
 

 

 

 

 

ZIŅOJUMS EIROPAS KOMISIJAI  

PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS „CILVĒKRESURSI UN 

NODARBINĀTĪBA” ĪSTENOŠANU 

2007.-2013.gada plānošanas periodā 

2010.GADS 

 

 

Sagatavots saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 67.pantu un 

Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 XVIII pielikumu 



2    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

SATURS 

 

IEVADS ................................................................................................................................................... 6 

1. Sociāli ekonomiskā situācija un tendences .......................................................................................... 8 

2. DARBĪBAS PROGRAMMAS IZPILDES PĀRSKATS................................................................... 13 

2.1. Darbības programmas īstenošanas progress 2010.gadā .................................................................. 13 

2.1.1. Izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā ................................................................ 14 

2.1.2. Informācija par finanšu un fizisko progresu ................................................................................. 15 

2.1.3. Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts ................................................................................... 22 

2.1.4. Informācija par fizisko progresu .................................................................................................. 22 

2.1.4. Ieguldījums Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā ................................................................ 43 

2.1.5. Informācija par darbības programmas sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju ................................... 49 

2.1.6. Horizontālo prioritāšu ieviešana ................................................................................................... 51 

2.2. Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām .................................................................................. 78 

2.2.2. Atbilstība EK prasībām komercdarbības atbalsta jomā ............................................................... 80 

2.3. Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā.................................................................................. 81 

2.3.1. DP prioritāšu palielināšana vai pielāgošana ................................................................................. 81 

2.3.2. Risku vadība ................................................................................................................................. 81 

2.3.3. ES fondu sistēmas optimizēšana un vienkāršošana ...................................................................... 83 

2.3.4. Atklātās nepilnības programmas vadības un kontroles sistēmā ................................................... 87 

2.4. Izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā ................................................................... 88 

2.4.1. Latvijas ekonomikas stabilizācijas programma ............................................................................ 88 

2.4.2. Strukturālās reformas publiskajā sektorā ..................................................................................... 89 

2.5. Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.pantu ........................................... 103 

2.6. Papildināmība ar citiem instrumentiem ......................................................................................... 103 

2.7. Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi ......................................................................................... 105 

2.7.1. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem ................................................................................. 105 



3    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

2.7.2. Informācija par uzraudzības pasākumiem .................................................................................. 105 

2.7.3. Uzraudzības komiteja ................................................................................................................. 106 

2.7.4. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju par ES fondu ieviešanu .............. 108 

2.7.5. ES fondu vadības informācijas sistēma ...................................................................................... 108 

2.7.6. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem ................................................................................. 112 

2.8. Finanšu vadība un kontrole ........................................................................................................... 115 

2.8.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts ..................................................................................... 117 

2.8.2. Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums ................................................................................ 119 

2.8.3. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās ........................................................................................ 120 

2.8.4. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes .......................................................................................... 121 

2.8.5. Iepirkumu pirmspārbaudes ......................................................................................................... 122 

2.8.6. Sertificēto izdevumu revīzija...................................................................................................... 125 

2.8.8. ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi .......................................................................... 128 

2.8.9. Citi ārējie sistēmas auditi ........................................................................................................... 131 

2.8.10. Eiropas Komisijas auditi .......................................................................................................... 132 

3. PRIORITĀŠU IEVIEŠANA ............................................................................................................ 133 

3.1. Prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ieviešana ................................................................... 134 

3.2. Prioritātes „Izglītība un prasmes” ieviešana .................................................................................. 136 

3.3. Prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ieviešana ......................................... 139 

3.4. Prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” ieviešana .............................................................. 144 

3.5. Prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ieviešana .................................................. 147 

3.6. Informācija par šķērsfinansējumu ................................................................................................. 151 

4. SASKAŅOTĪBA UN KONCENTRĒŠANA ................................................................................... 154 

5. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA ................................................................................................................ 159 

6. INFORMĀCIJA UN PUBLICITĀTE.............................................................................................. 163 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI .......................................................................................................... 180 

PIELIKUMI.......................................................................................................................................... 182 

1.pielikums. „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss (uz 31.12.2010.)” ... 182 



4    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

2.pielikums. „Finanšu līdzekļi, par kuriem veikti maksājumi ES fondu finansējuma saņēmējam līdz 

31.12.2010.gadā” .................................................................................................................................. 182 

3.pielikums. „Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem līdz 

31.12.2010.” ......................................................................................................................................... 182 

4.pielikums. „Darbības programmas ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji līdz 31.12.2010.” ........ 182 

5.pielikums „Darbības programmas ietvaros 2010.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās”

 .............................................................................................................................................................. 182 

6.pielikums. „Darbības programmas ietvaros veiktās Eiropas Savienības fondu maksājumu 

pieprasījumu pārbaudes 2010.gadā”..................................................................................................... 182 

7.pielikums „2010.gadā ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma atbalstu īstenotās Labklājības ministrijas 

pārziņā esošās aktivitātes un veiktie maksājumi, sekmējot Nacionālajā Lisabonas programmā 2008.-

2010.gadam noteikto uzdevumu izpildi nodarbinātības veicināšanas un izglītības un prasmju 

uzlabošanas jomā” ................................................................................................................................ 182 

8.pielikums ,,Sasniegtie informācijas un publicitātes rādītāji’’ ........................................................... 182 

 



5    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

Saīsinājumi  

AI – atbildīgā iestāde 

CFLA- 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 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VDI- Valsts darba inspekcija 

VIS ─ ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma  

VM – Veselības ministrija 

VKanc. ─ Valsts kanceleja  

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

VSID – Valsts stratēģiskais ietvardokuments 

VSS – Valsts sekretāru sanāksme 

ZM – Zemkopības ministrija 

 
 

 

 



6    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

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 ceturtais 

ziņojums par 2007.-2013.gada plānošanas periodu un ietver izpildes laika posmā no 2010.gada 

1.janvāra līdz 2010.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-2011/9 2011.gada 13.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 2010.gadā. 

- 2.sadaļā ietverta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu uz 2010.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 

2010.gada beigām, savukārt informācija par 108 ES fondu labās prakses projektiem iekļauta 

projektu grāmatā „Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā / European Union Funds Projects in 

Latvia. 2007-2013”.
1
. 

- 4.sadaļā sniegta informācija par saskaņotību un koncentrēšanu, 5.sadaļā aplūkots progress tehniskās 

palīdzības prioritāšu ieviešanā, savukārt 6.sadaļa veltīta ar DP ieviešanu saistītajiem informācijas un 

publicitātes pasākumiem. Ziņojumā noslēgumā sniegti galvenie secinājumi par DP ieviešanu uz 

                                                           
1
 Izdevums elektroniski pieejams ES fondu tīmekļa vietnes sadaļas „Publikācijas” apakšsadaļā „Projektu 

grāmatas” – http://www.esfondi.lv/page.php?id=861 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=861
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2010.gada 31.decembri, kā arī veicami pasākumi konstatēto problēmu risināšanai un DP ieviešanas 

procesa pilnveidošanai.  

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. 

7. Sagatavojot informāciju 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 institūciju sniegtajiem datiem, jo īpaši ES struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadības informācijas sistēmā esošajiem datiem. 

8. Informācija par kopējo finanšu progresu DP līmenī sniegta, norādot kopējo attiecināmo 

finansējumu, kā arī finansējuma avotu dalījumā, lai pilnīgāk atspoguļotu ieviešanas progresu un 

būtu iespējams aptvert arī nacionālā  līdzfinansējuma ieguldījumu ES fondu projektu ieviešanā. 

Detalizētāka analīze prioritāšu un aktivitāšu līmenī sniegta, norādot tikai ES fondu finansējuma 

daļu. Pamatinformācija par finanšu progresu sniegta 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.  

 

 

 



8    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

 

1. Sociāli ekonomiskā situācija un tendences 

 

9. Šajā sadaļā sniegts apkopojums par atbalsta īstenošanai nozīmīgām galvenajām sociāli 

ekonomiskajām tendencēm 2010.gadā. 

10. Iekšzemes kopprodukts, ekonomiskā aktivitāte. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes 

(CSP) datiem Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) 2010. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

samazinājās par 0,3 procentiem. 2010. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada 

atbilstošo ceturksni, IKP palielinājās par 3,6 procentiem. 

Ilustrācija 1. IKP pieaugums pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, salīdzināmās cenās, %. 
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11. Kopējās IKP izmaiņas (salīdzināmās cenās) 2010. gadā noteica galvenokārt apjomu pieaugumi 

apstrādes rūpniecībā – par 15,4% (īpatsvars pievienotās vērtības struktūrā – 12,2%), 

vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā – par 3,3% (16,4%) un transportā, glabāšanā un sakaros 

– par 3,0% (12,5%), kā arī apjomu samazinājumi būvniecībā – par 24,2% (5%) un finanšu 

starpniecībā – par 10,5% (4,7%). 

12. Kopējās IKP izmaiņas salīdzināmās cenās no izlietojuma puses 2010. gadā noteica samazinājums 

mājsaimniecību galapatēriņa izdevumos par 0,1%, samazinājums bruto pamatkapitāla veidošanai 

par 19,5% un valdības galapatēriņa izdevumu samazināšanās par 11 %. Pozitīvu pienesumu IKP 

deva preču un pakalpojumu eksporta pieaugums par 10,3 %. 

13. Inflācija. 

2010. gadā patēriņa cenas pieauga par 2,5% (2009. gadā cenas samazinājās par 1,2%). Inflācija kā 

Māstrihtas kritērijs tiek noteikts kā 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis pret iepriekšējā gada 

12 mēnešu vidējo patēriņa cenu līmeni. 2010. gadam noslēdzoties, šis rādītājs bija negatīvs – 

1,1%. Tas nozīmē, ka Māstrihtas kritērijs 2010. gadā bija izpildīts, jo atbilstoši šim kritērijam 12 

mēnešu vidējā inflācija nedrīkst vairāk kā par 1,5 % pārsniegt vidējo rādītāju trijās ES valstīs, 

kurās inflācija ir viszemākā. 
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14. Mēneša 

augstākā inflācija 2010. gadā bija janvārī, sasniedzot 0,9%, ko galvenokārt ietekmēja 

siltumenerģijas tarifu kāpums par 13,9%. Līdz ar pieaugošām energoresursu un pārtikas cenām 

pasaulē, jau ar 2010. gada otro pusi pastiprinājās spiediens uz inflāciju arī Latvijā, kā rezultātā pēc 

pusotru gadu ilgušās deflācijas, 2010.gada septembrī atgriezās gada inflācija. 

15. 2010.gadā 

cenu līmeņa pieaugums lielākoties noticis patērētājam svarīgās  preču grupās, ar lielāko īpatsvaru 

patēriņa grozā. Patēriņa cenu indeksa izmaiņas 2010.gadā noteica gan iekšējais tirgus, gan arī cenu 

izmaiņas pasaules tirgū. Iekšējā tirgū saglabājās vēl arvien salīdzinoši zems patēriņa līmenis, kas 

radīja cenu mazinošu efektu, savukārt pasaulē kāpjošais pieprasījums radīja cenu palielinošu 

efektu. Cenu līmeņa pieaugumu pārsvarā radīja pārtikas cenu kāpums, kas pārskata periodā 

pieauga par 8,0%, mājokļa (t.sk., komunālo pakalpojumu) cenas pieauga par 6,2%, bet 

transportam (t.sk., degvielai) – par 7,2%. Pamatinflācija šajā periodā vēl arvien bija negatīva, gadā 

uzrādot samazinājumu par 0,8%. Tas norāda uz izteiktu Latvijas patēriņa cenu atkarību no cenu 

izmaiņām pasaulē. Joprojām augstais bezdarbs un zemais pirktspējas līmenis mājsaimniecībām, 

veicināja cenu samazināšanos apģērbiem un apaviem, mājokļu uzturēšanas un remonta 

pakalpojumiem, veselības aprūpei, atpūtas un kultūras pakalpojumiem, kā arī viesnīcu un 

ēdināšanas pakalpojumiem. Energoresursu un izejmateriālu cenu kāpums negatīvi ietekmējis arī 

patērētāju konfidenci – patērētājos atgriezušās inflācijas gaidas. 

Ilustrācija 2. Patēriņa cenu pārmaiņas. 
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16. Ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2010. gadā salīdzinot ar 2009. gadu, palielinājās par 3,1 

procentu.  Visvairāk cenas cēlās atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē 

– par 40,9%), metālu ražošanā – par 24,5%, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) 

ražošanā – par 10,0%. 

17. 2010. gada decembrī, salīdzinot ar 2009.gada decembri, būvniecības izmaksas pieauga par 2,6%. 

No būvniecības izmaksu komponentēm vislielākais kāpums bija novērojams strādnieku darba 

samaksai – par 8,0%, mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 1,4%, bet 

būvmateriāliem – par 1,1 %. Gada laikā būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja 
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izmaksu pieaugums transporta objektu būvē, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības 

ēku rekonstrukcijā un celtniecībā. 

18. 2010.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Latvijas ārējās tirdzniecības situācija ir manāmi 

uzlabojusies. Tautsaimniecības struktūra ir mainījusies, pārorientējoties uz izaugsmi, kas balstīta 

uz rūpniecību un eksportu, iekarojot jaunas ārzemju tirgus nišas un veiksmīgi konkurējot ar citām 

valstīm. Strauji krītoties patēriņam iekšējā tirgū, uzņēmumi jau 2009.gadā bija spiesti meklēt 

jaunus noieta tirgus un sadarbības partnerus ārpus valsts robežām. Tas vienlaikus ar ārējās vides 

uzlabošanos un konkurētspējas pieaugumu, uzņēmumiem samazinot izmaksas un kāpinot 

produktivitāti, ļāva preču eksporta apjomiem 2010.gadā sasniegt rekordaugstu līmeni. 

19. 2010. gadā eksports faktiskajās cenās pieauga par 29,5%. Būtiskākais eksporta pieaugums 

2010.gadā bija koksnei, metālam, plastmasai un papīra izstrādājumiem. Latvijas tautsaimniecībā 

2010.gadā bija ievērojama izaugsme rūpniecības nozarē, kas radīja papildu pieprasījumu pēc 

importa precēm, tai skaitā pēc investīciju precēm, enerģētikas resursiem un rūpniecības 

izejvielām. Savukārt, uzlabojoties ekonomiskajai aktivitātei un iekšējam patēriņam, gada otrajā 

pusē importa pieauguma tempi pastiprinājās un 2010.gadā kopumā imports pieauga par 24%. 

20. Nodarbinātība un bezdarbs. Atbilstoši darbaspēka apsekojuma datiem tautsaimniecībā 

nodarbināto iedzīvotāju skaita pieaugums bija vērojams no 2000.gada līdz 2008. gada 

2.ceturksnim. Pēc tam līdz 2010.gada 1.ceturksnim nodarbināto iedzīvotāju skaits arvien 

samazinājās, bet no 2010.gada 2.ceturkšņa atkal sāka pieaugt. 2010.gadā kopā valstī bija 

nodarbināti 940,9 tūkst. cilvēku, t.i., par 4,6% jeb 45,8 tūkst. cilvēku mazāk nekā 2009.gadā. 

Nodarbinātības līmenis 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, samazinājās par 2,1 % līdz 53,1 %. 

21. Pēc CSP veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem Latvijā 2010. gadā bija 216,1 tūkst. darba 

meklētāju jeb 18,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (nodarbinātajiem un darba 

meklētājiem), 2009. gadā attiecīgi darbu meklēja 200,7 tūkst. cilvēku, un to īpatsvars ekonomiski 

aktīvo iedzīvotāju skaitā bija 16,9 procenti. Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo 

vīriešu skaitā valstī bija augstāks nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), 

veidojot 21,7% un 15,7 %. Ilgstošo darba meklētāju skaits 2010.gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, 

pieauga par 44,4 tūkst. cilvēku un veidoja 97,3 tūkst. jeb 45% no darba meklētāju kopskaita. 

Esošajā ekonomiskajā situācijā, kad darba tirgū pieprasījums pēc darbaspēka joprojām ir zems, 

saglabājas augsts to darba meklētāju īpatsvars, kuriem ir darba pieredze. 2010.gadā darba 

meklētāji ar darba pieredzi bija 190,2 tūkst. jeb 88% no darba meklētāju skaita, savukārt 

2009.gadā šis rādītājs attiecīgi bija 176,9 tūkst. un 88,1%. 

Ilustrācija 3. Nodarbināto iedzīvotāju skaits un nodarbinātības līmenis pa ceturkšņiem (% no iedzīvotāju kopskaita no 

15 līdz 74 gadiem) 
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22. 2010. gadā ekonomiski neaktīvi bija 615,8 tūkst. cilvēku, kas ir par 2,8% vairāk, salīdzinot ar 

iepriekšējā gada rādītāju. Savukārt tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības atrast darbu, 2010. gadā 

valstī bija 51,9 tūkst. jeb 8,4% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita, un tas ir par 13,1 tūkst. 

cilvēku jeb 33,8% vairāk nekā 2009. gadā. 

23. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 2010. gada beigās 

salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir samazinājies par 1,7 procentpunktiem un bija 14,3% 

no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar 2009. gada 

decembri, samazinājās par 16,8 tūkst. cilvēku un 2010. gada decembra beigās bija 

162,5 tūkst. cilvēku. 

Ilustrācija 4. Reģistrēto bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis pa ceturkšņiem (% no ekonomiski aktīvajiem 

iedzīvotājiem). 
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24. 2010. gadā bezdarbnieka statuss valstī kopā tika piešķirts 161,3 tūkst. cilvēku (2009. gadā – 223,3 

tūkst. cilvēku), tajā skaitā Rīgas reģionā 70,4 tūkst. cilvēku, Latgales reģionā 28,6 tūkst. cilvēku, 

Zemgales reģionā 22,5 tūkst. cilvēku, Kurzemes reģionā 23,0 tūkst. cilvēku un Vidzemes reģionā 

16,8 tūkst. cilvēku. 

25. Augstākais bezdarba līmenis 2010. gada beigās bija reģistrēts Latgales reģionā – 22,3% 

(2009. gada beigās – 21,1%), Vidzemes reģionā – 16,2% (17,9%), Zemgales reģionā – 15,8% 

(17,8%) un Kurzemes reģionā – 15,7% (17,7%). Zemākais bezdarba līmenis bija reģistrēts Rīgas 

reģionā – 10,9% (13,2%), savukārt Latgale bija vienīgais reģions, kurā situācija 2010.gadā vēl 

vairāk pasliktinājusies. 

26. Pēc zemākā punkta sasniegšanas 2009. gada otrajā pusē ekonomiskā situācija Latvijā pakāpeniski 

uzlabojas. Lai gan 2010. gadā kopā iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās vēl ir bijis nedaudz 

mazāks nekā 2009. gadā, izlaides apjomi pa ceturkšņiem ir pakāpeniski palielinājušies un trešajā 

ceturksnī pozitīvi izaugsmes tempi ir atjaunojušies arī gada griezumā. 2011. gadam jau tiek 

prognozēts IKP pieaugums par 3,3 procentiem. Līdz ar ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos 

pakāpeniski uzlabojas situācija darba tirgū, palielinoties nodarbināto iedzīvotāju skaitam un 

samazinoties bezdarba līmenim. Paredzams, ka 2011.gadā nodarbināto iedzīvotāju skaits 

palielināsies par 1,5%, bet darba meklētāju īpatsvars pēc darbaspēka apsekojuma rezultātiem 

samazināsies līdz 16,4%, salīdzinot ar 18,7% 2010.gadā. Palielinoties ekonomiskajai aktivitātei,  

kā arī augot energoresursu un pārtikas cenām pasaules tirgū, Latvijā ir beidzies deflācijas periods, 

un 2011. gadā gada vidējā inflācija varētu palielināties līdz 3,5%. 

27. Kopumā DP aktivitāšu ieviešana 2010.gadā noritējusi atbilstoši plānotajam, dažās jomās, 

piemēram, nodarbinātības atbalsta jomā būtiski  pārsniedzot plānoto. Augsta bezdarba līmeņa 

saglabāšanās, kā arī smagā ekonomiskā situācija kopumā valstī tomēr ir ietekmējusi DP īstenošanu 

2010.gadā. Iespēju robežās VI sadarbībā ar AI un SI ir centusies meklēt konstruktīvus risinājumus 

problēmām DP ieviešanā,  piemēram, veicot pārdales DP / DPP, kā arī aktivitāšu ietvaros, reaģējot 

uz identificētajām vajadzībām, kā arī atbilstoši sasniegtajam finanšu un fiziskajam progresam. Par 

spīti DP ieviešanu ierobežojošajiem faktoriem saistībā ar sarežģīto ekonomisko situāciju valstī 

kopumā 2010.gadā sasniegts ievērojams progress ESF apguvē Latvijā. 

28. Reaģējot uz sociāli-ekonomiskās situācijas attīstību  2010. gadā vairākās DP „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” aktivitātēs, balstoties uz atbildīgo iestāžu priekšlikumiem,   DPP līmenī  rosināti 

grozījumi, tādējādi  nodrošinot efektīvākas apmācību  formas konkrētām nodarbināto mēķgrupām, 

kā arī aktīvo darba tirgus atbalsta pasākumu turpināšanu gan 2010. gadā, gan to 2011. gadā 

nepieciešamajā apmērā. 

29. Vienlaikus tika pārskatīti ES fondu plānošanas dokumentos noteiktie ietekmes rādītāji, piem. IKP 

pieaugums, par ko plašākā informācija sniegta sadaļas „Horizontālo prioritāšu ieviešanā” punktā 

par makroekonomisko stabilitāti. 

30. Savukārt, lai izvērtētu ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, pēc FM pasūtījuma 

2011.gadā veiks attiecīgu izvērtējumu (plānots pabeigts līdz 2011.gada beigām). 



13    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

 

2. DARBĪBAS PROGRAMMAS IZPILDES PĀRSKATS 

31. Šajā sadaļā sniegta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu uz 

2010.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. 

32. ES fondu ieviešanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā notiek saskaņā ar attiecīgo ES un LV 

normatīvo aktu prasībām, no kuriem nozīmīgākais ir Regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus 

noteikumus par noteikumus par ES fondiem, tai seko ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadības likums (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 Ministru 

kabineta (MK) noteikumu, kas pieejami FM administrētajā ES fondu tīmekļa vietnē 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=458) .   

33. 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas sistēma paredz, ka projektu iesniegumi 

tiek atlasīti atklātas vai ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. 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.  

 

2.1. Darbības programmas īstenošanas progress 2010.gadā  

34. 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.   

35. Detalizēta informācija aktivitāšu un apakšaktivitāšu griezumā par apstiprinātajiem projektiem, 

noslēgtajiem līgumiem un kopējiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansa 

maksājumus) sniegta 1.pielikumā, bet dati par deklarējamo izdevumu apjomiem - 2.pielikumā. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=458


14    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

2.1.1. Izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā  

36. Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu ESF apguvi, kā arī lai reaģētu uz pārmaiņām sociāli 

ekonomiskajā situācijā valstī un nozaru politikās, nozaru ministrijas un Vadošā iestāde ir veikušas 

nepieciešamos grozījumus DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā (turpmāk – DPP). 

37. Vadošā iestāde rosinājusi grozījumus DPP atbilstoši veiktajiem grozījumiem DP (skat. GZ 2.3.1. 

sadaļu), samazinot Latvijas nacionālā līdzfinansējuma apmēru par 23,8 milj. eiro, tādējādi veidojot 

valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu, kā arī veicot precizējumus šķērsfinansējuma apmērā 

1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība”, 1.4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana”, 1.5.1.pasākuma „Labāka 

regulējuma politika” un 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros (MK 

2010.gada 24.februāra rīkojums Nr.100). 

38. IZM veikusi grozījumus DPP, paredzot 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Studiju programmu satura un 

īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” īstenošanu divās 

atlases kārtās, paredzot atlikt 1.2.2.1.3.apakšaktivitātes „Īpašu mūžizglītības politikas jomu 

atbalsts” īstenošanu, lai izslēgtu atbalsta pasākumu un mērķa grupu pārklāšanos ar LM pārziņā 

esošajās aktivitātēs nodarbinātības veicināšanai un mūžizglītības īstenošanai plānotajiem 

pasākumiem un mērķa grupām, un novirzīt tās finansējumu 2,3 milj. eiro apmērā 

1.2.1.1.3.apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas 

kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai, nodrošinot 

atbalstu jauniešiem profesionālās kvalifikācijas ieguvei un integrācijai darba tirgū, kā arī 

papildinot apakšaktivitātes mērķa grupu ar ieslodzījumā esošām personām (MK 2010.gada 

9.augusta rīkojums Nr.459). 

39. LM veikusi grozījumus DPP: 

 paredzot  finansējuma pārdali aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai par 8,3 milj. eiro no 

Labklājības ministrijas pārziņā esošajām DP aktivitātēm un apakšaktivitātēm un par 9,8 milj. 

eiro no EM pārziņā esošajām DP aktivitātēm un apakšaktivitātēm. (MK 2010.gada 15.marta 

rīkojums Nr.145); 

 paredzot 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 

atbalsts” pirmās kārtas ietvaros palielināt valsts budžeta līdzfinansējuma daļu 18,6 milj. eiro 

apmērā, lai nodrošinātu Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma „Darba praktizēšanas ar 

stipendiju” īstenošanu, kā arī palielināt 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība” 2.kārtas projekta finansējumu par 1,4 milj. eiro, lai nodrošinātu 

apmācības pakalpojuma pieejamību bezdarbniekiem un darba meklētājiem (MK 2010.gada 

21.maija rīkojums Nr.285); 

 veicot finansējuma pārdali no VM pārziņā esošās 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un 

veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa 

paaugstināšana” 7,2 milj. eiro apmērā uz 1.3.1.1.3.apakšaktivitāti „Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība”, nodrošinot aktīvo darba tirgus pasākumu turpināšanu 2011.gadā 

nepieciešamajā apmērā.  Kā arī, lai nodrošinātu asistenta pakalpojuma ieviešanu I grupas 

redzes invalīdiem no 2011.gada 1.janvāra, palielināts 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi 

atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” kopējais finansējums par 1,8 milj. 

eiro, veicot attiecīgā finansējuma pārdali no 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes ”Sociālās 
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rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 

otrās kārtas finansējuma (MK 2010.gada 08.decembra rīkojums Nr.709). 

40. EM veikusi grozījumus DPP: 

 precizējot maksimālo projektam pieļaujamo ESF finansējumu 1.3.1.1.1.aktivitātē „Atbalsts 

nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās 

organizētām apmācībām” 1,4 milj. eiro (iepriekš 0,7 milj. eiro) un nosakot, ka 

1.3.1.1.4.aktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai 

– atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” minimālais projektam 

pieļaujamais  ESF finansējuma apjoms ir 42 tūkst. eiro (iepriekš nebija noteikts), lai tiktu 

īstenoti apjomīgāki projekti, viena projekta ietvaros apmācot vairākus desmitus darbinieku 

(MK 2010.gada 7.aprīļa rīkojums Nr.190); 

 palielinot 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes  „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” pieejamo 

finansējumu par 7,3 milj. eiro, to pārdalot no 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli 

organizētām apmācībām”, tādējādi 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes otrās projektu atlases kārtas 

ietvaros atbalstot papildus 6 projektu iesniegumus. (MK 2010.gada 26.oktobra rīkojums 

Nr.615). 

 

2.1.2. Informācija par finanšu un fizisko progresu 

41. Šajā sadaļā aplūkota informācija par sasniegto progresu aktivitāšu nosacījumu un projektu 

iesniegumu atlases kritēriju izstrādē, projektu apstiprināšanā, līgumu noslēgšanā, maksājumu 

finansējuma saņēmējiem veikšanā. Lai nodrošinātu ziņojuma pārskatāmību, lielākā daļa 

statistiskās informācijas tika iekļauta ziņojuma pielikumos, sniedzot tekstā tikai pamatdatus par 

finanšu progresu un atsevišķus piemērus jau sasniegto rādītāju vērtībām. Pielikumā par iznākuma 

un rezultāta rādītājiem iekļauti komentāri par sasniegto vērtību būtiskām nobīdēm no plānotajām, 

informāciju par to, kādā projektu īstenošanas etapā tika aprēķinātas rādītāju vērtības.  

42. 2010.gada laikā panākts ievērojams progress aktivitāšu ieviešanā, jo apstiprināti gandrīz visi 

vērtēšanas kritēriju komplekti, kā arī aktivitāšu ieviešanas MK noteikumi, apstiprināti lielākā daļa 

projektu un noslēgti līgumi par lielāko daļu īstenojamo projektu. Veikto maksājumu ziņā arī 

sasniegts vērojams progress. Fizisko projektu ieviešanu apgrūtinājusi gan ekonomiskās krīzes 

radītās sekas, problēmas iepirkumu jomā, kā arī skarbie laika apstākļi gada nogalē. Daudzos 

gadījumos faktiskā darbu veikšana projektos uzsākusies tikai 2010.gada 2.pusē, jo dažādu iemeslu 

dēļ aizkavējusies iepirkumu uzsākšana. 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 

43. Līdz 2010.gadam 31.decembrim DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros apstiprināti 68 

kritēriju komplekti jeb 100% no kopējā skaita, no tiem 2010.gadā izstrādāti jauni kritēriju 

komplekti 6 aktivitāšu nākamajām kārtām. Līdz 2010.gada 31.decembrim veikti 49 grozījumi 43 

kritēriju komplektos, no tiem 2010.gadā – 7 grozījumi izdarīti 7 kritēriju komplektos. 
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MK noteikumi par aktivitāšu īstenošanu 

44. Līdz 2010.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 49 MK noteikumi par aktivitāšu 

īstenošanu (t. sk. 3 MK noteikumi aktivitāšu nākamajām kārtām) jeb 84,5 % no 58 DPP 

noteiktajām aktivitātēm par kopējo publisko attiecināmo finansējumu 631,07 milj. eiro jeb 100% 

no DP noteiktā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma, tai skaitā par ESF finansējumu 550,65 

milj. eiro jeb 100% no DP noteiktā kopējā ESF finansējuma. Līdz 2010.gada 31.decembrim 

saskaņoti un izdarīti 108 grozījumi 61 MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu, no kuriem 66 

grozījumi veikti 2010.gadā. Grozījumi tika veikti, lai precizētu aktivitāšu finansējumu, 

atbalstāmās darbības, nemainīgās likmes piemērošanu netiešajām izmaksām. 

 

Ilustrācija 5. MK noteikumu par (apakš)aktivitāšu īstenošanu statuss uz 31.12.2010., salīdzinot ar 31.12.2008. un 

31.12.2009. 

 

 

Progress projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un maksājumu veikšanā 

finansējuma saņēmējiem 

45. Vēr

tējot DP īstenošanas gaitu 2010.gadā, jāsecina, ka par spīti ES fondu ieviešanu ierobežojošajiem 

faktoriem saistībā ar sarežģīto ekonomisko situāciju valstī, kopumā 2010.gadā sasniegts 

ievērojams progress ESF apguvē Latvijā. 

46. 201

0.gada laikā DP ietvaros tika apstiprināti projekti par 118,0 milj. eiro jeb 21,5 % un noslēgti 

līgumi par projektu īstenošanu par 121,8 milj. eiro jeb 22,1% no kopējā ES fondu finansējuma, kā 

arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par 115,6 milj. eiro jeb 35,8% no pieejamā ES 

fondu finansējuma. 
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Ilustrācija 6. Darbības programmas ietvaros apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi līdz 

2010.gada beigām salīdzinājumā ar progresu līdz 2009.gada beigām, ES fondu finansējums, milj. eiro 

 

47. Kopš plānošanas perioda sākuma līdz 2010.gada 31.decembrim DP ietvaros:  

 Apstiprināti 600 projekti par 479,5 milj. eiro jeb 87,1% apmērā no kopējā DP pieejamā  ES 

fondu finansējuma; 

 Noslēgti 589 līgumi par 460,5 milj. eiro jeb 83,6% apmērā no kopējā DP pieejamā ES fondu 

finansējuma; 

 Veikti maksājumi, t.sk., avansi finansējuma saņēmējiem par 197,1 milj. eiro jeb 35,8% 

apmērā no kopējā DP pieejamā ES fondu finansējuma. 

48. Salīdzinot ar 2009.gadu, 2010.gadā apstiprināto projektu apjoms audzis no 361,5 milj. eiro jeb 

65,6 % no DP piešķirtā ES fondu finansējuma līdz 479,5 milj. eiro jeb 87,1%  no DP piešķirtā 

ES fondu finansējuma 2010.gadā, bet noslēgto līgumu apjoms audzis no 338,7 milj. eiro jeb 

61,5% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma 2009.gadā līdz 460,5 milj. eiro jeb 83,6% no 

darbības programmai piešķirtā ES fondu finansējuma.  

49. Vērtējot finansiālo progresu DP līmenī, jānorāda, ka līdz 2010.gada 31.decembrim DP ietvaros 

kopējais finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu (avansa, starpposma un gala, t.sk. atmaksas 

pamatbudžetā) apmērs bija 197,1 milj. eiro jeb 35,8% no ESF piešķīruma, un lielākais apjoms 

tika izmaksāts 1.1.prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ietvaros (43,8 milj. eiro jeb 37,5% 

no prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma), kā arī 1.3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana 

un veselība darbā” ietvaros (100,3 milj. eiro jeb 48,6% no prioritātei piešķirtā ES fondu 

finansējuma). 

50. Iesniegto starpposma un gala maksājumu (neskaitot avansus) apmērs DP ietvaros līdz 2010.gada 

31.decembrim bijis 167,9 milj. eiro jeb 30,5% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma, bet līdz 

2010.gada 31.decembrim no EK saņemti starpposma maksājumi 155,1 milj. eiro jeb 28,2% 

apmērā no kopējā  ES fondu finansējuma. 
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51. Līdz 2010.gada 31.decembrim DP ietvaros veikti deklarējamie maksājumi 183,1 milj. eiro jeb 

33,2% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt no EK saņemti starpposma 

maksājumi par ES fondu daļu 155,1 milj. eiro jeb 28,2% apmērā un avansa maksājumi 71,59 

milj. eiro jeb 13% apmērā no DP piešķirtā ES fondu finansējuma. Detalizēta informācija par 

kopējiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem sniegta ziņojuma 1.pielikumā, bet dati par 

deklarējamo izdevumu apjomiem – ziņojuma 2.pielikumā.  

 

Ilustrācija 7. Līdz 31.12.2010. DP ietvaros finansējuma saņēmējiem veiktie starpposma un gala maksājumi, un 

iesniegtie maksājumu pieprasījumi salīdzinājumā ar 31.12.2009. (milj. eiro)  

 

52. DP ietvaros lielākā daļa jeb 71% no finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma ir 

attiecināmi uz visu Latvijas teritoriju, tomēr, vērtējot ESF apguvi reģionālā griezumā, jāatzīmē, 

līdz 2010.gada beigām izmaksātā līdzfinansējuma īpatsvars finansējuma saņēmējiem (neskaitot 

Rīgu un Rīgas reģionu, kurā veikto maksājumu apjoms ir 20%) pārējos reģionos ir līdzīgs – 

finansējuma saņēmējiem, kuru projekti tiek īstenoti Latgalē, izmaksāti 3%, Kurzemē -  arī 3%, 

bet Zemgalē un Vidzemē – pa 1 %. 

Ilustrācija 8. Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums (tai skaitā avansi) dalījumā pa reģioniem uz 

31.12.2010, % 

 



19    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

53. Arī lielākā daļa jeb 40% no izmaksātā finansējuma projektu īstenotājiem ir attiecināma uz visu 

Latvijas teritoriju kopumā, tomēr, vērtējot izmaksātā finansējuma projektu īstenotājiem īpatsvaru 

uz 1 iedzīvotāju dalījumā pa reģioniem, jāatzīmē, ka līdz 2010.gada beigām īpatsvars uz 1 

iedzīvotāju ir bijis visaugstākais Rīgā un Rīgas reģionā (24%), salīdzinoši vienmērīgs īpatsvars ir 

vērojams Latgalē un Kurzemē – attiecīgi 12% un 11%, bet Zemgalē un Vidzemē šis rādītājs ir 

attiecīgi 7% un 6%. 

Ilustrācija 9. Finansējuma saņēmējiem izmaksātā finansējuma (ieskaitot avansus) īpatsvars uz 1 iedzīvotāju dalījumā 

pa reģioniem uz 31.12.2010,  %
2
 

 

54. Detalizēta informācija par ES fondu ieviešanas gaitu prioritāšu līmenī atspoguļota sadaļā 

"Prioritāšu ieviešana". 

 

Noteikto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem sasniegšana 

55. Starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku parakstītajā Saprašanās memorandā, kas tika 

parakstīts 2009.gada 28.janvārī starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku (Saprašanās 

memorands)
3
, cita starpā tika noteikts nosacījums līdz 2010.gada beigām demonstrēt efektīvu 

līdzekļu izlietojumu (izdevumi, ko veikušas starpniekinstitūcijas) vismaz 66 milj. eiro apmērā no 

ESF finansējuma.   

56. Latvija minētās saistības ir pārpildījusi, veicot maksājumus finansējuma saņēmējiem par ES 

fondu daļu 115,7 milj. eiro apmērā, tādējādi pārsniedzot noteikto plānu, apgūstot finansējumu 

175,3 % apmērā no Saprašanās memorandā plānotā. 

57. Savukārt atbilstoši piešķirtajam valsts budžeta finansējumam, valdība ir apstiprinājusi arī 

nacionālo mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem – 111,5 milj. eiro, kas arī tika veiksmīgi 

izpildīts 103,8% apmērā. 

                                                           
2
 Informācija par iedzīvotāju skaitu reģionos aprēķina veikšana no CSP tīmekļa vietas- dati par administratīvo iedalījumu 

un iedzīvotāju blīvumu 2010.gada sākumā http://data.csb.gov.lv  
3
 Saprašanās memorands ir pieejams FM tīmekļa vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/aktualitates/jaunumi/50030/  

http://data.csb.gov.lv/
http://www.fm.gov.lv/?lat/aktualitates/jaunumi/50030/
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Ilustrācija 10. Finansējuma saņēmējiem izmaksātais finansējums no kopējā ESF finansējuma (ieskaitot avansus) 

līdz 31.12.2010. salīdzinājumā ar Saprašanās memorandā plānoto maksājumu apjomu un nacionālo finanšu mērķu 

izpilde, ES fondu finansējums, mij. eiro 

 

 

58. 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 

31.12.2010. 

59. 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. 

60. Analizējot noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma apjomu pa dimensiju kodiem, konstatēts, 

ka līdzīgi kā 2009.gadā, arī 2010.gada beigām lielākais progress sasniegts dimensijas „Prioritārie 

temati” 74.kodā „Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā, jo īpaši ar 
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pēcdiploma studiju un pētnieku apmācības palīdzību un ar sadarbības pasākumiem 

universitātēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem, kur noslēgti līgumi par 113,1 milj. eiro, 

kas DP noteikto koda apjomu sasniedz 104,1% apmērā.  

61. DP noteiktais apjoms pārsniegts arī 64.kodā „Īpašu nodarbinātības, apmācības un atbalsta 

pasākumu izstrāde saistībā ar nozaru un uzņēmumu restrukturizāciju”, kur noslēgto līgumu 

kopsumma 10,4 milj. eiro apmērā sasniedz 113% no DP noteiktā apjoma.  

62. Pārsniegtie apjomi 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), tādējādi rodas situācija, kad noslēgto līgumu apjoms pārsniedz DP 

plānoto.  

63. Mazākā apjomā kā plānots progress sasniegts 81. kodā „Mehānismi labas politikas un 

programmu izstrādes uzlabošanai”. Kā būtiskākie ieviešanu kavējošie faktori ir jānorāda ar 

publiskā iepirkuma procedūru piemērošanu saistītie jautājumi - adekvāta laika neplānošana 

iepirkuma veikšanai, neoptimālāko iepirkuma procedūru izvēle, iepirkuma rezultātu pārsūdzība 

u.tml. Valsts kancelejas administrētajās aktivitātēs. 81. koda zemāku sasniegšanu ir ietekmējusi 

ESF atbalstīto aktivitāšu pārskatīšana 2009.gadā, kā rezultātā aizkavējās gan atlašu 

izsludināšana, gan finansējuma pārdale projektu īstenošanai. 

64. Mazs noslēgto līgumu apjoms ir arī 62. kodā „Mūžizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde 

uzņēmumos, apmācība un pakalpojumi darba ņēmējiem”, kas skaidrojams ar  komersantu zemo 

interesi un pieprasījumu uz 62. kodā ietilpstošās 1.3.1.9. aktivitātes „Augstas kvalifikācijas 

darbinieku piesaiste” ietvaros sniegto atbalstu, turklāt, ņemot vērā zemo pieprasījumu aktivitātē 

pakāpeniski ir samazināts arī pieejamais finansējums. 

 

Ilustrācija 11. DP ietvaros līdz 31.12.2010 noslēgtie līgumi pa dimensiju kodiem - ekonomiskā darbība, ES fondu 

fin. (milj. eiro) 
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65. Detalizēta informācija par noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma sasniegto apjomu 

sadalījumā pa dimensiju kodiem aplūkojama ziņojuma 3.pielikumā. 

2.1.3. Atmaksāts vai atkārtoti izmantots atbalsts 

66. DP nav attiecināms.  

2.1.4. Informācija par fizisko progresu 

67. Ņemot vērā to, ka DP ieviešanu negatīvi turpināja ietekmēt sociāli-ekonomiskā krīze un ar to 

saistītās sekas, kā arī būtiski kavējušas problēmas iepirkumos, līdz ar to faktisko darbu 

uzsākšanu projektos, DP ietvaros sasniegto radītāju progress nav liels, īpaši salīdzinot ar 

plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķim uz 2010.gada beigām. 

68. Jāatzīmē, ka lielākā daļa DP fizisko rādītāju klasificējami kā tādi, kas uzskatāmi par sasniegtiem, 

tikai tad, kad projektā veiktas visas plānotās darbības, līdz ar to, lai gan lielākajā daļā projektu ir 

uzsākta to īstenošana vai pat pabeigts kāds no plānotajiem posmiem, rādītāji īstenošanā esošajos 

projektos nav uzskatāmi par sasniegtiem. 

69. Zemāk esošajā attēlā ir atspoguļota informācija par visu iesniegto projektu iesniegumu statusiem. 

Jāatzīmē, ka ESF projektos ir raksturīgs liels noraidīto projektu iesniegumu īpatsvars (60%), kas 

skaidrojams ar lielo potenciālo finansējuma saņēmēju interesi par iespējām saņemt ESF 

finansējumu projektu realizācijai un attiecīgi lielo saņemto projektu iesniegumu skaitu dažādu 

projektu konkursu ietvaros. Piemēram, liels noraidīto projektu skaits vērojams 1.3.1.1.4. 

apakšaktivitātē, kur no 527 projektu iesniegumiem tika apstiprināti tikai 90 projekti, kā arī 
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1.2.2.4.2 apakšaktivitātē, kurā apstiprināti 29 no 128 iesniegtajiem projektu iesniegumiem. 

Turklāt daudzu aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros ir apstiprināts un tiek īstenots tikai 1 projekts 

(piemēram, 1.2.1.1.1., 1.2.2.1.2., 1.2.2.1.5., 1.3.1.4, 1.3.1.5., 1.4.1.1.1. u.c.), kas tādējādi 

izskaidro lielo noraidīto projekta skaita īpatsvaru pret visiem DP ietvaros saņemtajiem projektu 

iesniegumiem. Kopumā šobrīd ieviešanas fāzē atrodas 30% projektu, bet pabeigto projektu 

īpatsvars pagaidām ir salīdzinoši neliels – 7 %. Salīdzinoši niecīgu īpatsvaru jeb 3% no visu 

iesniegto projektu skaita veido projekti, kurus dažādu iemeslu dēļ atsaukuši paši finansējuma 

saņēmēji galvenokārt sakarā ar finansējuma trūkumu. 

Ilustrācija 12.  ESF projektu dalījums atbilstoši to statusam 

 
70. Lielākā daļa projektu noslēgsies tikai 2011.gada otrajā pusē un 2012.gadā, tādēļ arī detalizētu 

analīzi par rādītāju ieviešanas progress būs iespējams veikt nākamajos ziņojumos. 

71. Pozitīvi vērtējams tas, ka šobrīd atsevišķās aktivitātēs ir vairāki pārsniegti rādītāji, īpaši 1.3. 

prioritāte ”Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” aktivitātēs. Kopumā līdz 2010.gada 

31.decembrim apmācīto bezdarbnieku skaits sasniedz 68,9 tūkst. personu jeb 191,3% no DP 

noteiktā rādītāja apjoma uz 2013.gada 31.decembri. Ievērojamais apmācīto bezdarbnieku skaits 

skaidrojams ar aktivitātei „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” piešķirto papildu 

finansējumu, kas savukārt pamatojams ar ekonomiskās situācijas valstī izvērtējumu, turklāt viena 

bezdarbnieka/darba meklētāja faktiskās vidējās apmācības izmaksas bija zemākas nekā plānots. 

Sabiedrībai derīgu darbu veikšanā jeb tā saucamajā „simts latu stipendiju programmā” kopumā 

līdz 2010.gada 31.decembrim iesaistījušies aptuveni 72,2 tūkstoši bezdarbnieku visā Latvijā. 

Augstā rādītāja izpilde saistīta ar papildu finansējuma piešķiršanu aktivitātei, kā arī augsto 

pieprasījumu no potenciālo dalībnieku puses. 

72. Prioritātes ietvaros tiek veikts arī darba vides risku novērtējums darba vietās. Līdz 2010.gada 

31.decembrim riska novērtējums veikts 93,5 tūkst. darba vietās jeb 93,5% no DP noteiktā 

sasniedzamā rādītāja apjoma uz 2013.gada 31.decembri.  

73. Arī 1.2.prioritātes ”Izglītība un prasmes” aktivitātēs, kurās viens no mērķiem ir arī sākotnējās 

profesionālās izglītības pievilcības veicināšana, rādītāju sasniegšanā panākts būtisks progress. 

Līdz 2010.gada 31.decembrim tiešu atbalstu mērķstipendiju veidā saņēmuši aptuveni 32 tūkst. 

profesionālajā izglītībā izglītojamo jeb 127,9% no DP sasniedzamā apjoma uz 2013.gada 

31.decembri. Tas ir 63,7% no kopējā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaita valstī 
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apakšaktivitātes īstenošanas laikā (99,5% no DP sasniedzamā apjoma uz 2013.gada 

31.decembri). 

74. Plānotie rādītāji pilnībā netiks sasniegti vairākās administratīvas kapacitātes atbalsta aktivitātēs 

(piemēram, attiecībā uz kvalitātes vadības sistēmas izveidi un ieviešanu), galvenokārt iestāžu 

reorganizācijas un samazinātā aktivitātei pieejamā finansējuma apjoma dēļ, veicot finanšu 

pārdales starp ESF aktivitātēm. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšanas aktivitātes, kuras ir VARAM pārziņā, rādītāji vēl nav sasniegti, jo to 

īstenošanas uzsākta 2010. gada decembrī. 

75. Detalizēta informācija par DP un DPP noteikto rādītāju sasniegšanas gaitu, kā arī sasniegto 

rādītāju vērtības reģionālajā griezumā  - 4.pielikumā. 

 

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 

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. Tā kā ESF finansējums pašreizējā ekonomiskajā situācijā kalpo kā galvenais 

instruments, ar kura palīdzību veicināt nodarbinātību un sniegtu ieguldījumu valsts 

konkurētspējas veicināšanā, ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, starptautiskās 

sadarbības projekti šajā programmēšanas periodā nav prioritāte. 

78. 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 
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atkarīgs no projekta mērķa un ir projektu īstenotāju kompetencē. Starptautiskās sadarbības 

pasākumi DP ietvaros galvenokārt plānoti izglītības, darba tiesisko attiecību un darba drošības, 

kā arī veselības aprūpes jomā kā pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana, ārvalstu ekspertu 

un mācībspēku piesaiste. 

79. Starptautiskās sadarbības pasākumi var tikt plānoti sekojošās DP prioritātēs: 

 1.prioritātē „Augstākā izglītība un zinātne”; 

 2.prioritātē „Izglītība un prasmes”; 

 3.prioritātē „Nodarbinātības veicināšana un Veselība darbā”; 

  4.prioritātē „Sociālās iekļaušanās veicināšana”; 

  5.prioritātē „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”. 

 

 2010.gadā īstenotie un turpmāk plānotie starptautiskās sadarbības pasākumi  

1.prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ietvaros 

80. 1.1.1.2.aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” mērķis ir veicināt papildus cilvēkresursu 

piesaisti zinātnei, veidojot jaunas zinātniskās grupas un sadarbību ar augstskolām, pētniecības 

centriem un uzņēmumiem, piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam darbam zinātniekus, kas 

atgriežas darbā Latvijā, un ārvalstu zinātniekus kopīgu zinātnes projektu īstenošanai. Ārvalstu 

zinātnieki, kas piedalās minētajos projektos, galvenokārt nāk no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, 

Zviedrijas, Baltkrievijas, Izraēlas, ASV un Itālijas. Minēto aktivitāšu īstenošana tola uzsākta 

2009.gada decembrī un tās tiks īstenotas līdz 2012.gada beigām. 

 

2.prioritātes “Izglītība un prasmes” ietvaros 

81. Viens no 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes “Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” otrās 

projektu iesniegumu atlases kārtas kvalitātes kritērijiem ir doktorantūras skolu attīstību doktora 

studiju programmu īstenošanai (daudzdisciplināru tēmas orientētu doktora studiju programmu 

īstenošana, kas paredz vairāku nozaru vai apakšnozaru doktorantu un zinātnieku sadarbību 

sabiedrības attīstībai nozīmīgas un aktuālas tēmas risināšanā, sadarbojoties starp augstskolas 

struktūrvienībām, ar zinātniskajiem institūtiem vai citām augstākās izglītības institūcijām). 

Latvijā notiek tādu doktorantūras skolu īstenošana, kuras ietver akadēmiskā un zinātniskā 

personāla piesaisti no Igaunijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Vācijas, Somijas, Nīderlandes, Dānijas, 

Zviedrijas un ASV. Tādējādi minētās apakšaktivitātes projektu ietvaros tiek paredzēta 

starptautiskā sadarbība ar mērķi to paplašināt, jo augstākās izglītības institūciju sadarbība, 

sekmējot resursu koncentrāciju doktora studiju programmu īstenošanā, ir viens no projektu 

iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes otro projektu iesniegumu 

atlases kārtu plānots uzsākt 2011./2012. akadēmiskajā gadā. 

82. 1.2.2.3.2.apakšaktivitātes “Atbalsts izglītības pētījumiem” ietvaros netiek paredzēti 

starptautiskās sadarbības pasākumi, bet tiek plānota dalība starptautiskos izglītības kvalitātes 

pētījumos: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskā skolēnu 

novērtēšanas programmā, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas 

Starptautiskajosmācību vides pētījumos un Āzijas–Eiropas sanāksmes Mūžizglītības foruma 

pētījumos. Latvijas līdzdalība minētajos starptautiskajos pētījumos sekmēs izglītības politikas 

attīstību, kas balstīta uz labās prakses pārņemšanu un starptautiski salīdzinošiem rādītājiem, 
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ņemot vērā rezultātus citās valstīs, kas piedalās minētajos pētījumos. Aktivitātes īstenošana tiks 

uzsākta 2011.gadā. 

 

3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un Veselība darbā” ietvaros 

83. 1.3.1.3.2.apakšaktivitāte „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 

piemērošana nozarēs un uzņēmumos” tiek īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā 

un tās ietvaros tiek realizēti divi projekti. Starptautiskā sadarbība paredzēta projekta “Darba 

attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 

ietvaros un to īsteno Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS). Līgums par projekta 

īstenošanu noslēgts 2008.gada 1.septembrī. Projekta ietvaros no 2010.gada 2.jūnija līdz 

4.jūnijam notika ārvalstu pieredzes apmaiņas vizīte darba aizsardzības jomas pētniecības institūtā 

Spānijā. 2011.gada oktobrī plānots starptautisks forums par labo praksi un inovācijām darba 

tiesību jomā ar ārvalstu lektoru un ekspertu piedalīšanos. 

84. 1.3.1.4.aktivitāte „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” tiek īstenota ierobežotas 

projektu iesniegumu atlases veidā un to īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra. Līgums par 

projekta īstenošanu noslēgts 2008.gada 4.jūlijā. Projekta ietvaros 2010.gadā 21.maijā notika 

starptautiska konference „Progresīva pieeja nodarbinātības veicināšanā” ar Eiropas Komisijas 

Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju direktorāta Nodarbinātības pakalpojumu un 

mobilitātes nodaļas Lietuvas, Nīderlandes, Kipras, Vācijas, Čehijas un Igaunijas nodarbinātības 

dienestu pārstāvju piedalīšanos. 2011.gada 28.- 29.aprīlī plānota konference ar Austrijas nozares 

pārstāvju piedalīšanos (konferences tēma – darbs ar darba devējiem). 

85. 1.3.2.3.aktivitātes “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla 

kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projektā „Veselības aprūpes un 

veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai 

attīstībai” viena no atbalstāmajām darbībām ir personāla pieredzes apmaiņa – tās ietvaros plānota 

medicīnas personāla apmācības ārvalstīs pieredzes apmaiņas un labās prakses pārņemšanai. 

Minētās apmācības plānots uzsākt 2011.gadā. 

 

4.prioritātes “Sociālās iekļaušanas veicināšana” ietvaros 

86. 1.4.1.2.1. apakšaktivitāte „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” tiek īstenota 

ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un projektu realizē Veselības un darbspēju 

ekspertīzes ārstu valsts komisija. Līgums par projekta īstenošanu noslēgts 2009.gada 

30.decembrī. Projekta ietvaros plānota starptautiska sadarbība un pieredzes apmaiņa ar ES 

dalībvalstīm invaliditātes noteikšanas jomā, ietverot starptautiski atzītu ekspertu konsultācijas un 

pētījumus par citu valstu invaliditātes noteikšanas sistēmas darbību. Šīs aktivitātes tiek plānotas 

laika posmā no 2010.gada 4.ceturkšņa līdz 2012.gada 4.ceturksnim. 

87. 2010.gadā projekta ietvaros notikuši šādi starptautiskās sadarbības pasākumi: 

 23. – 27.05.2010. 1 cilvēks piedalījies Eiropas 17. Rehabilitācijas un fizikālās medicīnas 

asociācijas kongresā Itālijā (Venēcijā); 

 31.08. – 02.09.2010. 3 cilvēki piedalījušies pieredzes apmaiņas vizītē Beļģijā (Briselē) 

invaliditātes noteikšanas institūcijās; 
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 03. – 04.09.2010. 32 cilvēki piedalījušies pieredzes apmaiņas seminārā Lietuvā par Lietuvas 

invaliditātes un darba spēju noteikšanas dienesta darba organizāciju; 

 21. – 25.09.2010. 6 cilvēki piedalījās kongresā Die moderne Medizin Vācijā Berlīnē; 

 noslēgts līgums ar Latvijas Pilsoniskās sabiedrības atbalsta centru, kura ietvaros tiks 

nodrošināta starptautiski atzītu ekspertu un ārstu ekspertu konsultācijas jaunas 

prognozējamas invaliditātes un invaliditātes noteikšanas sistēmas izstrādes procesā līdz 

2012.gada 4.ceturksnim. Eksperti pārstāv Igauniju, Beļģiju, Somiju, Dāniju un Zviedriju. 

88. Ņemot vērā projektā nepieciešamās ļoti specifiskās prasības ekspertu invaliditātes un veselības 

apdrošināšanas jomā piesaistei, kā vienu no problēmām var minēt iepirkuma procedūras 

atkārtotu (3 reizes) sludināšanu šāda veida starptautiski atzītu ārstu ekspertu iesaistei.  

89. 1.4.1.2.2. apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un 

dzirdes traucējumiem” tiek īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un tās ietvaros 

tiek realizēti divi projekti: 

 Projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem 

Latvijā” finansējuma saņēmējs ir Labklājības ministrija un tas tiek īstenots sadarbībā ar 

Latvijas Neredzīgo biedrību. Līgums par projekta īstenošanu noslēgts 2009.gada 18.augustā. 

Projekta atbalstāmo darbību ietvaros 2010.gadā ir noorganizēti 3 pieredzes apmaiņas 

braucieni projekta mērķa grupai uz Poliju, Igauniju un Lietuvu sociālo rehabilitācijas 

programmu un motivācijas programmu izstrādes un ieviešanas procesa uzlabošanai, kā arī 

Baltijas valstu Neredzīgo biedrību starptautiskā konference (25. – 26.11.2010.); 

 Projektu „Klusuma pasaule” īsteno Latvijas Nedzirdīgo savienība, līgums par projekta 

īstenošanu noslēgts 2008.gada 30.aprīlī. Projekta ietvaros plānota radošās pašizteiksmes 

iemaņu apguves programmas izstrāde un realizācija. Programmas realizēšanā galvenokārt 

iesaistīti vājdzirdīgi un nedzirdīgi speciālisti, tādējādi īstenojot kultūras un sociālās 

pieredzes nodošanas saikni „nedzirdīgais – nedzirdīgajam”. Viens aktivitātes speciālists 

eksperts – nodarbības vadītājs tika piesaistīts no Čehijas. Eksperts programmas izstrādē 

piedalījās no 2009.gada 4.ceturkšņa līdz 2010.gada 1.ceturksnim. 

90. 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos” pirmā kārta tika īstenota ierobežotas projektu iesniegumu atlases 

veidā, un tās ietvaros tika realizēti pieci projekti, kurus īstenoja plānošanas reģioni – Kurzemes, 

Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģions. Līgumi par projektu īstenošanu ar 

plānošanas reģioniem tika noslēgti 2009.gada augustā. Projektu īstenošana noslēgusies 

2010.gada 30.jūnijā. 

91. Projektu ietvaros tika īstenoti 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 šādos projektos: 

 projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” ietvaros 

2010.gadā tika piesaistīts viens sociālo pakalpojumu attīstības plānošanas vieseksperts no 

Norvēģijas; 

 projekta „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros 

tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju 2010.gada aprīlī, kā arī 2010.gadā 
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piesaistīts Dānijas sociālo pakalpojumu jomas speciālists sociālo pakalpojumu sistēmas 

attīstības programmas izstrādē; 

 projekta „Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 

alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. – 

2016.gadam izstrāde” ietvaros 2010.gadā tika piesaistīti ārvalstu sociālo pakalpojumu 

eksperti no Zviedrijas un ASV; 

 projekta „Sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde Zemgales reģionā” notikusi 

ārvalstu pieredzes gūšanas vizīte Spānijā, 2010.gada 24.-28.janvārī; 

 projekta „Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde” 

ietvaros 2010.gadā starptautiskās sadarbības pasākumi nav īstenoti. 

92. 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos” otrā kārta tiek īstenota atklātas projektu iesniegumu atlases 

veidā. Pirmajā apakškārtā (uzsaukumā) tika apstiprināti 38 projekti. Līgumus par projektu 

īstenošanu plānots noslēgt līdz 2011.gada aprīlim. Starptautiskā sadarbība ir plānota 17 

projektos, iesaistot ārvalstu ekspertus speciālistu apmācībā un sociālās rehabilitācijas un 

motivācijas programmu izstrādē, novērtēšanā un ieviešanā. Ārvalstu eksperti plānoti no Lietuvas, 

Vācijas, Zviedrijas, Francijas un Nīderlandes. 

 

5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros 

93. 1.5.1.3.1.apakšaktivitātes “Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” mērķis ir nodrošināt 

vienotu, stratēģisku, efektīvu un caurspīdīgu pieeju publiskās pārvaldes procesu īstenošanā, 

ieviešot kvalitātes vadības sistēmas. Ticis īstenots pieredzes apmaiņas brauciens uz Polijas 

Nacionālo Veterinārijas izpētes institūtu, lai apmeklētu institūta laboratorijas un tiktos ar institūta 

pārstāvjiem ar mērķi pārņemt labo praksi attiecībā uz kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu. 

Tāpat tikusi veikta sadarbība ar Zviedrijas Veterinārijas institūtu – pieredzes apmaiņa par 

kvalitātes vadības sistēmu institūtā un jautājumiem, kas saistīti ar laboratorijas un testēšanas 

procesiem un tml. 

94. 1.5.1.3.2.apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī” tiek īstenota ar mērķi nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu 

publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu 

administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības, 

nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī. Attiecīgi 2010.gadā 

īstenoti tādi pieredzes apmaiņas pasākumi kā tikšanās ar Somijas Nodarbinātības un ekonomikas 

ministrijas un Reģionālo un vietējo pašvaldību asociācijas pārstāvjiem, lai uzklausītu Somijas 

pieredzi par reģionālās attīstības plānošanas sistēmas un pašvaldību sniegto publisko 

pakalpojumu reorganizāciju, tikšanās ar vairākiem rehabilitācijas centriem Vācijā, lai veicinātu 

labās prakses pārņemšanu attiecībā uz rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu, pieredzes 

apmaiņas brauciens uz Čehiju par plānošanas sistēmu pašvaldībās un nacionālā attīstības plāna 

izstrādi, ģeopolitiskās informācijas sistēmām pašvaldībās u.c. 

95. 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes ”Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķis ir 

veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas 

rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā. Attiecīgi 2010.gadā minētās apakšaktivitātes projektu 

ietvaros veikti starptautiskās sadarbības pasākumi, piedaloties Ekonomiskās sadarbības un 
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attīstības organizācijas rīkotā forumā Francijā, pieredzes apmaiņas nolūkos tiekoties Lietuvas 

darba devējiem par to aktivitātēm interešu pārstāvniecībā reģionālā, nacionālā un starptautiskā 

līmenī, kā arī sociālā dialoga stiprināšanu, piedaloties Eiropas Tirdzniecības apvienību 

konfederācijas rīkotajā seminārā „Publisko pakalpojumu iespējas” Spānijā u.c. 

96. 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ar 

mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā 

un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, 2010.gadā tikuši 

īstenoti tādas pieredzes apmaiņas un labās prakses pārņemšanas aktivitātes kā dalība Eiropas 

Invaliditātes forumā Beļģijā, pieredzes apmaiņa Vācijā par krīzes centru darbību un vardarbības 

ģimenē jautājumu risināšanu, dalība pasākumā OPEN DAYS 2010 „Objective 2020: 

Competitiveness, cooperation and cohesion for all regions” Beļģijā un tikšanās ar Lietuvas, 

Igaunijas, Dānijas un Portugāles pašvaldību pārstāvjiem u.c. 

 

Inovatīvas darbības 

97. Lai uzlabotu studiju un zinātniskās darbības kvalitāti un to konkurētspēju, 2010.gadā ir uzsākts 

darbs pie studiju programmu kvalitātes, resursu pietiekamības un ilgtspējas starptautiskās 

izvērtēšanas. 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un 

akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” ietvaros plānots atbalsts studiju kvalitātes un 

efektivitātes uzlabošanai, nodrošinot studiju programmu kvalitātes, resursu pietiekamības un 

ilgtspējas starptautisku izvērtēšanu. Minētās apakšaktivitātes ietvaros arī plānots sagatavojot 

priekšlikumus turpmākai augstākās izglītības pilnveidei, attīstībai un resursu efektīvai 

izmantošanai,  tai skaitā paredzot nodrošināt arī jaunu inovatīvu un starpdisciplināru studiju 

programmu izstrādi. 

98. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros paredzēta īpaša aktivitāte inovatīvu darbību 

veicināšanai un integrēšanai nodarbinātības jomā, risinot elastības un drošības darba vietā 

jautājumus, kā arī migrācijas jautājumu vadību nodarbinātības kontekstā (3.1.pasākums 

„Nodarbinātība” 8.aktivitāte „Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas 

prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos”). Saskaņā ar 

Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu, aktivitātes īstenošana tika atlikta, ņemot 

vērā sociāli ekonomiskās situācijas izmaiņas valstī un budžeta konsolidāciju. 

99. Lai piemērotos mainīgajai sociāli ekonomiskajai situācijai un reaģētu uz krīzes radītajiem 

izaicinājumiem, Labklājības ministrija sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un 

sociālajiem partneriem pastāvīgi pilnveido aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. ievieš 

jaunus pakalpojumus un pārveido esošo pasākumu īstenošanas nosacījumus. 

100. 2009.gadā Latvijā tika uzsākta kuponu metodes izmantošana to nodarbināto personu apmācībām, 

kurām ekonomiskās krīzes ietekmē tika noteikts nepilns darba laiks (t.s. „dīkstāves kuponi”). 

Pakalpojums tika sniegts ar ESF atbalstu 1.3.1.1.5.apakšaktivitātes „Atbalsts bezdarba riskam 

pakļauto personu apmācībai” ietvaros. 2010.gadā, piemērojot kuponu metodi, tika uzsākta 

1.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” 

ieviešana. No 2011.gada kuponu metodi plānots piemērot arī bezdarbnieku apmācībām 

(1.3.1.1.3.apakšaktivitāte „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”). 
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101. Detalizēta informācija par 2009.gadā uzsāktajiem krīzes nodarbinātības pasākumiem sniegta 

iepriekšējos ziņojumos. Kā nozīmīgāko krīzes seku mazināšanas pasākumu jāmin „Darba 

praktizēšanu ar stipendiju pašvaldībās” jeb tā saucamo „100 latu programmu”, kas tika īstenota 

1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” 

pirmās kārtas ietvaros, atbalstot vairāk nekā 100 tūkst. bezdarbnieku. 2011.gadā plānots veikt 

pasākuma ietekmes un efektivitātes novērtējumu, kura ietvaros izvirzīt arī priekšlikumus par 

turpmāku sabiedrisko darbu programmu īstenošanu. 

102. Inovatīvus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus paredzēts izveidot 

1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros. 2010.gadā tika apstiprināti 38 projekti, 

kuru īstenošana uzsākta 2011.gadā. Savukārt 2011.gada jūlijā plānots izsludināt otrās 

apakškārtas (2.uzsaukuma) projektu iesniegumu atlasi. 

103. Tāpat inovatīvi risinājumi tiek īstenoti 1.5.1.3.2.apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu 

kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” ietvaros, kuras mērķis ir nodrošināt 

efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu. 

Piemēram, projekta „Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ietvaros ir izveidota un aprobēta komunikācijas sistēma, 

kas nodrošina saziņu ar video palīdzību – iedzīvotājiem pieejamas tikšanās ar deputātiem, 

speciālistiem, organizētas pārvalžu vadītāju un novada administrācijas sanāksmes. 

 

Atbalsts pa mērķa grupām 

104. 2010. gadā ESF līdzfinansētajos pasākumos kopumā piedalījās 128 963 personas (2009.gadā – 

55 893), no kurām 72 107 jeb 56 % bija sievietes (2009.gadā – 55%) un 56 856 jeb 44 %  bija 

vīrieši (2009.gadā – 45%). Analizējot iegūtos datus var secināt, ka kopumā sieviešu un vīriešu 

līdzdalības īpatsvars ir līdzvērtīgs, proti, tas svārstās 40-60% robežās. Saskaņā ar CSP datiem par 

2010.gadu, Latvijā 2010.gadā sieviešu skaits bija 1 210 923, vīriešu – 1 037 451, no kā varam 

secināt, ka 6% no kopējā sieviešu skaita ir piedalījušās ESF līdzfinansētajos pasākumos, savukārt 

vīrieši – 5% no kopējā vīriešu skaita. Ņemot vērā, ka ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits valstī 

bija pēc CSP datiem 2010.gada 4.ceturksnī bija 1 144 400 (49,6% jeb 568 200 vīrieši un 51,4% 

jeb 576 200 sievietes), varam secināt, ka 6,3% no ekonomiski aktīvo sieviešu skaita un 4,7% no 

ekonomiski aktīvo vīriešu skaita ir piedalījušies ESF aktivitātēs. Analizējot sieviešu un vīriešu 

līdzdalību ESF pasākumos, varam secināt, ka sieviešu un vīriešu līdzdalība ESF līdzfinansētajos 

pasākumos kopumā gan attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu, gan pret ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju kopskaitu valstī. 

105. Saskaņā ar atbildīgo iestāžu sniegto informāciju, 2010.gadā kopumā darbības ESF 

līdzfinansētajā projektā pirmreizēji uzsākušas 166 334 personas, t. sk. 98 108 jeb 59% sievietes 

jeb un 68 226 jeb 41% vīrieši. No tām lielākajai daļai jeb 76 621 personai ir vidējā vai vidējā 

profesionālā izglītība (ISCED3), 41 187 personām ir sākumskolas vai pamatskolas izglītība 

(ISEDI1 vai ISCEDI2), bet 40 491 personai – augstākā izglītība (ISCED5 vai ISCED6). 

Darbības projektā turpināja 77 039 personas, t. sk. 42 303 sievietes un 34 736 vīrieši. No šīm 

personām lielākajai daļai jeb 37 486personām ir sākumskolas vai pamatskolas izglītība, 21 559 

personām – vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, bet 15 389 – augstākā izglītība. No darbībām 

projektā izstājās kopumā 157 650 personas, t. sk. 93 438 sievietes un 64 212 vīrieši. No šo 
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personu kopskaita, 18 523 personas izstājās no dalības projektā, nepabeidzot darbības projektā, 

no tiem 10 229 personām ir vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, 5710 – sākumskolas vai 

pamatskolas izglītība, bet 1 564 – augstākā izglītība. 

106. Lielākās dzimumu īpatsvara atšķirības vērojamas starp personu skaitu, kas izstājas no dalības 

projektā, pabeidzot darbības projektā, proti, 62 % (85 615) bija sievietes un attiecīgi 38% (53 

512) bija vīrieši. Tā kā ir novērojama būtiska dzimumu īpatsvara atšķirība starp personām, kuras 

pabeidz darbības projektos, būtu nepieciešama dziļāka analīze par iemesliem, kāpēc vīriešu 

īpatsvars šajā kategorijā ir ievērojami zemāks nekā sieviešu.  

107. Analizējot, kuru vecuma grupu sievietes galvenokārt turpināja darbības projektā, redzams, ka 

pārsvarā tās ir sievietes darbspējas vecumā no 25 – 54 gadiem (67% jeb 57 361). Savukārt 

vīriešiem, kuri turpina darbības projektā, lielāks skaits ir vecuma grupā 15-24 gadiem (60,7% jeb 

21 085). Šī atšķirība ir skaidrojama ar to, ka vairums sieviešu vecumā 15-24 gadiem mācās 

vispārizglītojošās skolās vai turpina mācības profesionālās vai augstākās izglītības iestādēs. 

Savukārt vīrieši šajā vecuma grupā ir „izkrituši” no izglītības sistēmas vai neturpina izglītības 

ieguvi nākamajā pakāpē un nav spējuši iekļauties darba tirgū. Šis fakts skaidrojams arī 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. 

108. Mērķa grupas dalībnieki pēc piederības sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām 

saskaņā ar likumiem bija 44 832 jeb 34% no kopējā ESF aktivitāšu dalībnieku skaita. Šajā 

dalībnieku grupā nav novērojamas būtiskas dzimumu atšķirības dalībnieku kopskaitā, proti, tās 

bija  24 875  sievietes un 19 957 vīrieši, jeb attiecīgi 55%  un 45%, no tām  88% minoritāšu 

pārstāvji (kopā 39 558, t.sk. 22 335 sievietes un 17 223 vīrieši), 0,01% migranti (kopā 41, t. sk. 

21 sieviete un 20 vīrieši), 5,25% personas ar invaliditāti (kopā 6 779, t.sk.3 398 sievietes un 3 

381 vīrietis), 304 personas pēc soda izciešanas (22 sievietes un 282 vīrieši). 

109. Personu ar invaliditāti kopskaits ESF aktivitātēs bija 6 779 personas (2009.gadā – 2490), t. sk. 3 

398 sievietes un 3 381 vīrietis. 2010.gadā personas ar invaliditāti veidoja 5,25% no kopējā ESF 

aktivitāšu dalībnieku skaita (2009.gadā – 4,45%). VSAA uzskaitē 2010.gada pirmajā pusgadā 

vidēji bija 138 405 personas ar invaliditāti (65 943 sievietes un 6 5022 – vīrieši) jeb 6,15 % no 

kopējā iedzīvotāju skaita. Līdz ar to varam secināt, ka ESF aktivitātēs ir piedalījušies 4,89% no 

kopējā personu ar invaliditāti skaita valstī. Salīdzinot ar 2009.gadu, ir novērojama aktīvāka 

personu ar invaliditāti līdzdalība ESF aktivitātēs, kas izskaidrojama gan ar vairāku jaunu 

aktivitāšu uzsākšanos 2010.gadā, gan arī ar īpašiem atbalsta un specifiskiem vienlīdzīgu iespēju 

nodrošināšanas pasākumiem projektos, kas veicinājuši šīs mērķa grupas dalībnieku iespējas 

iesaistītes ESF aktivitātēs. 

110. No personām ar invaliditāti, kas iesaistījušās ESF aktivitātēs, 3518 personām ir vidējā vai vidējā 

profesionālā izglītība, 2010 personām – sākumskolas vai pamatskolas izglītība, bet 805 

personām ir augstākā izglītība.  

111. Mērķa grupas dalībnieku sadalījumā pa invaliditātes veidiem novērojams, ka ESF aktivitātēs 

vienlīdz aktīvi piedalījušās gan sievietes, gan vīrieši, kuriem ir redzes, dzirdes, kustību 

traucējumi vai kāds no citiem invaliditātes veidiem. Vislielākais dalībnieku ar invaliditāti skaits 

ir Labklājības ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs: 1.4.1.2. „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un 
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sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” (263 sievietes un 196 vīrieši ar 

invaliditāti), 1.3.1.5. „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” 

(1 058 sievietes un 1 306 vīrieši ar invaliditāti), 1.4.1.1. „Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes 

stimulēšana” (518 sievietes un 517 vīrieši ar invaliditāti).  

112. Starp mērķa grupas dalībniekiem sadalījumā pa invaliditātes veidiem 10% (681) bija personas ar 

redzes traucējumiem  (363 sievietes un 318 vīrieši), 5% (326) personas ar dzirdes traucējumiem 

(153 sievietes un 173 vīrieši), 7% (492) personas ar kustību traucējumiem (200 sievietes un 292 

vīrieši),  9% (605) personas ar garīga rakstura traucējumiem (271 sieviete un 334 vīrieši) un  

69%  (4 697) personas ar citiem funkcionāliem traucējumiem. Minētie skaitļi norāda, ka lielākais 

vairums personu ar invaliditāti ir sniegušas informāciju, ka tām ir citi  funkcionālie traucējumi 

vai arī nav norādījušas invaliditātes veidu. Precīzi dati par invaliditātes veidu varētu būt pieejami 

tikai atsevišķās aktivitātēs, kuru mērķa grupa ir personas ar konkrētu invaliditātes veidu – redzes, 

dzirdes vai garīga rakstura traucējumi. 

113. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēs  no kopējā mērķa grupas dalībnieku skaita, kuri 

ir pakļauti sociālās atstumtības riskam, minoritātes un migranti ir 34%  jeb 44 832 personas, no 

kuriem 39 559 personas jeb 88% pārstāv minoritāšu grupas, bet 41 persona jeb 0.03% ir 

migranti. 

114. No kopējo ESF aktivitātēs iesaistīto minoritāšu grupu pārstāvju skaita lielākajai daļai jeb 22 087 

personām ir vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, 8 060 personām – sākumskolas vai 

pamatskolas izglītība, 6 419 – augstākā izglītība, bet 217 personām nav izglītības. 

115. No kopējo ESF aktivitātēs iesaistīto migrantu skaita lielākajai daļai jeb 24 personām ir augstākā 

izglītība, 14 personām – sākumskolas vai pamatskolas izglītība, bet 3 personām –vidējā vai 

vidējā profesionālā izglītība. 

116. Prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ietvaros 2010.gadā projektos iesaistītas 178 personas, 

kas pakļautas sociālās atstumtības riskam jeb 0,4% no kopējā ESF aktivitāšu dalībnieku skaita, 

kas pakļauti sociālās atstumtības riskam , (t.sk. 78 – sievietes, 100 – vīrieši). No tām 125 

personas ir minoritātes, 15 personas – migranti, t.sk. sadalījumā pa aktivitātēm:  

 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” – 35 minoritātes, 5 migranti; 

 1.1.2.1.1. „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” – 45 minoritātes, 1 migrants; 

 1.1.2.1.2. „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” – 44 minoritātes, 9 migranti; 

 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmas īstenošanas kvalitātes 

uzlabošanai un īstenošanai” – 61 minoritāte. 
 

117. Prioritātes „Izglītība un prasmes” ietvaros 2010.gadā projektos iesaistītas 4245 personas, kas 

pakļautas sociālās atstumtības riskam jeb 9,5% no kopējā ESF aktivitāšu dalībnieku skaita, kas 

pakļauti sociālās atstumtības riskam (t.sk. 3004 – sievietes, 1241 – vīrieši) . No tām 3032 

personas ir minoritātes, 23 personas – migranti, t.sk. sadalījumā pa aktivitātēm: 

 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” – 53 

minoritātes; 

 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmas īstenošanas kvalitātes 

uzlabošanai un īstenošanai” – 61 minoritāte; 

 1.2.1.1.4. „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” – 15 migranti; 
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 1.2.1.2.1. „Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un 

mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana” – 281 minoritāte; 

 1.2.1.2.2. „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos” – 322 minoritātes un 8 migranti; 

 1.2.1.2.3. „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju 

atjaunošana” – 443 minoritātes; 

 1.2.2.1.5. „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

– 700 minoritātes; 

 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un 

jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” – 72 minoritātes; 

 1.2.2.1.2. „Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” -  1100 minoritātes. 

 

118. Prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ietvaros 2010.gadā projektos 

iesaistītas 34652 personas, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam jeb 77% no kopējā ESF 

aktivitāšu dalībnieku skaita, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam (t.sk. 18738 – sievietes, 

15914 – vīrieši). No tām 31883 personas ir minoritātes, 3 personas – migranti, t.sk. sadalījumā 

pa aktivitātēm: 

 1.3.1.1.3. „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” - 10762 minoritātes; 

 1.3.1.1.5. „Atbalsts potenciālo bezdarbnieku apmācībai” – 736 minoritātes; 

 1.3.1.5. „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” – 20330 

minoritātes. 

119. Prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” ietvaros 2010.gadā projektos iesaistītas 5713 

personas, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam jeb 42,2% no kopējā ESF aktivitāšu 

dalībnieku skaita, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam (t.sk. 3031 – sieviete, 2682 – vīrieši). 

No tām 4507 personas pieder minoritātei, t.sk. sadalījumā pa aktivitātēm: 

 1.4.1.1.1. „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” – 3883 

minoritātes; 

 1.4.1.1.2. „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” – 601 

minoritāte; 

 1.4.1.2.2. „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes 

traucējumiem” – 23 minoritātes. 

120. Prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros 2010.gadā projektos iesaistītas 43 

personas, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam jeb 0,09% no kopējā ESF aktivitāšu 

dalībnieku skaita, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam (t.sk. 24 – sievietes, 19 – vīrieši). No 

tām 11 personas ir minoritātes.  

121. Nozīmīgākās dzimumu īpatsvara atšķirības mērķa grupas dalībnieku vidū vērojamas personu 

pēc soda izciešanas skaitā, kur 92% (282) bijuši vīrieši, bet 8% (22) sievietes, kas izskaidrojams 

ar kopējo tendenci valstī, ka starp sodu izcietušajām 7000 personām vidēji ir 400 sievietes. Šīs 

mērķa grupas pārstāvjiem pārsvarā ir sākumskolas vai pamatskolas izglītība (167 personas) vai 

arī vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (127 personas), un tikai 4 personām ir augstākā 

izglītība.  

122. Ievērojamas dzimumu atšķirības ir novērojamas mērķa grupu dalībniekiem pēc statusa darba 

tirgū. ESF pasākumos kopumā ir iesaistījušās 35 337 nodarbinātas sievietes, savukārt 

nodarbinātie vīrieši bija tikai 7 106, attiecīgi 83% sievietes un 17% vīrieši. Tā piemēram, 

1.2.2.1. aktivitātes  „Mūžizglītības attīstība” projektā 2010.gadā bija iesaistītas 3 798 sievietes un 
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1 357 vīrieši, 1.3.1.1. aktivitātes „Darbspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana 

darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi” projektos 

piedalījās 25 041 sievietes un 15 792 vīrieši,  1.1.2.1.aktivitātē „Atbalsts doktora un maģistra 

studiju īstenošanai” iesaistījās 545 sievietes un 282 vīrieši. Lielākais nodarbināto sieviešu skaits 

(28 983), kas iesaistījās ESF aktivitātēs, bija vecumā no 25 līdz 54 gadiem, arī lielākais vīriešu 

skaits (5 385) bija vecumā no 25 līdz 54 gadiem. Nozīmīgi ir arī tas, ka lielākā daļa (30 493) no 

nodarbinātajiem vīriešiem un sievietēm bija ar augstāko izglītību. Minētie skaitļi norāda uz 

tendenci, ka sievietes ar jau iegūtu augstāko izglītību, ir vairāk motivētas turpināt izglītību, 

tādējādi stiprinot savu kapacitāti un iespējas veidot karjeru un iekļauties darba tirgū. Lai 

veicinātu mūžizglītību un pilnveidošanos arī vīriešiem, būtu jāparedz īpaši specifiski motivācijas 

un informēšanas pasākumi tieši vīriešu auditorijai un jāanalizē mūžizglītības pasākumu 

piemērotība vīriešu auditorijas interesēm. 

123. Savukārt aktivitātēs, kuru mērķa grupa ir reģistrētie bezdarbnieki, nav novērojamas būtiskas 

dalībnieku skaita atšķirības dzimumu griezumā, proti, no 110 236 dalībniekiem 59 413 bija 

sievietes un 50 823 vīrieši, jeb attiecīgi 54 % un 46 %. Piemēram, 1.3.1.5. aktivitātes „Vietējo 

nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” projektā piedalījās  25 429 

sievietes un 27 512 vīrieši, 1.4.1.1. aktivitātes „Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana” 

projektos piedalījās 10 246 sievietes un 8 218 vīrieši, kas ir  līdzvērtīgs skaits.  

124. Līdzīgi kā 2009.gadā, ir saglabājusies sieviešu pārsvara tendence ESF aktivitāšu mērķgrupā 

ilgstošie bezdarbnieki, kur 58 % (19 377) bija sievietes un 42% (14 061) bija vīrieši (2009.gadā 

61% jeb 5306 ir sievietes un 39% jeb 3 389 vīrieši). Arī šie dati atspoguļo Latvijā kopumā 

vērojamo tendenci, kas skaidrojama 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. 

125. Sieviešu un vīriešu bezdarbnieku līdzdalības īpatsvars norāda uz kopējo bezdarba situāciju valstī, 

proti, pēc NVA datiem
4
 2010.gada decembrī valstī bija 162 463 reģistrētie bezdarbnieki, no 

kuriem 88 118 bija sievietes un 74 345 vīrieši jeb attiecīgi 54% un 46%. Jāatzīmē fakts, ka ESF 

aktivitātēs 2010.gadā piedalījušies 68% no visiem valstī reģistrētajiem bezdarbniekiem. 

126. Mērķa grupu dalībnieki sadalījumā pa vecuma grupām sievietēm 0,84% bija vecumā līdz 14 

gadiem, 23,87% bija vecumā no 15 līdz 24 gadiem, 63,21% bija vecumā no 25 līdz 54 gadiem, 

11,53% bija vecumā no 55 līdz 64 gadiem, 0,54% bija vecumā 65 gadi un vairāk. Sadalījumā 

pa vecuma grupām vīriešiem 1,2% bija vecumā līdz 14 gadiem, 36% bija vecumā no 15 līdz 24 

gadiem, 52,2% bija vecumā no 25 līdz 54 gadiem, 10,26% bija vecumā 55 līdz 64 gadiem, 

0,28% bija vecumā virs 65 gadiem. Minētie skaitļi norāda, ka visaktīvāk ESF aktivitātēs 

piedalījušies dalībnieki darbspējīgā vecumā, t.i. vecumā no 24 līdz 54 gadiem (63,2%). 

127. Saskaņā ar NVA datiem
5
 dalījumā pa vecuma grupām 2010.gada 4.ceturksnī lielāko reģistrēto 

bezdarbnieku skaitu, t. sk. arī ilgstošo bezdarbnieku skaitu, sastādīja bezdarbnieki vecumā no 50 

– 54 gadiem – 22 981 bezdarbnieki, kas ir 14,1% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, no 

tiem 12 039 jeb 52,4% sievietes un 10942 jeb 47,6% vīrieši. Minētie skaitļi norāda, ka tieši šajā 

                                                           
4
 http://www.nva.lv/docs/11_4d2c5241aaa267.01063887.xls   

5
 http://www.nva.lv/docs/17_4d89a27b27f4e5.46501831.doc  

http://www.nva.lv/docs/11_4d2c5241aaa267.01063887.xls
http://www.nva.lv/docs/17_4d89a27b27f4e5.46501831.doc
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vecuma grupā ir visaugstākais bezdarba līmenis, bet vienlaikus ir novērojama arī zemāka 

dalībnieku līdzdalība ESF aktivitātēs (11,53%), kas neveicina šīs vecuma grupas integrāciju 

darba tirgū. 15 – 24 gadi ir otra vecuma grupa, kurā ir novērojams zemāks līdzdalības līmenis 

ESF aktivitātēs (23,87%), bet augsts bezdarba līmenis (12% no visiem reģistrētajiem 

bezdarbniekiem). 

128. ES fondu tehniskās palīdzības projekta „Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības 

ministrijā 2007.-2013.gada plānošanas periodā (2008.-2011.gads)” ietvaros LM nodrošina 

informatīvos seminārus, kur ES fondu līdzfinansēto projektu iesniedzēji tiek informēti un aicināti 

ievērot vienlīdzīgu iespēju aspektus savos projektos, paredzot specifiskas aktivitātes noteiktām 

personu grupām, t.sk. bezdarbnieku vecumā no 15 – 24 gadiem un 50 – 54 gadiem līdzdalības 

ESF aktivitātēs veicināšanai. Semināru laikā projektu īstenotāji tiek informēti par to, ka 

nodarbinātības veicināšanas kontekstā ir būtiski risināt jautājumus, kas attiecas uz jauniešu un 

vecāka gadagājuma cilvēku plašāku informēšanu, motivēšanu un aktivizēšanu, proti, sekmēt viņu 

pieeju nodarbinātībai, mūžizglītībai, veselības aprūpei, sociāliem pakalpojumiem, sabiedriskiem 

pasākumiem, lai veicinātu katra indivīda nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā. LM arī plāno 

paplašināt informatīvo semināru mērķauditoriju, ietverot tajā projektu īstenotājus, projektu 

vadītājus un projektu īstenošanas personālu, kuri ir tiešā saskarsmē ar projektu mērķa grupu un 

tiešā veidā var ietekmēt mērķa grupas līdzdalības veicināšanu ESF projektos.  

 

Sociālo partneru iesaiste, partnerības veicināšana un NVO iesaiste 

Labklājības ministrijas pārziņā esošās aktivitātes: 

129. 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 9,66 milj. eiro, (tai skaitā ESF finansējums 8,21 milj. eiro un valsts budžeta 

finansējums 1,45 milj. eiro):  

- 2008.gada 1.septembrī noslēgts līgums Nr.2008/4 ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību 

par projekta "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 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. 

130. 2010.gadā projekta ietvaros īstenotas šādas aktivitātes: 

- Nodrošināta piecu konsultatīvo centru darbība (Valmierā, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā un 

Rīgā)  personu informēšanai, sniedzot 2 180 konsultācijas par darba tiesisko attiecību un 

darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas piemērošanas jautājumiem;  

- Īstenota apmācību programma „Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem 

uzņēmumos” un apmācīti 277 darba ņēmēji un darba devēji, izglītības programma "Darba 

aizsardzība arodbiedrību speciālistiem un aktīvistiem" un 14 semināros apmācīti 245 

arodbiedrību nozaru vadītāji un darbinieki par arodbiedrību uzdevumiem darba aizsardzības 
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jomā, notikuši 12 izglītības pilnveides kursi "Darba aizsardzība un drošība" un apmācīti 216 

darba aizsardzības speciālisti, izstrādāti 10 darba aizsardzības apmācību moduļi 

profesionālajās izglītības iestādēs, notikušas 3 pilnveides apmācības profesionālo izglītību 

iestāžu pasniedzējiem par jaunajiem apmācību modeļiem; 

- Izdots Darba likums ar komentāriem;  

- Īstenoti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi darba tiesību un darba 

aizsardzības jomā, tai skaitā īstenota viena kampaņa jaunāko klašu skolēniem un divi 

konkursi profesionālo skolu skolēniem par darba tiesību un darba drošības jautājumiem, 

izstrādāti un izdoti informatīvi un izglītojoši materiāli un 4 informatīvie biļeteni par 

aktualitātēm darba tiesību un darba aizsardzības jomā; 

- Organizēta viena konference veltīta Vispasaules darba aizsardzības dienai; 

- Organizēts  viens starptautiskais forums "Darba tiesības un to ievērošana ekonomiskās 

krīzes pārvarēšanai". 

131. 2008.gada 12.septembrī 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.  

132. 2010.gadā projekta ietvaros īstenotas šādas aktivitātes:  

- Nodrošināta 5 darba devēju konsultatīvo centru plānošanas reģionos darbība (Rīga, 

Daugavpils, Ventspils, Valmiera un Jelgava), sniedzot 2 860 konsultācijas par darba tiesisko 

attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu; 

- 69 847 darba vietām veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības 

pasākumu plāns attiecīgajos uzņēmumos, 46 933 nodarbinātie informēti par viņu darba 

vietās pastāvošajiem darba vides riskiem, drošiem darba paņēmieniem un preventīvo kultūru 

darba vietās;  

- Izstrādāts un izdots 12 000 eksemplāru materiāls „Jaunā komersanta pakete”, kas informē 

par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem, kas jāzina uzsākot komercdarbību;  

- Izdota viena aktualizēta darba devēja rokasgrāmata, papildinot to ar jaunu nodaļu par darba 

aizsardzības jautājumiem;  

- Veiktas 20 darba devēju organizāciju vadītāju un speciālistu apmācības kvalifikācijas 

celšanai darba aizsardzības un darba tiesību jautājumos;  

- Organizēti 42 apmācību pasākumi darba devējiem darba aizsardzības jautājumos visos 

piecos plānošanas reģionos; 

- Izstrādāta viena interaktīva datorspēle jauniešiem par darba tiesību un darba aizsardzības 

jautājumiem un izvietota tīmekļa vietnē internetā. 
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133. NVO kā finansējuma saņēmēji vai sadarbības partneri ir iesaistīti šādās LM pārziņā esošās DP 

aktivitātēs - 1.4.1.2.2.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar 

redzes un dzirdes traucējumiem” un DP 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”. 

134. 1.4.1.2.2.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un 

dzirdes traucējumiem” ietvaros tiek īstenoti divi projekti par kopējo summu 5,38 milj. eiro: 

 2009.gada 30.aprīlī 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. 2010.gadā projekta ietvaros tika realizēta kompleksās sociālās rehabilitācijas 

speciālās programma nedzirdīgajiem, īstenoti motivācijas un iekļaušanas pasākumi, kā arī 

motivācijas programmas kurss bezdarbniekiem, informatīvie pasākumi par sociālajiem un 

nodarbinātības jautājumiem, datorprasmes apmācība, izveidota jauna mājas lapa informācijas 

pieejamības nodrošinājumam,  un citas aktivitātes; 

 2009.gada 18.augustā noslēgts līgums (LM Nr.2009/14) ar LM 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. 2010.gadā projekta ietvaros 

izstrādāta un realizēta sociālās rehabilitācijas programma ar 10 moduļiem dažādu prasmju un 

iemaņu apguvei (psiholoģiskās adaptācijas treniņi; orientēšanās un pārvietošanās iemaņu 

apguve; pašaprūpes iemaņu apguve, t.sk., ēdienu gatavošana, pasniegšana, galda kultūra, 

pašapkalpošanās un mājturība un mājamatniecība; braila raksta apguve; tiflotehnikas 

lietošanas apmācība; specializēto datortehnoloģiju lietošanas apmācība; fiziskā un intelektuālā 

darba pamatprasmju apguve; saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve; pielāgoto 

sporta aktivitāšu apguve; konsultācijas un palīdzība klienta sociālo problēmu risināšanā), 

mērķa grupas dalībnieki nodrošināti ar projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamajiem 

palīglīdzekļiem, notikuši 3 pieredzes braucieni uz Poliju, Lietuvu un Igauniju, kā arī 

norisinājušies nacionāla mēroga savstarpējās pieredzes braucieni aktivitātes „Es varu, Tu vari, 

MĒS VARAM!” ietvaros, organizēta Baltijas valstu Neredzīgo biedrību starptautiskā 

konference „Redzes invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošana” un īstenotas citas aktivitātes. 

135. 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos” 2.kārta tiek īstenota atklātas projektu iesniegumu atlases veidā 

ar mērķi attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes 

pakalpojumus plānošanas reģionos, 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. 

2010.gada 4.ceturksnī tika organizēta atklāta projektu iesniegumu atlase šīs apakšaktivitātes 
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1.uzsaukuma ietvaros, kuras ietvaros no 38 apstiprinātajiem projektiem 8 ir biedrību un 

nodibinājumu iesniegtie projektu iesniegumi par 1,1 milj. eiro (līgumu par projekta īstenošanu 

slēgšana plānota 2011.gadā). Partnerības veicināšanai šīs apakšaktivitātes ietvaros konkursa 

kārtībā tika paredzēta iespēja biedrībām un nodibinājumiem kā projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijas locekļiem ar padomdevēja tiesībām (bez balsstiesībām) piedalīties projektu 

iesniegumu vērtēšanā ar mērķi nodrošināt mērķa grupu interešu pārstāvību. Divreiz organizējot 

atlases konkursu, neviena no biedrībām un nodibinājumiem dalībai vērtēšanas komisijā 

nepieteicās. 

 

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās aktivitātes: 

136. EM regulāri sadarbojas ar sociālajiem partneriem un ņem vērā piedāvātos priekšlikumus 

attiecībā uz atbalsta programmām un vispārējo uzņēmējdarbības vides uzlabošanu.  

137. Kā viens no neseniem piemēriem ir organizētās diskusijas ar darba devēju asociācijām par 

strukturālā bezdarba riska mazināšanu un bezdarbnieku apmācību un pārkvalifikācijas procesu 

Labklājības ministrijā no 2011.gada 20.janvāra līdz 2011.gada 10.februārim. 4 tikšanās reizēs 

diskusijās piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas 

uzņēmumu asociācija, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija, Latvijas 

Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija u.c., kur asociācijām bija iespēja paust 

savu viedokli par turpmāk nepieciešamajām apmācībām un iespējamajiem uzlabojumiem šai 

jomā. Pēc diskusijām EM ir saņēmusi Latvijas Darba devēju konfederācijas apkopotu viedokli 

par priekšlikumiem, kas radušies diskusiju gaitā, ko plānots ņemt vērā pie turpmāko apmācību 

īstenošanas.  

138. Viena no EM administrētajām aktivitātēm, kur tiek veicināta sadarbība ar nozares asociācijām ir 

1.3.1.1.1.aktivitāte „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – 

atbalsts partnerībās organizētām apmācībām”, kuras mērķis ir veicināt investīcijas 

cilvēkresursos, sekmēt darbaspēka kvalifikācijas celšanu, tādējādi sekmējot darba ražīgumu, 

veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību un ceļot ekonomikas konkurētspēju. Aktivitātes 

ietvaros atbalsts ir piešķirts tieši asociācijām, kas tālāk koordinē apmācību sniegšanu 

komersantiem un pašnodarbinātajiem. Minētajā aktivitātē apmācības tiek organizētas partnerībā 

un pie viena apmācību sniedzēja ir jāapmāca savi darbinieki vismaz trim saimnieciskās darbības 

veicējiem. 

139. Aktivitātes 2.kārtas ietvaros pašlaik ir noslēgti līgumi ar 16 asociācijām par kopējo summu 15 

159 044,33 LVL, kur starp atbalsta saņēmējiem ir tādas asociācijas kā Vieglās Rūpniecības 

Uzņēmumu Asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija. Apmācības ir 

plānots realizēt tādās mācību tematiskajās jomās kā „Datorika”, „Radošās industrijas”, 

„Dizains”, „Telemātika un loģistika” un citās Latvijas tautsaimniecībai prioritāri nozīmīgajās 

jomās. 

140. Tāpat tiešā veidā projektu īstenošanā NVO ir iesaistīti iepriekšminētajā 1.3.1.1.1.aktivitātē 

„Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās 

organizētām apmācībām”. 
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Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās aktivitātes: 

141. NVO un sociālie partneri regulāri tiek iesaistīti gan ES fondu apguves nosacījumu izstrādē, gan 

nozares politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, kas, savukārt, tiek ņemti vērā 

ES fondu aktivitāšu plānošanā. Ministrijai ir izveidojusies ilggadēja cieša sadarbība ar noteiktām 

NVO, kuras tiek iesaistītas ministrijas 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. Ministrija un tās pakļautības iestādes ir noslēgušas sadarbības līgumus ar vairāk 

kā 30 sabiedriskajām organizācijām, tai skaitā 10 profesionālajām asociācijām. 

142. Dažādu NVO pārstāvji tiek plaši iesaistīti arī ES fondu ieviešanas un plānošanas dokumentu 

izstrādē un sabiedriskajā apspriešanā. NVO pārstāvji arī piedalās ES fondu un Kohēzijas fonda 

uzraudzības komitejas (turpmāk – Uzraudzības komiteja) sēdēs, sniedzot priekšlikumus un 

saskaņojot katras aktivitātes projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus. Kā Uzraudzības 

komitejas dalībniekiem tiem ir arī tiesības ierosināt grozījumus ES fondu plānošanas 

dokumentos, tai skaitā finansējuma saņēmēju definējumā.  

143. NVO tiek dotas plašas iespējas piedalīties un ietekmēt ES fondu aktivitāšu īstenošanas 

nosacījumu izstrādi, kā arī ministrija parasti izvērtē visus NVO saņemtos priekšlikumus.  

144. NVO ES fondu projektu īstenošanā kā finansējuma saņēmēji ir iesaistīti šādās ministrijas pārziņā 

esošajās ESF aktivitātēs:  

- 1.2.1.1.1.apakšaktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības 

pārstrukturizācija” (ierobežota atlase) kā finansējuma saņēmēji ir noteiktas Latvijas Darba 

devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. 

- 1.2.1.1.2.apakšaktivitātē „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināšana” (ierobežota atlase) 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” (atklāta atlase) 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” (atklāta 

atlase) kā finansējuma saņēmējs var būt jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiskas 

persona, tai skaitā NVO. 

145. Kā sadarbības partneris NVO ir iesaistīts 1.1.2.2.1.apakšaktivitātē „Studiju programmu satura un 

īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana”, 
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1.2.1.1.1.apakšaktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības 

pārstrukturizācija”,  kur  darba devēju organizācijas ir noteiktas kā sadarbības partneri, un 

partnerība tiek īstenota arī 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”  ietvaros ar pašvaldībām un izglītības pārvaldēm. 

Valsts kancelejas pārziņā esošās aktivitātes: 

146. Valsts kanceleja administrēto aktivitāšu ietvaros tiek īstenotas labas pārvaldības un partnerības 

formas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1081/2006 5.pantu. NVO un sociālie partneri tiek iesaistīti 

aktivitāšu īstenošanas uzraudzībā, tāpat arī vairākās aktivitātēs tie izdalīti kā mērķa grupa. 

Vienlaikus divas apakšaktivitātes ir pilnībā veltītas tieši NVO administratīvās kapacitātes 

stiprināšanai, viena no tām īpaši sociālajiem partneriem. 

147. 2010.gadā turpinājās 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes „Sociālo partneru administratīvas kapacitātes 

stiprināšana” ietvaros apstiprināto abu sociālo partneru – Latvijas Darba devēju konfederācijas 

(turpmāk – LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (turpmāk – LBAS) projektu 

īstenošana. Projektu ietvaros ir izveidotas un aktīvi darbojas 10 reģionālās struktūras, no kurām 

piecas izveidotas LDDK projekta un piecas LBAS projekta ietvaros. To uzdevums ir veicināt 

sociālā dialoga attīstītību reģionālā līmenī. 2010.gadā LDDK projekta ietvaros ir tikušas sniegtas 

konsultācijas darba devējiem, izveidotas un īstenotas apmācību programmas, veiktas ekspertīzes 

dažādās jomās, bet īpaši uzsverama ir tāda projekta aktivitāte kā trīspusējo sadarbības padomju 

izveide un to darbības uzsākšana tādās pilsētās kā Liepāja, Daugavpils, Rēzekne un Jūrmala. 

Uzsākts darbs pie šādu trīspusējo padomju izveides arī Jelgavā, Talsos, Madonā un Rīgā. 

Savukārt LBAS projekta ietvaros uzsākts darbs pie trīs apmācību programmu izveides, tai skaitā 

„Divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstība – nacionālā, reģionālā un uzņēmumu līmenī”, 

normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīzes un uz to balstītas metodisko materiālu un 

rokasgrāmatu darba ņēmējiem izstrādes. 2010.gadā projekta ietvaros organizēti 17 semināri 

LBAS un tās dalīborganizācijām, kā arī sešas reģionālās informatīvās dienas Aizkrauklē, 

Daugavpilī, Smiltenē, Jelgavā, Rēzeknē un Rīgā. Notiek darbs pie LBAS mājas lapas 

uzlabošanas, paplašinot informācijas pieejamību par darba ņēmēju iespējām un tiesībām (darbs 

pie mājas lapas izstrādes noslēdzies 2009.gada decembrī). 

148. Papildus informējam, ka arī Valsts kancelejas ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu 

aktivitāšu īstenošanā tiek piesaistīti sociālie partneri – LDDK un Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera, jo tas ir racionāls veids kā visprecīzāk sasniegt projekta aktivitāšu mērķa 

grupas, piemēram, nepieciešamo funkciju auditu veikšanai. Īpaši atzīmējama Valsts kancelejas 

sadarbība ar LDDK, 2010.gada 25. un 26. novembrī organizējot konferenci „Labāks regulējums 

efektīvai pārvaldībai un partnerībai”, kurā piedalījās vairāk nekā 200 uzņēmēji un pārstāvji no 

valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora un kas tika rīkota Valsts kancelejas īstenotā Eiropas 

Sociālā fonda projekta „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru 

vienkāršošana” ietvaros. 

149. Partnerības veicināšanai Valsts kanceleja kā atbildīgā iestāde arī uzraudzības procesā ir 

iesaistījusi ne tikai valsts institūciju pārstāvjus, bet arī sociālo partneru un nevalstisko 

organizāciju pārstāvjus, izveidojot pasākuma „Labāka regulējuma politika” un pasākuma 

„Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības komiteju. Šo pasākumu uzraudzības 

komiteju funkcijās ietilpst veicināt valsts un pašvaldību iestāžu, biedrību, nodibinājumu un 
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sociālo partneru līdzdalību pasākuma plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesā, kā arī 

sekmēt informācijas apmaiņu un sadarbību starp tām, lai sekmīgāk īstenotu pasākuma mērķus. 

2010.gadā notika sešas pasākumu uzraudzības komiteju sanāksmes, kuru laikā sadarbības 

partneri uzklausīja informāciju par projektu progresu visās Valsts kancelejas administrētajās 

aktivitātēs, kā arī diskutēja par Valsts kancelejas īstenotajiem ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases projektiem, LDDK un LBAS īstenotajiem ierobežotas projektu iesniegumu atlases 

projektiem, par 1.5.1.3.1.apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” 

ietvaros īstenotajiem atklātas projektu iesniegumu atlases projektiem u.c. 

150. Sadarbības un partnerības veicināšana notikusi arī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta 

sadarbības memoranda īstenošanas padomes ietvaros, Valsts kancelejai regulāri piedaloties šīs 

padomes sēdēs un informējot par tās pārziņā esošajām aktivitātēm, īpaši 

1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

īstenošanas gaitu. 

151. 2010.gada 4.jūnijā noslēdzās Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta izsludinātās pirmās 

atklātās projektu iesniegumu atlases vērtēšanas process 1.5.2.2.2.apakšaktivitātē „Nevalstisko 

organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, kuras ietvaros tika saņemti 172 projektu 

iesniegumi. Sākotnēji no iesniegtajiem projektu iesniegumiem tika atbalstīti 24 jeb 14%, pārējie 

148 projektu iesniegumi tika noraidīti, no tiem finansējuma trūkuma dēļ – 64. 2010.gada 

28.septembrī tika pieņemti grozījumi 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju 

administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanas noteikumos ar mērķi palielināt pirmās 

atlases ietvaros pieejamo finansējumu no 491 963 latiem uz 781 084 latiem, lai dotu iespēju 

atbalstīt pēc iespējas vairāk projektu iesniegumu un tādējādi taupītu projektu iesniedzēju un 

sadarbības iestādes patērētos resursus projektu iesniegumu izstrādei un vērtēšanai. Grozījumu 

veikšana ļāva papildus apstiprināt vēl 20 projektu iesniegumus, kuru īstenošana tika uzsākta 

2010.gadā. 

 

Veselības ministrijas pārziņā esošās aktivitātes: 

152. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1081/2006 (2006. gada 5. jūlijs) 

par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 5.pantu par sociālo partneru 

un NVO iesaisti ES fondu projektu īstenošanā un partnerības veicināšanu DP „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2. pasākuma „Veselība darbā” 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības 

aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu 

līmeņa paaugstināšana” ietvaros tiek īstenots projekts Nr.1DP/3.2.3.0./08/IPIA/VSMTVA/001 

„Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla 

tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” (turpmāk – projekts), kurā  aktīvu dalību ņem šādas 

NVO – Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Slimnīcu biedrība un Latvijas Māsu asociācija.  

153. NVO pārrauga projekta īstenošanu, pārstāvot nozares speciālistu profesionālās intereses un 

izstrādā priekšlikumus projekta aktivitāšu īstenošanai, kuras saistītas ar ārstniecības personu 

vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi, kā arī ar ārstu pārkvalifikācijas un 

pieredzes apmaiņas nodrošināšanu.  

154. Reizi mēnesī tiek organizētas projekta plānošanas un uzraudzības komisijas sanāksmes, kuru 

ietvaros NVO pārstāvji piedalās un pieņem lēmumus par projekta īstenošanas jautājumiem.  
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155. Atlikušo divu DPP 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. 

156. Vienlaikus VM ir arī nodrošinājusi NVO un sociālo partneru līdzdalību ES fondu uzraudzībā un 

plānošanā 1.3.2.pasākuma „Veselība darbā” uzraudzības komisijas līmenī (turpmāk – PUK). 

PUK līdzdarboties ir aicinātas 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. 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošās aktivitātes 

157. VARAM pārziņā esošajā DP papildinājuma 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros pašvaldības kā finansējuma 

saņēmēji, aktualizējot vai no jauna izstrādājot attīstības programmas vai teritoriālos plānojumus, 

plāno iesaistīt sociālos partnerus un NVO attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā, tajā 

skaitā, ar sabiedrisko apspriežu starpniecību. 

 

NVO pieejamais finansējums DP ietvaros 

158. Biedrības un nodibinājumi, tai skaitā sociālie partneri (turpmāk – NVO) kā finansējuma saņēmēji 

atbalstu var saņemt pavisam 10 DP aktivitāšu ietvaros (tai skaitā aktivitātēs, kurās ir jaukti 

finansējuma saņēmēji) par kopējo finansējumu 116 704 705 eiro (t.sk. ESF finansējums 96 386 

764 eiro).  

159. Sekojošās DP apakšaktivitātēs NVO noteiktas kā finansējuma saņēmēji: 

- 1.3.1.1.1.  „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - 

atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” (kopējais finansējums 38 186 780 eiro, t.sk. 

ESF finansējums 24 213 749 eiro); 

- 1.3.1.3.2. „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs 

un uzņēmumos” (kopējais finansējums 9 874 818 eiro, t.sk. ESF finansējums 8 393 595 eiro); 

- 1.5.2.2.1.apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” (kopējais 

finansējums 3 214 709 eiro, t.sk. ESF finansējums 2 732 503 eiro); 

- 1.5.2.2.2.apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” 

(kopējais finansējums 3 220 000 eiro, t.sk. ESF finansējums 2 975 000 eiro). 

160. Sekojošās DP apakšaktivitātēs NVO var būt vieni no finansējuma saņēmējiem: 

- 1.2.1.1.1.apakšaktivitāte „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības 

pārstrukturizācija” (kopējais finansējums 3 628 323 eiro, t.sk. ESF finansējums 3 628 323 

eiro); 



43    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

- 1.2.1.1.2.apakšaktivitāte „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināšana” (kopējais finansējums 10 588 235 eiro, t.sk. ESF finansējums 9 000 000 

eiro); 

- 1.2.1.1.3.apakšaktivitāte „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas 

kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (kopējais finansējums 13 481 519 eiro, t.sk. ESF 

finansējums 11 874 696 eiro); 

- 1.2.2.4.2.apakšaktivitāte „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 

mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (kopējais 

finansējums 8 550 000 eiro, t.sk. ESF finansējums 8 550 000 eiro); 

- 1.4.1.2.2.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un 

dzirdes traucējumiem” (kopējais finansējums 5 382 038 eiro, t.sk. ESF finansējums 4 574 733 

eiro); 

- 1.4.1.2.4.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos” (kopējais finansējums 20 578 283 eiro, t.sk. ESF finansējums 

20 444 165 eiro). 

2.1.4. Ieguldījums Lisabonas stratēģisko mērķu sasniegšanā 

161. 2007.–2013.gada plānošanas periodā ir paredzēts izmantot apmēram 2 437,6 milj. eiro jeb 

53,81% ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma no Latvijai pieejamajiem ES 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļiem to Latvijas politikas pasākumu finansēšanai, kuri 

atbilst līdz šim noteikto Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācijai. 

162. Cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības veicināšanai ir plānots novirzīt 193,94 milj. eiro jeb 

4,3% no Latvijai pieejamajiem ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļiem, kas veido 

35,2% no DP pieejamā ES finansējuma. 

163. Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācijai DP ietvaros plānots novirzīt ESF finansējumu 193,94 

milj. eiro apmērā 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. 

164. Sasniegtais progress Latvijas nacionālās Lisabonas programmas mērķu sasniegšanā kopumā ir 

vērtējams pozitīvi. Piemēram, pasākuma „Atbalsts pašnodarbinātībai un jaunu uzņēmumu 

dibināšanai” (68.kods) ietvaros līdz pārskata perioda beigām ir pilnībā apgūts pieejamais ES 

fondu finansējums un finansējuma saņēmējiem ir veikti maksājumi 100% apmērā no kopējā 

pieejamā ES fondu finansējuma. Arī finansiāli apjomīgā pasākumu kopuma „Aktīvu un 

preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū” (66.kods) ietvaros, par spīti atsevišķām apguves 

problēmām dažās no individuālajām 1.3. prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība 

darbā” aktivitātēm, kopumā ir sasniegts ievērojams progress – līdz pārskata perioda beigām 

projekti ir apstiprināti par 141 milj. LVL jeb 86,5%, bet līgumi ir noslēgti par 130,8 milj. LVL 

jeb 80,2% no kopējā šī koda aktivitāšu ieviešanai pieejamā ES fondu finansējuma (161,3 milj. 

LVL), savukārt finansējuma saņēmējiem ir veikti maksājumi 70,4 milj. LVL apmērā (43,2 % no 

kopējā pieejamā ES fondu finansējuma). 66.koda progresu galvenokārt ir veicinājusi sekmīgā 

finanšu apguve 1.3.1.1.5. aktivitātes „Atbalsts potenciālo bezdarbnieku apmācībai” ietvaros 
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(finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 4,25 milj. LVL jeb 96,6% apmērā no kopējā 

aktivitātei pieejamā ES fondu finansējuma (17,3 milj. LVL)). Arī finansiāli visapjomīgākajā 

66.koda aktivitātē, t.i., 1.3.1.1.3. „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” sasniegtais 

progress ir vērtējams pozitīvi - projekti ir apstiprināti un līgumi ir noslēgti par 66,919 milj. LVL 

jeb 99,98% no kopējā aktivitātei pieejamā finansējuma (66,930 milj. LVL), bet finansējuma 

saņēmējiem maksājumi veikti par 39,6 milj. LVL jeb 59,2% no kopējā aktivitātei pieejamā ES 

fondu finansējuma. 

165. Latvijas nacionālās Lisabonas programmas mērķu sasniegšanas kontekstā zemākais apguves 

progress vērojams atsevišķās 66.koda aktivitātes, piemēram, 1.3.1.1.1.aktivitāte „Atbalsts 

nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās 

organizētām apmācībām” un 1.3.1.1.4.aktivitāte „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām”, tomēr 

jānorāda, ka minētajās aktivitātēs pārskata periodā tika uzsākta projektu iesniegumu atlases 

pirmās kārtas projektu īstenošana, tādēļ apguves progress būs vērojams turpmākajos pārskata 

periodos un kopumā līdz šim brīdim sasniegtie rezultāti vērtējami kā pozitīvi un atbilst 

plānotajam. Zems apguves progress ir vērojams arī aktivitātē 1.3.1.7. „Darba tirgus pieprasījuma 

īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” (64.kods), kur 

finansējuma saņēmējiem maksājumi veikti tikai 1,797 tūkst. LVL apmērā, t.i., 0,1% no kopējā 

aktivitātei pieejamā ES fondu finansējuma (1,209 milj. LVL), kas skaidrojams ar to, ka 

vienošanās par abu aktivitātes ietvaros iekļauto projektu īstenošanu ir noslēgtas attiecīgi 

2010.gada 1.aprīlī un 3.augustā, tādēļ reāls apguves un izpildes progress būs vērojams 

turpmākajos pārskata periodos un projektos plānotie rādītāji tiks sasniegti līdz 2013.gada beigām 

(14 aptaujas, 16 pētījumi, 2 metodikas). 

166. Detalizēta informācija par Latvijas nacionālās Lisabonas programmas mērķu sasniegšanu līdz 

2010.gada 31.decembrim aplūkojama tabulā Nr.1. 

 

Tabula 1. Informācija par Latvijas nacionālās Lisabonas programmas mērķu sasniegšanu līdz 31.12.2010. 

Darbības programma/ 

pasākuma Nr. un 

nosaukums 

Lisabonas 

stratēģijas 

kodi pa 

dimensijām 

Kopējais 

pasākumam/ 

aktivitātei 

pieejamais 

publiskais 

finansējums, 

milj. eiro 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

milj. eiro 

ES fondu 

finan-

sējums, 

milj. eiro 

2010.gada laikā 

veiktie maksājumi 

finansējuma 

saņēmējiem t.sk. 

avansi,  milj. eiro 

(ES fondu 

finansējums) 

Līdz 31.12.2010. 

veiktie 

maksājumi 

finansējuma 

saņēmējiem t.sk. 

avansi,  milj. eiro 

(ES fondu 

finansējums) 

DP Latvijas nacionāla 

Lisabonas 

programmas  jomām 

kopā 
235,17 

(37,3%) 

41,43 

(51,6%) 

193,74 

(35,2%) 
67,5 (34,8%) 94,9 (49%)                                             

1.3.1.1.1 "Atbalsts 

nodarbināto 

apmācībām komersantu 

konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts 

partnerībās 

organizētām 

apmācībām" 

66 24,2 0 24,2 1,05 (4,3%) 1,9 (7,9%)  

1.3.1.1.3 

"Bezdarbnieku un 

darba meklētāju 

apmācība" 

66 74,7 7,8 
66,9 

 
23,48 (35,1%) 39,6 (59,2%) 
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1.3.1.1.4 „Atbalsts 

nodarbināto 

apmācībām komersantu 

konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts 

komersantu individuāli 

organizētām 

apmācībām" 

66 25,2 0 
25,2 

 
0,83 (3,3%) 2,6 (10,3%) 

1.3.1.1.5 "Atbalsts 

potenciālo 

bezdarbnieku 

apmācībai" 

66 5,8 1,4 
4,4 

 
3,86 (87,7%) 4,2 (95,4%) 

1.3.1.2  "Atbalsts 

pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai" 

68 20,4 3,1 
17,3 

 
 17,3 (100%)

6
 17,3 (100%) 

1.3.1.3.1 "Darba 

attiecību un darba 

drošības normatīvo 

aktu uzraudzības 

pilnveidošana" 

64 0,9 0,13 
0,76 

 
0,15 (19,5%) 0,76 (100%) 

1.3.1.3.2 "Darba 

attiecību un darba 

drošības normatīvo 

aktu praktiska 

piemērošana nozarēs 

un uzņēmumos" 

64 9,7 1,4 
8,4 

 
2,01 (24,2%) 5,39 (64,2%) 

1.3.1.4 "Kapacitātes 

stiprināšana darba 

tirgus institūcijām" 

65 3,4 0,5 
2,87 

 
0,31 (10,7%) 0,95 (33,1%) 

1.3.1.5 Vietējo 

nodarbinātības 

veicināšanas pasākumu 

plānu ieviešanas 

atbalsts" 

66 69,2 26,9 42,3 18,48 (43,7%) 22,02 (52,1%) 

1.3.1.7 "Darba tirgus 

pieprasījuma īstermiņa 

un ilgtermiņa 

prognozēšanas un 

uzraudzības sistēmas 

attīstība" 

64 1,4 0,2 
1,2 

 
0,0017 (0,1%) 0,0017 (0,1%) 

1.3.1.9 "Augstas 

kvalifikācijas 

darbinieku piesaiste" 

62 0,27 0 0,27 0,031 (11,5%) 0,132 (48,8%) 

 

 

Ilustrācija 13. DP ietvaros pieejamais finansējums, apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi 

finansējuma saņēmējiem Latvijas nacionālās Lisabonas programmas jomās līdz 31.12.2010., milj. eiro (ES fondu 

finansējums) 

                                                           
6
 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par avansa izmantošanu ir jāatskaitās pusgada laikā (iesniedzot maksājuma 

pieprasījumu), tāpēc 100% finansējuma izmaksāšana finansējuma saņēmējiem automātiski nenozīmē pilnīgu atmaksu. 



46    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

 

167. Jāatzīmē, ka LNLP ieviešana ir beigusies 2010.gadā, un šobrīd norit darbs pie ,,ES 2020’’ 

stratēģijas, kas ir Lisabonas stratēģijas  pēctece, mērķu un to sasaistes līmeņa noteikšanas 

Latvijā. Galvenais „ES 2020” stratēģijas mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību ES 

kopumā un katrā ES dalībvalstī atsevišķi. Atbilstoši Līguma par ES darbību 121.pantam un 

148.pantam, 2010.gada 17.jūnija Eiropadomes secinājumiem
7
, EK prasībām attiecībā uz ES 

(dalībvalstu nacionālo reformu programmu sagatavošanu
8
 EM ir sagatavojusi iesniegšanai EK 

Latvijas nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas īstenošanai projektu (NRP 

projekts). 

168. Latvijas NRP projekts, no vienas puses, balstās uz Integrētajām vadlīnijām un EK prasībām 

attiecībā uz ES dalībvalstu NRP sagatavošanu, taču, no otras puses, tajā ir ņemtas vērā arī 

                                                           
7 European Council conclusions, EUCO 13/10, 17.06.2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/115346.pdf  
8Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta vēstule ES dalībvalstīm par prasībām attiecībā uz ES dalībvalstu NRP sagatavošanu, 

SG/D1/SW/cf ARES (2010), 22.09.2010. 

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30510%5d
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/115346.pdf


47    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

Latvijas nacionālās prioritātes un mērķi, kas ir noteikti citos Latvijas politikas plānošanas 

dokumentos, piemēram, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030”
9
, kā arī Latvijas 

stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam
10

. Papildus tam Latvijas NRP ir cieši saistīta ar 

Latvijas Konverģences programmu, un abas programmas iesniegtas EK vienlaicīgi līdz 

2011.gada aprīļa beigām. 

169. Eiropas Nodarbinātības stratēģijas kontekstā NRP projekta ietvaros ir plānoti arī pasākumi 

strukturālā bezdarba mazināšanai, lai nodrošinātu labāku kvalifikācijas un prasmju atbilstību 

darba tirgus prasībām. Galvenie NRP ietvertie politikas virzieni un pasākumi strukturālā 

bezdarba mazināšanai ir šādi: 

 Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu pilnveidošana, pakāpeniski pārejot no krīzes 

seku mazinošajiem uz tradicionālajiem aktīvās darba tirgus politikas (ADTP) 

pasākumiem: 

Pasākuma mērķis ir veikt reformas ADTP pasākumos, lai palielinātu to efektivitāti un 

bezdarbnieku apmācības procesa kvalitāti (2011.-2013.g.): 

- ieviešot „apmācību kuponu” (t.s. „nauda seko bezdarbniekam”) sistēmu bezdarbnieku 

apmācībā; 

- efektivizējot atbalstītās nodarbinātības (algu subsīdiju) pasākumus, kā arī bezdarbnieku 

apmācību pie darba devēja nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem; 

- ieviešot jaunus speciāli uz jauniešiem-bezdarbniekiem mērķētus atbalsta pasākumus 

praktiskam darba izmēģinājumam un brīvprātīga darba veikšanai; 

- atbalstot neliela finansiāla ieguldījuma pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanu, 

paplašinot to personu loku, kas var pieteikties biznesa plānu konkursā (skatīt arī 

3.1.sadaļu); 

- ieviešot darba meklētāju apmācību pēc darba devēja pieprasījuma atbilstoši nozaru 

vajadzībām. 

 Ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju un sociālās palīdzības klientu atgriešana darba tirgū 

un atbalsts reģionālajai mobilitātei: 

Pasākumu mērķis ir aktivizēt ekonomiski neaktīvās sabiedrības grupas, jo īpaši sociālās 

palīdzības klientus ar mērķtiecīgāku ilgstošo bezdarbnieku atbalstu un darbaspēka 

ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšanu: 

- izstrādājot jaunu algoto pagaidu sabiedrisko darbu konceptuālo risinājumu (2011.g.), 

kuras īstenošana notiktu 2012.-2013.gadā, algotos pagaidu sabiedriskos darbos iesaistot 

galvenokārt sociālās palīdzības klientus; 

- efektīvāk sasaistot ADTP pasākumus, darba meklēšanas atbalstu un sociālo palīdzību, 

šajā nolūkā, stiprinot bezdarbnieku pienākumus Bezdarbnieku un darba meklētāju 

atbalsta likumā, kā arī citos saistītajos normatīvajos aktos, vienlaikus mazinot nabadzības 

slazdus (2012.g.); 

- izstrādājot jaunus pasākumus reģionālās mobilitātes veicināšanai, t.sk. atbalstot 

bezdarbnieku nodarbinātības uzsākšanu citās administratīvajās teritorijās (2011.g.). 

 

                                                           
9 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_saeima.pdf  
10 Latvijas stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3338  

http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_saeima.pdf
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3338
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 Nodarbinātības dienesta darba efektivizācija jeb atbalsts Nodarbinātības dienesta darba 

pilnveidošanai: 

Mērķis ir uzlabot un ieviest jaunas NVA darba metodes bezdarbnieku ātrākai iekļaušanai 

darba tirgū, sniedzot klientiem savlaicīgus un kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī 

efektīvākai sadarbībai ar darba devējiem: 

- izstrādājot jaunu darba tirgus uzraudzības un pakalpojumu sniedzēju monitoringa sistēmu 

(2011.-2013.g.); 

- nodrošinot darba tirgus politikas pasākumu periodisku ietekmes novērtējumu (2011.-

2013.g.); 

- izstrādājot un pilnveidojot metodiku (instrukcijas) darbam ar katru no klientu 

(bezdarbnieku) grupām efektīvākai bezdarbnieku iespēju palielināšanai darba tirgū 

(2011.-2012.g.); 

- paaugstinot darba meklēšanas atbalsta un karjeras konsultāciju kvalitāti, tālāk 

pilnveidojot metodiku un prasības pakalpojumu sniedzējiem un dažādojot šo 

pakalpojumu spektru (2011.-2013.g.); 

- veicinot NVA un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darba sinerģiju, optimizējot 

sociālo un darba jautājumu inspekciju darbu. 

 Mūžizglītības principa ieviešana:  

Mērķis ir veicināt iedzīvotāju zināšanu prasmju un kompetences nepārtraukto 

pilnveidošanu un attīstību, nodrošinot mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi 

no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, 

etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem; veidojot pieaugušajiem kvalitatīvas 

izglītības piedāvājumu un izveidojot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu 

resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi, lai 2020.gadā 15% no iedzīvotājiem (25-64 gadu 

vecumā) būtu nepārtraukti iesaistīti mācīšanās procesā. 2009.gadā minēto personu 

īpatsvars bija 5,3%, savukārt 2013.gadā plānots sasniegt 12,5 procentus. 

 

Mūžizglītības principa ieviešanas galvenie uzlabošanas virzieni: 

- nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras izstrāde un tās līmeņu pielīdzināšana Eiropas 

kvalifikāciju struktūrai, veicinot pārēju uz mācīšanas rezultātiem (learning outcomes) 

balstītu izglītības piedāvājumu (līdz 2013.gadam); 

- ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto zināšanu, prasmju un profesionālās 

kompetences novērtēšanas nodrošināšana (līdz 2013.gadam); 

- otrās iespējas izglītības piedāvājums kā kompensējošs mehānisms izglītību priekšlaicīgi 

pametušo (early school leavers) skaita samazināšanai; 

- atbalsts darbinieku kvalifikācijas pilnveidošanai atbilstoši darba devēju prasībām, kas 

nepieciešams nodarbināto apmācībām nozaru ietvaros. Tās ir apmācības, kas pilnveido 

darba devēju un darbinieku zināšanas un motivē tos plašāk izmantot informāciju 

tehnoloģijas ražošanas un biznesa procesu vadībā un citas mūsdienīgas ražošanas un 

biznesa procesu vadības metodes (līdz 2013.gadam apmācīti 16 tūkst. darbinieku). 

 Strukturālas izmaiņas profesionālajā izglītībā, optimizējot un diferencējot profesionālās 

izglītības iestāžu skaitu un izvietojumu reģionos, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu 



49    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

profesionālās izglītības materiāli tehnisko nodrošinājumu un paaugstinot profesionālās 

izglītības kvalitāti;  

 Augstākās izglītības modernizācija, paaugstinot studiju un pētniecības efektivitāti, 

kvalitāti un starptautisko konkurētspēju; nodrošinot iegūto kvalifikāciju un prasmju 

pilnīgāku atbilstību darba tirgus prasībām. 

2.1.5. Informācija par darbības programmas sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju 

170. 2009.gada 26.oktobrī Eiropadome ir pieņēmusi ES Stratēģiju Baltijas jūras reģionam (BJS), lai 

Baltijas jūras valstis sadarbotos jomās, kas skar kopējas intereses, un reģiona līmenī risinātu 

problēmas, kur varētu būt nepietiekams valsts vai vietējais līmenis.  

171. Pamatojoties uz EK 2009.gada 10.novembra pieprasījumu papildināt DP tekstu ar atsevišķu 

jaunu sadaļu par BJS un ņemot vērā, ka lielākā daļa DP aktivitāšu sekmē šīs stratēģijas 

īstenošanu, tika ierosināti un ar MK 2010.gada 24.februāra rīkojumu apstiprināti atbilstoši DP 

grozījumi
11

, papildinot DP tekstu ar jaunu punktu par BJS. Atsaucoties uz EK 2011.gada 

14.janvāra pieprasījumu, tika sagatavots ziņojums par ES fondu ieguldījumu BJS īstenošanā par 

2010.gadu, kas iesniegts EK 2011.gada 16.martā
12

 un pieejams ES fondu tīmekļa vietnē 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1078. Minētajā ziņojumā iekļauta informācija par ES fondu 

sasaisti ar BJS īstenošanu gan fondu un nozaru dalījumā, gan informācija par atsevišķu projektu 

īstenošanas finanšu un fizisko progresu 2010.gadā. Līdz ar to šajā sadaļā sniegts tikai vispārējais 

ieskats par DP sasaisti ar BJS un kopsavilkums par paveikto līdz 2010.gada beigām. 

172. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros kopējais finansējums (Eiropas Kopienas + 

Latvijas), kas sekmē BJS īstenošanu, veido 60,46% jeb 404,8 milj. eiro no DP kopējā 

finansējuma 669,5 milj. eiro (uz 31.12.2010.). DP aktivitātes, kas sniedz 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. 

Aktivitātes, kas nav tiešā veidā saistītas ar BJS, galvenokārt tiek īstenotas 1.4.prioritātes 

„Sociālās iekļaušanas veicināšana”, 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” un 

1.6.prioritātes „Tehniskā palīdzība” ietvaros.  

173. Lai veicinātu pētījumus un attīstību (R&D) ir plānots atbalstīt zinātniskā un pētniecības 

potenciāla attīstību, piesaistot papildu cilvēkresursus zinātnei un pētniecībai, uzlabojot augstākās 

izglītības studiju un studiju programmu kvalitāti, palielinot studentu proporcionālo daudzumu 

maģistrantūras un doktorantūras programmās un paaugstinot akadēmiskā personāla profesionālo 

un pētniecības kvalifikāciju. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei iekļauj ārvalstu zinātnieku piesaisti 

zinātnes un pētniecības darbam kopējos projektos, tādējādi nodrošinot starptautisku sadarbību 

zinātnisko projektu ietvaros. Papildus minētajam, ārvalstu eksperti tiks iesaistīti augstākā līmeņa 

studiju programmu atkārtotā novērtēšanā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un visaptverošu 

novērtēšanu, kas balstīta starptautiskā pieredzē, lai uzlabotu augstākās izglītības programmu 

kvalitāti, līdz ar to palielinot augstākās izglītības studiju pievilcību ārvalstu studentiem, tai skaitā 

studentiem no Baltijas Jūras Reģiona valstīm.  

                                                           
11

 MK 2010.gada 24.februāra rīkojums Nr.94 „Grozījumi darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”” 
12

 Ziņojums iesniegts EK ar FM 2011.gada 16.martā vēstuli Nr. 21-4-03/1831 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1078
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174. Lai atbalstītu cilvēkresursu attīstību, plānots nodrošināt prasmju uzlabošanu un pārkvalificēšanu 

uzņēmumu darbiniekiem, lai veicinātu bezdarba riska grupas cilvēku konkurētspēju un uzlabotu 

zināšanas un uzņēmējdarbības prasmes biznesa uzsācējiem, tādējādi risinot bezdarba problēmas, 

vienlaicīgi nodrošinot veiksmīgu ekonomikas attīstību. Kvalifikācijas celšanas un apmācību 

īstenošanas ietvaros uzņēmumu darbiniekiem ir arī plānots piesaistīt ārvalstu ekspertus un 

lektorus, tādējādi veicinot labās prakses pārņemšanu Baltijas Jūras Reģionā.  

175. Lai stiprinātu veselības sektoru, plānots palielināt veselības aprūpes personāla un veselības 

veicināšanas institūciju kapacitāti, uzlabojot darbinieku profesionālās prasmes un kompetenci. 

Tiks īstenotas apmācības un pasākumi medicīnas personālam, tai skaitā pieredzes apmaiņas 

programmas ārvalstīs, tādējādi veicinot zināšanu un labās prakses izplatību ES dalībvalstu starpā.  

176. Lai atbalstītu izglītības nozari, plānots palielināt studentu skaitu profesionālās izglītības 

programmās, veicināt izglītības programmu atbilstību darba tirgus prasībām un stiprināt 

profesionālās izglītības mācībspēku kompetenci. Tāpat plānots atbalstīt pamata profesionālās 

izglītības programmu īstenošanu un kvalitātes uzlabošanu, sekmējot pamata profesionālās 

izglītības pievilcību, nodrošinot studentiem stipendijas, veicinot mūžizglītību, nodrošinot izpētes 

veikšanu izglītības nozarē un uzlabojot izglītības pieejamību sociālās atstumtības riska 

jauniešiem  un attīstot iekļaujošu izglītības sistēmu.  

177. Pētniecības pasākumu ietvaros izglītības jomā Latvijas piedalīšanās starptautiskos pētījumos 

veicinās tādas izglītības politikas attīstību, kas balstīta uz labās prakses principiem un 

starptautiski salīdzināmiem izglītības indikatoriem, ņemot vērā citu valstu rezultātus.  

 

Ilustrācija 14. DP ietvaros aktivitāšu, kas vērstas uz BJS īstenošanu, pieejamais finansējums, apstiprinātie projekti, 

noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem dalījumā pa BJS mērķiem, ES fondu finansējums, 

milj. eiro  
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2.1.6. Horizontālo prioritāšu ieviešana  

178. Šī sadaļa veltīta horizontālo politiku  īstenošanas aktualitātēm 2010.gadā. LR normatīvajos aktos 

ir noteiktas sešas horizontālās prioritātes (HP), kas ir neatņemamas ES fondu darbības  

programmu ieviešanas sastāvdaļas: makroekonomiskā stabilitāte, informācijas sabiedrība, 

vienlīdzīgas iespējas, teritoriju līdzsvarota attīstība, Rīgas starptautiskā konkurētspēja, ilgtspējīga 

attīstība
13

.  

179. Informācija par HP ieviešanas un uzraudzības sistēmas pamatprincipiem ir detalizēti aprakstīta 

gada ziņojumā par 2009.gadu
14

. Arī 2010.gadā tika nodrošināta HP ieviešanu uzraudzība 

atbilstoši MK 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1238 "Eiropas Savienības fondu ieviešanas 

uzraudzības un izvērtēšanas kārtība", savukārt kopsavilkuma informācija par paveikto HP 

ieviešana ir pieejama HP koordinējošo iestāžu ziņojumus, kas pieejami arī UK portfelī
15

.   

180. Jāatzīmē, ka par katru HP ir noteikta atbildīgā iestāde un HP koordinēšanai paredzēti tehniskās 

palīdzības līdzekļi. 

Tabula 2. Par HP ieviešanu atbildīgās iestādes un HP vadībai izmantotie tehniskās palīdzības līdzekļi līdz 

31.10.2011.  

HP 
Atbildīgā 

iestāde 

2010.g. HP 

koordinēšanai 

izlietotie 

līdzekļi, eiro 

Kopā līdz 

31.12.2010. 

HP 

koordinēšanai 

izlietotie 

līdzekļi, eiro 

HP 

koordinēšanā 

iesaistīto 

darbinieku 

skaits uz 

31.12.2010. 

Ārpakal-

pojumu 

izmaksas, 

eiro 

Galvenās izdevumu 

pozīcijas 

Makro-

ekonomiskā 

stabilitāte 

FM 0 0  0  

Informācijas 

sabiedrība 

RAPLM 

(VARAM) 

3 948,52 11 951,63 2 0,00 Atlīdzība, 

pamatlīdzekļi - 

datortehnika 

Vienlīdzīgas 

iespējas 

LM 11 886,80 39,971,26 1 77739,67
16

 Atlīdzība; 

Informatīvā 

materiāla par HP VI 

principu ievērošanu 

SF finansētajos 

projektos izstrādes, 

izdošanas un 

pavairošanas 

pakalpojumi; 

Mērķa grupas 

apmācības un 

konsultācijas. 

Teritoriju 

līdzsvarota 

attīstība  

RAPLM 

(VARAM) 

8 412,21 10 369,95 0,322 5 198,36 Atalgojums, 

komandējumi, 

semināru 

organizēšanas Rīgas RAPLM 

                                                           
13

 Par HP atbildīgās iestādes ir noteiktas 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” 3.punktā. 
14

 Skatīt ziņojuma par DP īstenošanu 2009.gadu 2.1.6.sadaļu ,, Horizontālo prioritāšu ieviešana’’ 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913)  
15

 HP ziņojumi ir pieejami UK portfelī 

http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20zio

jumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d  
16

 HP “Vienlīdzīgas iespējas” norādīta kopsumma par visām darbības programmām. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
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starptautiskā 

konkurētspēja 
(VARAM) pakalpojumi, 

informatīvo un 

publicitātes 

pasākumu 

plānošana un 

īstenošana 

Ilgtspējīga 

attīstība 
VidM 
(VARAM) 

21 354.84 39 769.27 1 0 Atlīdzība, iekšējās 

kontroles sistēmas 

izveide horizontālās 

prioritātes 

„Ilgtspējīga 

attīstība” 

uzraudzībai 1 

pasākums 

 

181. Pēc 2010.gada martā iesniegto ziņojumu izvērtēšanās, 2010.gada 16.aprīlī VI ir organizējusi 

kopīgu diskusiju ar HP koordinējošām iestādēm, lai apmainītos ar iegūto pieredzi HP uzraudzības 

jautājumos, kā arī apkopot materiālus no iestādēm. Galvenokārt tika diskutēts par uzraudzības 

procedūru un par atklātiem problemātiskiem jautājumiem. 

182. Kā galvenās problēmas, ar ko saskārās HP koordinējošās iestādes, tika minētas: neapmierinoša 

informācijas kvalitāte, kuru sniedza institūcijas un finansējuma saņēmēji; analītiskas informācijas 

un labas prakses piemēru trūkums atbildīgo iestāžu iesniegtajos ziņojumos. Savukārt vadošā 

iestāde vērsa uzmanību uz galvenajiem sagatavoto HP ziņojumu trūkumiem, piemēram, 

nepietiekošu korektīvo pasākumu un novērošanas instrumentu aprakstu gadījumos, kad konkrētu 

aktivitāšu ieviešana var tikt uzskatīta par problemātisku un tādējādi var ietekmēt HP īstenošanu, 

ietekmes novērtējums nav pietiekoši detalizēts. Diskusijas laikā izskanēja priekšlikumi par 

attiecīgiem uzlabojumiem gan procedūras, gan uzraudzības praksē. VI arī aicināja iestādes uzlabot 

sadarbību savā starpā, īpaši attiecībā uz regulāru apmaiņu ar informāciju un datu kvalitātes 

uzlabošanu. 

183. Jāatzīmē, ka vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos projektos tiek 

paredzēts, ka HP neievērošanas gadījumos ir  paredzēta finanšu korekcijas no 5% līdz 100% 

piemērošana. Finanšu korekciju piemēro, ja ir skaidra saikne starp projekta vērtēšanas kritēriju, 

projektā paredzēto un reālo izpildes rezultātu.  

184. 2010.gada 30.decembrī tika aktualizētas sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm un HP koordinējošām 

iestādēm 2009.gadā izstrādātās vadošās iestādes vadlīnijas par HP īstenošanas uzraudzību. VI 

plāno arī turpmāk pilnveidot iekšējās procedūras, galvenokārt saistībā ar ikgadējo ziņojumu par 

HP ieviešanu izvērtēšanu, ar mērķi sniegt detalizētāku vadošās iestādes atzinumu un korektīvo 

pasākumu aprakstu, ja tādi ir nepieciešami. Tiek iestrādāti arī daži uzlabojumi VIS pilnīgākai datu 

uzkrāšanai. Attiecīgas vadlīniju izmaiņas plānotas 2011.gada vidū
17

.  

185. Lai novērtētu HP ieviešanas efektivitāti, katra no HP koordinējošām iestādēm plāno speciālo 

izvērtēšanu, savukārt VI 2011.gada starpposma izvērtējumā ir iekļāvusi HP izvērtēšanu, kas 

galvenokārt attiecas uz vērtēšanas kritērijiem un HP uzraudzību. Iestādēm ir dota iespēja iepazīties 

                                                           

17
 Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzības 

kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā ir pieejamas ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=613  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=613
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ar izvērtējuma tehnisko specifikāciju un iekļaut tajās galveno ieinteresēto personu un iesaistīto 

institūciju priekšlikumus un komentārus.  

186. Vienlaikus jāatzīmē, ka jautājumi par HP regulāri tiek diskutēti arī UK un tās apakškomitejās. 

Piemēram, 2010.gada 21.janvāra ERAF/KF apakškomitejas sēdē tika skatīts jautājums par HP 

„Vide un ilgtspējīga attīstība”. Arī 2011.gadā UK plānots izskatīt aktualitātes katras HP ieviešanā. 

187. Zemāk sniegta informācija par 2010.gadā DP ietvaros paveikto katras HP   ieviešanā. 

Makroekonomiska stabilitāte  

188. FM ir atbildīga par makroekonomiskas stabilitātes HP koordināciju. HP ieviešanas kontekstā 

būtiski ņemt vērā attīstības rādītājus valstī pārskata periodā. Ziņojumā par HP „Makroekonomiskā 

stabilitāte” īstenošanu un sasniegto 2010.gadā FM norāda, ka 2010.gadā iekšzemes kopprodukts 

(IKP) samazinājās tikai par 0,3 %, kaut arī pirms gada tika prognozēts 4 % kritums. Lai arī 

izaugsme nebija pozitīva, tomēr pagājušā gada laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas valsts 

ekonomikas struktūrā, tāpēc 2010.gads Latvijas ekonomikas attīstībā kopumā ir vērtējams pozitīvi.  

189. IKP 2010.gada 4.ceturksnī salīdzinājumā ar 2009.gada 4.ceturksni pieaudzis par 3,6%, turpinājās 

iepriekšējo 2010.gada ceturkšņu tendences – turpināja pieaugt apstrādes rūpniecības izlaide par 

17,9%, tirdzniecības apjomi par 10,6%, kā arī samazinājās krituma apjomi finanšu pakalpojumu 

un valsts pārvaldes nozarēs.  

190. FM ziņojumā  norādīts, ka kopš VSID sagatavošanas 2007.gadā ir notikušas straujas izmaiņas 

ekonomiskajā situācijā Latvijā pasaules finanšu krīzes iespaidā, tādējādi  VSID noteiktais rādītais 

HP „Makroekonomiskā stabilitāte” progresa noteikšanai un tā plānotās sasniedzamās vērtības, t.i., 

IKP pieaugums nav mazāks par 3% gadā, vairs nav aktuālas. Lai noteiktu  esošai situācijai 

atbilstošus rādītājus 2009.gada nogalē FM saskaņā ar Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 

29.pantā atrunāto sagatavoja un iesniedza EK Stratēģisko ziņojumu, kurā pārskatīti esošie un 

izvirzīti papildu ietekmes rādītāji, t.i., potenciālā IKP pieaugums, nosakot tā vērtību 1 % 

pieaugumu katru gadu. 2010. gadā potenciālais IKP samazinājās par 3,6%, kas saistīts ar straujo 

nodarbinātības kritumu 2010. gadā un negatīvām izmaiņām kopējo faktoru produktivitātē. Šai 

negatīvajai tendencei saskaņā ar FM Tautsaimniecības analīzes departamenta prognozēm būs 

turpinājums vēl 2011. gadā, taču kritums būs ievērojami lēnāks -1,6%.  

191. HP „Makroekonomiskā stabilitāte” ietekme ir paredzēta visās DP. Iespējamais ES fondu projektu 

ietekmes līmenis uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu tiek iedalīts šādi: 

 Projekta ietekme ir pozitīva, ja aktivitāte, kuras ietvaros projekts tiek īstenots, attiecas uz HP 

„Makroekonomiskā stabilitāte”; 

 Projekta ietekme ir neitrāla (noklusēta vērtība), ja aktivitāte, kuras ietvaros projekts tiek 

īstenots, uz HP „Makroekonomiskā stabilitāte” attiecas netieši. 

192. DP papildinājumā kopumā ir aprakstītas 59 aktivitātes/apakšaktivitātes un 76% no tām ir pozitīva 

ietekme uz HP „Makroekonomiska stabilitāte”, bet tikai 14 aktivitātēm/apakšaktivitātēm jeb 24% 

ir neitrāla ietekme uz HP „Makroekonomiska stabilitāte”.  

193. Bezdarba līmenis 2010.gada laikā ir mēreni krities. 2010.gada sākumā bezdarbnieki bija 16% no 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita, taču 2010.gada decembrī sasniedza 14,3% – 
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bezdarbnieku skaitam samazinoties no 179 235 bezdarbniekiem 2009.gada 31.decembrī līdz 162 

463 bezdarbniekiem 2010.gada 31.decembrī. 

194. Atbilstoši HP „Makroekonomiskā stabilitāte” principiem, lai samazinātu pieaugušo bezdarba 

līmeni, ES fondu ieviešanā ir jānodrošina jaunu darba vietu radīšana. 

195. Ziņojumā par HP „Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu norādīts, ka līdz 2010. gada 

31.decembrim ES fondu programmu ietvaros ir radītas 2054 jaunas darba vietas, no kurām 

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēs: 

- 623 pilnas slodzes darbavietu ekvivalenti 1.1.1.2. aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste 

zinātnei”; 

- 257 darba vietas 1.3.1.2.aktivitātē „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības 

uzsākšanai”. 

196. Papildus jauno darba vietu izveide, 2010.gada ES fondu programmu ietvaros ir izveidotas arī 37 

228 īslaicīgas darba vietas, kas ietekmējušas nodarbinātību Latvijā. To vidū  darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēs: 

- 1.3.1.1.3. apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” ietvaros 

izveidotas 72 prakses vietas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs, tai skaitā Rīgas 

reģionā – 28, Kurzemes reģionā – 11, Vidzemes reģionā – 8, Latgales reģionā – 15, 

Zemgales reģionā – 10 darba vietas;  

- 1562 darba vietas bezdarbniekiem 2010.gadā izveidotas pie darba devēja 1.4.1.1.2. 

apakšaktivitātē „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem”, tai skaitā 

417 bezdarbniekiem – invalīdiem. Sadalījumā pa reģioniem situācija ir šāda: Rīgas reģionā – 

169, tai skaitā 41 personai ar invaliditāti, Kurzemes reģionā – 239, tai skaitā 48 personai ar 

invaliditāti, Vidzemes reģionā – 170, tai skaitā 37 personai ar invaliditāti, Latgales reģionā – 

826, tai skaitā 251 personai ar invaliditāti un Zemgales reģionā – 158, tai skaitā 40 personai 

ar invaliditāti. 

- 915 darba vietas mērķgrupām 1.4.1.1.1. apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta 

pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” ietvaros, tai skaitā Rīgas reģionā 220, 

Kurzemes reģionā – 160, Vidzemes reģionā – 148, Latgales reģionā – 255 un Zemgales 

reģionā – 132. 

- izveidotas 34 679 jaunas darba praktizēšanas vietas, tai skaitā Rīgas reģionā - 7 249, 

Kurzemes reģionā – 5 806, Vidzemes reģionā – 4 793, Latgales reģionā – 11 774 un 

Zemgales reģionā – 5 057. Veicot sabiedrībai derīgu darbu darba vadītāju uzraudzībā, 

bezdarbnieki uzlabo esošās vai iegūst jaunas darba iemaņas, kas turpmāk var uzlabot 

pastāvīga darba meklēšanas rezultātus. Vidēji viena bezdarbnieka laiks dalībai praktizēšanas 

vietā ir 4 mēneši. 

197. Ņemot vērā faktu, ka 2010.gada sākumā NVA bija reģistrēti 179 235 bezdarbnieki, ES fondu 

ieviešanā atbilstoši HP „Makroekonomiskā stabilitāte” radītās jaunās darba vietas 2010. gadā ir 

samazinājušas bezdarbu par 1,14% pret 2010. gada sākuma rādītājiem. Ja ņem vērā īslaicīgās 

darba vietas mērķgrupām, bezdarbniekiem un prakses vietas, bezdarba līmenis aktivitāšu iespaidā 

ir krities par 2,56%, bet ja pievienojam arī 34 679 darba praktizēšanas vietas, tad ES fondu 
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aktivitātes vismaz 4 mēnešu garumā ir nodrošinājušas nodarbinātību 21,91% no 2010. gada 

sākuma bezdarbniekiem.   

198. Pārskata periodā kā būtiskākie  HP ieviešanas koordinējošie pasākumi FM ziņojumā  minēta 

sanāksme ar ES fondu atbildīgajām institūcijām, kurā diskutēti ar HP ieviešanu  saistīti 

problēmjautājumi, tostarp ziņojumu sagatavošana, datu sniegšana, atspoguļojot HP principu 

ieviešanu. 

199. Pēc līguma laušanas par izvērtējuma par ieņēmumu apjomu valsts budžetā no īstenotajiem ES 

fondu  projektiem, kuras iemesls bija nepietiekama izpildes kvalitāte,  2010. gadā nodrošināta 

tehnisko specifikāciju izstrāde jaunam izvērtējumam par ES fondu ietekmi uz tautsaimniecību, 

kura rezultāti plānoti 2011. gadā.  

Vienlīdzīgas iespējas  

200. 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. 

201. HP "Vienlīdzīgas iespējas" ietekme ir paredzēta visās DP. Iespējamais ES fondu projektu ietekmes 

līmenis uz vienlīdzīgu iespēju  iespēju veicināšanu tiek iedalīts šādi: 

 Projektam būs tieša ietekme uz HP VI, ja projekta iesniegumā tiek noteikta mērķgrupa un 

sniegts tās raksturojums pēc vecuma, dzimuma un invaliditātes veida, tiek analizēta esošā 

situācija jomā, kurā darbojas projekta iesniedzējs, noteiktas problēmas, kas skar mērķgrupu, 

pašas mērķgrupas problēmas vai nevienlīdzība un projektā tiek īstenoti mērķtiecīgi un jēgpilni 

pasākumi šo problēmu risināšanai vai mazināšanai; 

 Projektam būs netieša ietekme uz HP VI, ja projekta iesnieguma sagatavotājs ir noteicis 

saikni starp projekta aktivitātēm un iespējamu nevienlīdzību šo aktivitāšu pieejamībā 

dažādām mērķgrupām, noteicis šīs mērķgrupas un sniedzis mērķgrupas raksturojumu pēc 

dzimuma, vecuma un invaliditātes veida, izanalizējis esošo situāciju, bet neveic mērķtiecīgus 

pasākumus nevienlīdzības mazināšanai un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, toties 

argumentēti pierāda, ka projekta īstenošana uzlabos konkrētās mērķgrupas stāvokli; 

 Projekts tieši neietekmēs HP VI, ja tas ir izteikti tehnisks, vērsts uz kvalitātes vadības sistēmu 

izstrādi, vadības IT izstrādi vai tml. Parasti šādi projekti nav saistīti ar ieguldījumiem 

cilvēkresursu kapacitātes palielināšanā vai vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu. 

202. DP papildinājumā kopumā ir aprakstītas 49 aktivitātes/apakšaktivitātes (ja aktivitātei ir 

apakšaktivitāte, uzskaitītas tiek tikai apakšaktivitātes, jo ir iespējama situācija, kad vienas 

aktivitātes apakšaktivitātēm ietekmes līmenis uz HP VI atšķiras). No visām DP 

aktivitātēm/apakšaktivitātēm 83 % ir tieša ietekme uz HP VI, 8 % ir netieša ietekme un 10% tieši 

neietekmē HP VI. 

Ilustrācija 14. DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme uz horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas” 
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203. VSID kā HP "Vienlīdzīgas iespējas" rādītājs ir izvirzīts nodarbinātības līmenis. Sasniedzamais 

rādītājs ir nodarbinātība dzimumu griezumā (bāzes vērtība 2006.gada 15-64 gadu vecuma grupā: 

vīrieši - 70,5%, sievietes - 62,3%), vecākiem cilvēkiem (bāzes vērtība 2006.gada vecuma grupā 

55-64 gadi: 53,3%), invalīdiem (bāzes vērtība nodarbināto invalīdu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā 

vecuma grupā 15-64 gadi nosākama ar izvērtējuma palīdzību plānošanas perioda sākumā: 

indikatīvs novērtējums 40-52%). 

204. Saskaņā ar CSP datiem 2010. gadā valstī nodarbinātības līmenis vecuma grupā 15-64 gadi 

vīriešiem bija 59,2% un nodarbinātības līmenis sievietēm bija 59,4%. Vecuma grupā 55-64 

nodarbinātības līmenis bija 48,2% (saskaņā ar CSP datiem). Savukārt nodarbinātības līmenis 

cilvēkiem ar invaliditāti bija 19,3% pret kopējo cilvēku ar invaliditāti skaitu, kas 2010.gada 

decembrī bija 137 777. 

205. Rādītāja neizpilde plānošanas perioda beigās var būt saistīta ar ekonomisko situāciju valstī, augsto 

reģistrētā bezdarba līmeni un nelielo NVA reģistrēto darba vietu skaitu, kuru dēļ tiek prognozēts, 

ka samazināsies NVA reģistrēto bezdarbnieku darbā iekārtošanās, kas tieši ietekmē rezultāta 

rādītāju, tāpēc to tiešā veidā nevar sasaistīt ar HP VI  ietekmi uz ES fondu līdzfinansētajām 

aktivitātēm. 

206. Balstoties uz atbildīgo iestāžu sniegto informāciju ziņojumam par ES fondu ieguldījumu HP 

„Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanā 2010.gadā, tika iegūti dati par DP aktivitāšu dalībnieku mērķa 

grupu portretu dzimumu, vecumu, kā arī invaliditātes griezumā. 

Tabula 3. ES fondu atbalstu saņēmušo dalībnieku portrets dzimumu, vecumu un invaliditātes griezumā
18

 

 Mērķa grupas 

dalībnieku 

iedalījums 

Dalībnieku dzimums un vecums 

Sievietes Vīrieši 

Vecums (gadi) Vecums (gadi) 

+14 15 - 24 25 - 54  55 - 64 65 + +14 15 - 24 25 - 54 55 - 64 65 + 

                                                           
18

 Dati par dalībnieku portretu sniegti atbilstoši 26.06.2007. MK noteikumiem Nr.419 „Kārtība, kādā ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”, kas 

nosaka LM atbildību par vienlīdzīgu iespēju horizontālo politiku dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanas 

jautājumos 
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Mērķa grupas 

dalībnieku 

skaits  

kalendārajā 

gadā  

kopā: 

35 

190 

4404 

3464 

22433 

16878 

3571 

4232 

65 

111 

0 

226 

4695 

3452 

17717 

13037 

2933 

3202 

40 

40 

t.sk. personas 

ar invaliditāti, 

no tām: 

   0 

102 

   80 

 486 

  834 

2058 

 317 

665 

    56 

    87 

  0 

134 

     112 

    

702 

  854 

 1951 

     205 

   559 

    32 

   35 

ar redzes 

traucējumiem 
   0 

1 

    10 

  31 

      64 

   176 

    37 

   76 

   30 

 79 

  0 

2 

      22 

    53 

  80 

179 

     22 

    51 

   22 

33 

ar dzirdes 

traucējumiem 

  0 

1 

   24 

60 

   124 

78 

  120 

10 

   26 

4 

  0 

2 

    25 

83 

136 

75 

      22 

   13 

    9 

0 

ar kustību 

traucējumiem 

  0 

5 

    8 

45 

    50 

115 

    8 

33 

    0 

2 

  0 

8 

     5 

96 

 77 

153 

    12 

33 

    0 

1 

ar garīga 

rakstura 

traucējumiem 

  0 

95 

    1 

146 

    13 

27 

     0 

3 

    0 

 0 

  0 

121 

     2 

182 

  9 

30 

     0 

 2 

   0 

0 

ar cita veida 

funkcionāliem 

traucējumiem 

  0 

  0 

    38 

   207 

    597 

   1668 

    152 

    544 

       0 

       2 

   0 

   1 

     58 

    290 

 561 

 1522 

     150 

     462 

    1 

    1 

 

207. Personu ar invaliditāti kopskaits ESF aktivitātēs bija 6779 personas (2009.gadā - 2490), t.sk. 

3398 sievietes un 3381 vīrietis. 2010.gadā personas ar invaliditāti veidoja 5,25% no kopējā ESF 

aktivitāšu dalībnieku skaita (2009.gadā - 4,45%). VSAA uzskaitē 2010.gada pirmajā pusgadā 

vidēji bija 138405 personas ar invaliditāti (65943 sievietes un 65022 - vīrieši) jeb 6,15 % no 

kopējā iedzīvotāju skaita. Līdz ar to varam secināt, ka ESF aktivitātēs ir piedalījušies 4,89% no 

kopējā personu ar invaliditāti skaita valstī. Salīdzinot ar 2009.gadu, ir novērojama aktīvāka 

personu ar invaliditāti līdzdalība ESF aktivitātēs, kas izskaidrojama gan ar vairāku jaunu 

aktivitāšu uzsākšanos 2010.gadā, gan arī ar īpašiem atbalsta un specifiskiem vienlīdzīgu iespēju 

nodrošināšanas pasākumiem projektos, kas veicinājuši šīs mērķa grupas dalībnieku iespējas 

iesaistīties ESF aktivitātēs. 

208. Analizējot mērķa grupas portretu vecumu griezumā, var secināt, ka visaktīvāk projektu 

aktivitātēs ir iesaistījušies cilvēki ar invaliditāti (ar visiem funkcionālo traucējumu veidiem) 

vecumā 24 - 55 gadi (2009.gadā - 834 sievietes  un 854 vīrieši, 2010.gadā - 2058 sievietes un 

1951 vīrieši). 

209. 2010. gadā izteikti augsts līdzdalības līmenis vecuma grupā + 14 un 15-24 gadi ir cilvēkiem ar 

garīga rakstura traucējumiem (2009.gadā - 1 sieviete un 2 vīrieši, 2010.gadā - 241 sieviete un 

303 vīrieši). Vislielākais šīs mērķa grupas skaits bija IZM pārziņā esošajā 1.2.2.4. apakšaktivitātē 

- "Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un 

iekļaujošas izglītības attīstība".  
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210. Cilvēku ar dzirdes traucējumiem līdzdalībā atšķirībā no cilvēku ar citiem funkcionālo traucējumu 

veidiem vērojams augsts līdzdalības līmenis vecāka gadagājuma cilvēkiem  vecuma grupās 55-

64 gadi un 65+ (2009.gadā - 67 sievietes un 44 vīrieši, 2010.gadā - 155 sievietes un 84 vīrieši). 

Tas norāda uz pozitīvu tendeci aktīvās novecošanās veicināšanā, proti, nodrošinot pakalpojumus 

vecāka gadagājuma cilvēkiem tiek sekmēta viņu aktivitāte un  nodarbinātība. Cilvēku ar dzirdes   

traucējumiem līdzdalība galvenokārt tika nodrošināta LM pārziņā esošajā aktivitātē 1.4.1.2.2. 

"Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem". 

211. Visaugstākais cilvēku ar invaliditāti līdzdalības līmenis 2010.gadā bija cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem - 363 sievietes un 318 vīrieši (2009.gadā attiecīgi 141 un 146). Cilvēku ar redzes 

traucējumiem līdzdalība galvenokārt tika nodrošināta LM pārziņā esošajā aktivitātē 1.4.1.2.2. 

"Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem".  

212. Analizējot iegūtos datus par mērķa grupu līdzdalību DP aktivitātēs 2009. un 2010.gadā var 

secināt, ka cilvēku ar invaliditāti līdzdalības līmenis DP aktivitātēs 2010.gadā ir palielinājies par 

0,8 procentpunktiem, kas ir izskaidrojams gan ar to, ka daudzas aktivitātes tika uzsāktas tikai 

2010.gadā, gan arī vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumiem, kā arī mērķtiecīgu DP 

aktivitāšu esamība DP. 

213. Analizējot iegūtos datus par cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem līdzdalību DP aktivitātēs, 

var secināt, ka vienlīdzīgu iespēju aspekti galvenokārt tika nodrošināti mērķētās aktivitātēs 

noteiktai cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem grupai, proti, tās ir aktivitātes 1.2.2.4. (IZM), 

1.4.1.1., 1.4.1.2., 1.4.1.2.2. (LM). Lielākoties šajās aktivitātes tika paredzētas darbības un 

finansējums vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai un specifiskiem pasākumiem mērķa grupas 

vajadzībām. Tas tomēr norāda uz to, ka ārpus specifiskajām "vertikālajām" aktivitātēm  HP VI 

aspekti netiek ievēroti tādā mērā, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas un sociālās atstumtības 

riska grupu aktīvu līdzdalību visās DP aktivitātēs. 

214. VSID un DP sagatavošanas procesā netika izvirzīti rādītāji mērķa grupas dalībnieku līdzdalībai 

dzimumu, vecuma vai invaliditātes griezumā, tāpēc nav iespējams sniegt informāciju par to 

izpildi pret plānu. HP VI ietekme tiek analizēta attiecībā pret mērķa grupu līdzdalības līmeni 

projektu aktivitātēs, kā arī balstoties uz labās prakses piemēriem attiecībā uz HP VI aspektu 

ievērošanu. 

215. 2011.gadā LM plāno veikt 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, 

pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējumu "ES fondu 

ieguldījums un ietekme uz horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" īstenošanu 2007.-

2013.gada plānošanas periodā", kura mērķis ir veikt analīzi par HP "Vienlīdzīgas iespējas" 

īstenošanu un ietekmi, balstoties uz veiktās padziļinātās analīzes  rezultātiem, tiks izdarīti 

secinājumi par HP VI aspektu ievērošanu gan aktivitāšu gan projektu līmenī.  Ziņojumā par HP 

„Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanu 2010.gadā LM norāda uz galvenajiem virzieniem HP 

ieviešanas koordinēšanā, kā galvenos instrumentus minot ES fondu projektu iesniedzēju, vērtētāju, 

SI darbinieku informēšanu un konsultēšanu par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumiem: 

- 2010.gadā pavairota rokasgrāmata „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu 

līdzfinansētajos projektos?”, kuras 1150 eksemplāri tiks izplatīti projektu iesniedzējiem, 

vērtētājiem, SI darbiniekiem) un kura pieejama arī LM mājas lapā www.lm.gov.lv;  

http://www.lm.gov.lv/
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- Nodrošināts lekciju cikls „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu projektā?” 16 

semināru ietvaros, kopumā kopš 2008.gada par HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas 

pamatprincipiem informētas 1995 personas - SI darbinieki, projektu iesniedzēji, projektu 

iesniegumu vērtētāji, ES SF reģionālo informācijas centru darbinieki un projektu īstenotāji, 

tostarp 2010.gadā – 577 personas; 

Tabula 4. Personu skaits, kuras apmācītas par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu ES fondu līdzfinansētajās 

aktivitātēs 

Gads 2008. 2009. 2010. Kopā  

Apmācīto personu skaits 488 930 577 1995 

 

- Sniegtas individuālas konsultācijas projektu īstenotājiem vides pieejamības jautājumiem; 

- Sniegtas konsultācijas sadarbības iestāžu darbiniekiem par HP „Vienlīdzīgas iespējas” 

ieviešanas uzraudzības jautājumiem;  

- Lai veidotu vienotu izpratni par vides pieejamības prasībām un labajām praksēm vides 

pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīga rakstura 

traucējumiem būvniecības procesā, tika nodrošināti semināri pašvaldību būvvalžu 

speciālistiem, teritoriju plānotājiem, arhitektiem, būvuzraugiem par vides pieejamības 

prasībām un labo praksi, ieguldot ES fondu līdzekļus infrastruktūras attīstībā. 

216. Kā labās prakses piemērus HP  „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanā LM identificējusi vairākus 

nodarbinātību, sociālo iekļautību veicinošus projektus.   

217. Projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” aktivitātēs 2010.gadā ir 

iesaistījušās 1 571 personas ar invaliditāti (skaits varētu būt lielāks, jo NVA nav tiesības 

klientiem pieprasīt sniegt informāciju par invaliditāti un dati ir pieejami tikai tajos gadījumos, 

kad persona tos labprātīgi sniedz), tai skaitā 39 personas ir ar redzes traucējumiem, 16 personas 

ar dzirdes traucējumiem, 107 personas ar kustību traucējumiem un 1 409 personas ar cita veida 

funkcionāliem traucējumiem. Personu ar invaliditāti iesaistīšana projektā iespējama arī 

pateicoties tam, ka organizējot iepirkumus, NVA izglītības iestādēm izvirza prasību nodrošināt 

apmācību iespējas arī personām ar invaliditāti. 

218. Projektā „Pasākumi noteiktām personu grupām”  tiek veicināta sociālās atstumtības riskam 

pakļauto iedzīvotāju, arī cilvēku ar invaliditāti, iekļaušanās sabiedrībā un darba tirgū, iesaistot 

pasākumos bezdarbniekus neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes, izglītības un darba 

pieredzes. Personām ar invaliditāti dalības laikā ir iespēja saņemt ergoterapeita, surdotulka un 

asistenta pakalpojumus. 2010.gadā projektā dalību kopumā sākuši 1 749 bezdarbnieki, no tiem: 

 445 

bezdarbniekiem ar invaliditāti nodrošināti ergoterapeita pakalpojumi; 

 2 

bezdarbniekiem ar invaliditāti nodrošināti surdotulka pakalpojumi; 

 18 

bezdarbniekiem ar invaliditāti nodrošināti asistentu pakalpojumi (3 no tiem pakalpojumu 

sniegšanas turpinās no 2009.gada); 
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 774 

sievietes, jeb 44,2 % no 2010.gadā dalību projektā sākušajiem bezdarbniekiem;  

 346 

bezdarbnieki, kuri  nav ieguvuši pat vidējo izglītību, jeb 20% no 2010.gadā dalību projektā 

sākušajiem bezdarbniekiem; 

 199 

bezdarbnieki ar augstāko izglītību, jeb 11% no 2010.gadā dalību projektā sākušajiem 

bezdarbniekiem. 

219. Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros realizējamais pasākumu/aktivitāšu kopums ar mērķi 

integrēt nedzirdīgos sabiedrības dzīvē, vērtējams kā tiešs un nepastarpināts ieguldījums 

vienlīdzīgu iespēju horizontālās prioritātes attīstībā. Projekta ietvaros ikviens klients 

(nedzirdīgais sabiedrības loceklis), neatkarīgi no dzimuma, (multi) invaliditātes veida, etniskās 

izcelsmes, reliģijas un  vecuma vai citiem faktoriem saņem vienādus sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus, palīdzību un informāciju, pilnvērtīgi piedalās sabiedriskajā dzīvē, un ir 

vienlīdzīgs ar dzirdīgajiem, saņemot tādas pašas iespējas iekļauties darba tirgū. 

220. Projekta aktivitātēs/pasākumos tiek iesaistīti unikālie klienti, kuri ir: 

- nedzirdīgie ar nepietiekamu profesionālu sagatavotību, vai vispār bez profesijas; 

- pirmspensijas vecuma nedzirdīgie; 

- nedzirdīgie ar garīgās attīstības traucējumiem; 

- nedzirdīgie ar papildus medicīniskajām diagnozēm; 

- nedzirdīgas sievietes, kas vienas audzina bērnus; 

- nedzirdīgie – darba meklētāji, bezdarbnieki; 

- etnisko minoritāšu pārstāvji – dzirdes invalīdi; 

- nedzirdīgie jaunieši; 

- nedzirdīgie ar atkarības problēmām; 

- nedzirdīgie ar zemu (un ļoti zemu) izglītības līmeni. 

221. Projekta ietvaros tiek nodrošināta sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sasniedzamība/ 

pieejamība, t.i.: 

- pasākumi/aktivitātes tiek īstenotas, ņemot vērā klientu vēlmes, ērtākajā laikā: darba dienās, 

brīvdienās, sestdienās,  vakaros, dienā;  

- pasākumi/aktivitātes tiek īstenotas katrā Latvijas reģionā (Kurzeme, Rīga, Latgale, Zemgale, 

Vidzeme); 

- pakalpojumu saņemšanas vietas ir sasniedzamas ar sabiedrisko transportu. 

222. Projekta ietvaros tika izstrādāta saskarsmes un radošās pašizpausmes iemaņu apguves 

programma smagi vājdzirdīgajiem/nedzirdīgajiem klientiem, kā arī asistenta personām ar dzirdes 

traucējumiem profesijas standarts un profesionālās tālākizglītības programma. 

223. Savukārt 2011.gadā LM prioritātes HP „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanā izvirza šādus darbības 

virzienus:  

 Sadarbība ar ES fondu sadarbības iestādēm, lai sekmētu vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu 

ievērošanas uzraudzību projektu īstenošanas vietās; 
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 ES fondu projektu iesniedzēju, vērtētāju, ES fondu starpniekinstitūciju darbinieku, 

informēšana un konsultēšana par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas pasākumiem;  

 2011.gadā ir plānots slēgt līgumus ar vides pieejamības ekspertiem, kuri dosies uz projektu 

īstenošanas vietām un individuāli konsultēs ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas 

personālu par vides un informācijas pieejamību personām ar kustību, dzirdes, redzes un 

intelektuālās attīstības traucējumiem.  Plānots, ka eksperti veiks labās prakses apkopošanu 

un izstrādās priekšlikumus izmaiņām būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos un 

vadlīniju izstrādei par būvnormatīvu piemērošanu attiecībā uz vides pieejamību personām ar 

funkcionāliem traucējumiem; 

 Mācību videomateriāla izveidošana par ERAF un KF līdzfinansēto projektu ietvaros 

īstenotajiem vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar 

kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem rekonstruējamās un renovējamās 

ēkās, būvniecības objektos, uz rekonstruējamiem un renovējamiem ceļiem u.c., kā arī vides 

pieejamības nodrošināšana no dzimumu un vecuma perspektīvas, ar mērķi popularizēt vides 

pieejamības labās prakses piemērus, mācīt un informēt ES fondu projektu īstenotājus un 

sabiedrību par veidiem, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas infrastruktūras projektos un 

veicināt izpratni par vides pieejamības nodrošināšanas nepieciešamību ikvienam sabiedrības 

loceklim; 

 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējuma “ES fondu ieguldījums un 

ietekme uz horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā” veikšana, kura mērķis ir veikt analīzi par HP „Vienlīdzīgas iespējas” 

īstenošanu un, balstoties uz veiktās analīzes  rezultātiem,  izvirzīt rekomendācijas ES fondu 

atbalsta piemērojamo instrumentu uzlabošanai HP „Vienlīdzīgas iespējas” principu 

ieviešanas veicināšanai; 

 ES fondu vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas pilnveidošana, balstoties uz izvērtējuma 

„ES fondu ieguldījums un ietekme uz horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” 

īstenošanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā” sniegtajiem secinājumiem un 

rekomendācijām. 

Informācijas sabiedrība 

224. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir atbildīga par informācijas 

sabiedrības horizontālās politikas īstenošanu, kuras mērķis ir, izmantojot informācijas un 

komunikāciju tehnoloģijas (turpmāk – IKT), veicināt sociālo iekļaušanu un samazināt reģionālo 

atšķirību radītos šķēršļus, tai skaitā, atvieglojot pieeju apmācībai un zināšanām, organizējot 

darbu un darba attiecības, veicinot publiskās pārvaldes un privātā sektora pakalpojumu 

pieejamību, daudzveidīgāku brīvā laika pavadīšanu, kā arī sniedzot iedzīvotājiem iespēju aktīvāk 

piedalīties lēmumu pieņemšanā valsts un pašvaldību līmenī, kā arī piedalīties citos sabiedriskajos 

procesos. 

225. VARAM ziņojumā par HP ieviešanu ir norādīts, ka 60% no DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība"  

aktivitātēm ir tieša ietekme uz horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība". 
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Ilustrācija 15. Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāšu/ apakšaktivitāšu 

ietekme uz HP „Informācijas sabiedrība”  

 

226. Līdz pārskata perioda beigām no 35 aktivitātēm/ apakšaktivitātēm, kurām ir tieša ietekme uz HP 

„Informācijas sabiedrība” attīstību, par 26 aktivitāšu/ apakšaktivitāšu īstenošanu bija apstiprināti 

MK noteikumi/uzsākta šo aktivitāšu/ apakšaktivitāšu īstenošana. Savukārt MK noteikumi par 

aktivitātes/apakšaktivitātes ieviešanu nav apstiprināti vai aktivitāšu/ apakšaktivitāšu īstenošana ir 

atlikta par 9 aktivitātēm/apakšaktivitātēm, kuru DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma aprakstos ir minēts, ka būs tieša ietekme uz horizontālās prioritātes „Informācijas 

sabiedrība” attīstību.  

227. Lai arī aktivitāšu/apakšaktivitāšu skaits, kurām ir plānota tieša ietekme uz horizontālās 

prioritātes attīstību, rezultātā tās varētu nesniegt ietekmi, jo projekta iesnieguma vērtēšanas 

kritērijs, kas nosaka projekta ietekmi uz horizontālo prioritāti, nav izslēdzošs un projektu 

darbību, kas tieši veicina informācijas sabiedrības attīstību, iekļaušana projekta iesniegumā nav 

obligāta. 

228. 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 - prasme 

meklēt un atrast informāciju, kā arī pārvērst to zināšanās - spēja pārvērst zināšanas jaunradītā 

vērtībā. Šādu prasmju apguve būtu veicināma DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projektu 

ietvaros.  

229. Veicot atbildīgo iestāžu iesniegto ziņojumu par horizontālo prioritāšu īstenošanu 

ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros analīzi, tika secināts, ka DP 

"Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu ietvaros pārskata periodā ir sasniegti šādi horizontālās 

prioritātes "Informācijas sabiedrība" uzraudzības rādītāji: 

- izveidoti/uzlaboti 9 komunikāciju tīkli; 

- izveidotas/uzlabotas 22 informācijas sistēmas;  

- iegādāta 1 datortehnikas vienība; 

- elektronizēti 5 sabiedriskie pakalpojumi; 

- uzlaboti 4 sabiedriskie elektroniskie pakalpojumi ar paaugstinātu elektronizācijas līmeni;  

- apmācīti 12 529 cilvēki IKT jomā.  

230. Līdz pārskata perioda beigām DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu ietvaros vislielākais 

sasniegtais uzraudzības rādītājs ir „Apmācīto cilvēku skaits informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju jomā” - apmācīti 12 529 cilvēki IKT jomā. Tas ir skaidrojams ar to, ka darbības 

programmas ietvaros sniegtā atbalsta pamatvirzieni ir izglītības un zinātnes attīstība, 

nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un darbaspēka veselības veicināšana un administratīvās 
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kapacitātes stiprināšana. Lielāko īpatsvaru šī rādītāja apjomā sastāda LM administrētās 

1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, Veselības ministrijas 

administrētās 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 

personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” un Izglītības un zinātnes 

ministrijas administrētās 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences paaugstināšana” ietvaros apmācīto cilvēku IKT jomā skaits. 

231. Papildus jāatzīmē, ka darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ietvaros viss 

uzraudzības rādītāju - elektronizēti 5 sabiedriskie pakalpojumi un uzlaboti 4 sabiedriskie 

elektroniskie pakalpojumi ar paaugstinātu elektronizācijas līmeni – skaits ir sasniegts Valsts 

kancelejas administrēto aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros. 

232. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu HP „Informācijas sabiedrība” uzraudzības rādītāju 

sasniegto vienību skaits ir palielinājies visās kategorijās (skat. 3.tabulu zemāk). Dati tabulā par 

2010.gadu norādīti kumulatīvi. 

Tabula 5. Sasniegtie HP IS rādītāji DP ietvaros 

 Izveidoti/ 

uzlaboti 

komunikāciju 

tīkli 

Izveidotas/ 

uzlabotas 

informācijas 

sistēmas 

Iegādātas 

datortehnikas 

vienības 

Elektronizēti 

sabiedriskie 

pakalpojumi 

 

Uzlaboti 

sabiedriskie 

elektroniskie 

pakalpojumi ar 

paaugstinātu 

elektronizācijas 

līmeni 

Apmācīti  

cilvēki 

IKT jomā 

Uz 2009.g. 

beigām 0 1 1 0 2 7530 

Uz 2010.g. 

beigām 9 22 1 5 4 12529 

 

233. HP "Informācijas sabiedrība" ieviešanā atbildīgās iestādes par darbības programmas 

"Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu norāda dažādus labās 

prakses piemērus attiecībā uz atbildīgo iestāžu/ sadarbības iestāžu veiktajām specifiskajām, 

aktivitātēm, kas veicinājušas horizontālās prioritātes īstenošanu un mērķu sasniegšanu, gan arī 

labās prakses piemērus, kas veicinājuši horizontālās prioritātes principu ievērošanu un 

nodrošinājuši ietekmi uz DPP noteikto uzraudzības rādītāju izpildi.  

234. EM ir norādījusi, ka lai veicinātu horizontālās prioritātes ieviešanu LIAA organizētajos 

semināros par aktivitāšu ieviešanu noteikumiem tiek iekļauta sadaļa par e-paraksta izmantošanu. 

LIAA administrētajās aktivitātēs projekta iesniegumu un ar to saistīto dokumentāciju var iesniegt 

elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tādējādi Ekonomikas ministrija veicina 

projektu iesniegšanas procesa iesniegšanu.  

235. Kā labas prakses piemēru EM ir norādījusi 1.3.1.1.1.apakšaktivitāti „Atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām 

apmācībām” un 1.3.1.1.4.apakšaktivitāti „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām”, kuru 

ietvaros papildus punktus projekta vērtēšanā varēja saņemt projekti, kuros paredzēts veikt 

apmācības, kas saistītas ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Līdz atskaites perioda 

beigām abu aktivitāšu ietvaros tika pabeigti 78 projekti, kuru ietvaros notika apmācības, kas 

saistītas ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. 
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236. Pozitīvi ir jāvērtē IZM veiktais darbs, izvērtējot, cik projekti no kopējā aktivitātē/apakšaktivitātē 

apstiprināto projektu skaita veicina horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” ieviešanu, 

piemēram:  

 1.2.1.1.1.apakšaktivitātē pārskata periodā apstiprināts viens projekta iesniegums, kurš 

atbilstoši vērtēšanas kritērijam - projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo 

prioritāti – ieguva maksimālo punktu skaitu (2 punkti), kas nozīmē, ka projektā ir paredzēts 

izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus sabiedrības informācijas 

pieejamības uzlabošanai par profesionālās izglītības jautājumiem, tai skaitā projektā 

veiktajiem pētījumiem, iegūtajiem datiem, veiktajām aktivitātēm un sasniegtajiem 

rezultātiem; 

 1.2.1.1.3.apakšaktivitātē (2.kārta) pārskata periodā apstiprināts viens projekta iesniegums, 

kurš atbilstoši vērtēšanas kritērijam - projekta ietekme uz informācijas sabiedrības 

horizontālo prioritāti – ieguva 1 punktu, kas nozīmē, ka projektā ir paredzēta informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju izmantošana izglītības programmas apguvē vai praktisko mācību 

vai mācību prakses īstenošanā, uzlabojot izglītojamiem vispārējās prasmes informācijas 

tehnoloģiju praktiskā pielietošanā; 

 no 1.2.2.4.1.apakšaktivitātē (2.kārta) apstiprinātajiem projektu iesniegumiem atbilstoši 

vērtēšanas kritērijam – projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti – 

2 projektu iesniegumi (66,67%) ieguva maksimālo punktu skaitu (2 punkti), kas nozīmē, ka 

projektā ir paredzēts izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas informācijas 

pieejamības uzlabošanai par iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto 

jauniešu atbalsta pasākumu iespējām vai nepieciešamā personāla sagatavošanas un 

tālākizglītības iespējām, kā arī e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešana sociālās 

atstumtības riska jauniešu integrācijai izglītībā vai pedagogu un atbalsta personāla 

sagatavošanas un tālākizglītības procesā, 1 projekta iesniegums ieguva 1 punktu, kas 

nozīmē, ka projektā ir paredzēts izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

informācijas pieejamības uzlabošanai par iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības 

riskam pakļauto jauniešu atbalsta pasākumu iespējām vai nepieciešamā personāla 

sagatavošanas un tālākizglītības iespējām. 

237. LM pārziņā esošajās aktivitātēs kā labās prakses piemēri tiek minēti šādi projekti:  

 1.3.1.1.3. apakšaktivitāte, kuras projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība 

Latvijā” un „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”, īstenoto aktivitāšu 

ietvaros, apmācībās un neformālās izglītības ieguves ietvaros bezdarbnieki un darba 

meklētāji apgūst IKT gan kā atsevišķas programmas, gan kā vienu no izglītības programmas 

priekšmetiem. Uzlabojot zināšanas IKT jomā bezdarbniekiem un darba meklētājiem 

palielinās iespējas integrēties darba tirgū. Piemēram, projekta „Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība Latvijā” ietvaros 2010.gadā atbalstu IKT apmācību veidā saņēmuši 96 

bezdarbnieki, kas ir 17 % no 2010.gadā projektā atbalstu saņēmušajiem (551). No 96 

bezdarbniekiem apmācības neformālās izglītības programmās Datorzinības (bez 

priekšzināšanām) uzsāka – 84 bezdarbnieki un Adobe Acrobat 6.0 Professional – 12 

bezdarbnieki. Projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” ietvaros 

2010.gadā apmācības IKT jomā uzsāka 8 288 dalībnieki, jeb 22 % no 2010.gadā atbalstu 

saņēmušajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem (37 566), tai skaitā: 419 personas 
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profesionālās apmācības ietvaros programmā „Informācijas ievadīšanas operators” (419 

b/d); 7 869 personas neformālās izglītības ieguves programmās (tai skaitā 4 630 - 

datorzinības (bez priekšzināšanām); 2 151 - datorzinības (ar priekšzināšanām, specifisku 

programmu apguve); 54 - Datacad (celtniecība - AutoCAD mērķa ekvivalents); 258 - Corel 

Draw Graphics; 439 - Adobe Photoshop; 244 - Datora un interneta prasmes ar ECDL 

sertifikāciju; 12 - PCSchematic (elektroinstalācija  inženiertīkli - AutoCAD mērķa 

ekvivalents); 13 - DWG Editor (mehānika - AutoCAD mērķa ekvivalents); 12 - Solid Work; 

47- MS Project; 9 - Adobe Acrobat 6.0 Professional); 

 1.3.1.4.aktivitātē projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” tiek 

pilnveidota NVA esošā IT infrastruktūra, kā arī programmnodrošinājums. Projekts tieši 

sekmē informācijas sabiedrības attīstību, paredzot sabiedrisko pakalpojumu pieejamības 

ievērojamu uzlabošanu – pašapkalpošanās iespēju nodrošinājumu informācijas tehnoloģiju 

modernizāciju klientu vajadzībām. Projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes 

pilnveide” ietvaros, atbilstoši projektā plānotajam, apmācīti 47 NVA IT speciālisti par IT 

specifiskām programmām un NVA darbinieki par MS Office jaunām versijām, kas ir 5 % no 

apmācīto NVA darbinieku skaita (955); 

 1.4.1.2.2.apakšaktivitātē projektā „Klusuma pasaule”, pamatojoties uz Latvijas Nedzirdīgo 

savienības 2004.-2006.gada plānošanas periodā īstenotā EQUAL projekta „Klusās rokas” 

rezultātā speciāli nedzirdīgajiem izstrādāto 42h programmu ar kuras palīdzību, tiek 

nodrošināta apmācība nedzirdīgām personām (ar priekšzināšanām vai vājām datortehnikas 

prasmēm), ievērojot klientu vēlmes, dzīvesvietu un citus apstākļus. Projekta „Klusuma 

pasaule” aktivitātes 2.11. „IT tehnoloģijas – dzirdes invalīdu sociālajai rehabilitācijai„@-

pasaule”” ietvaros organizēti 26 datorapmācības kursi Daugavpilī, Valmierā, Ventspilī un 

Rīgā, kuros tika apmācīts 130 nedzirdīgais klients, jeb 29 % no projektā pilnveidotos 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušajām personām ar dzirdes traucējumiem 

(425). 

238. Valsts kancelekas pārziņā esošajās aktivitātēs pārskata periodā attiecībā uz HP „Informācijas 

sabiedrība” rādītāju sasniegšanu vairākās aktivitātēs tiek norādīta tieša saikne ar HP mērķu 

sasniegšanu: 

 1.5.1.3.1. apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” ir ļoti nozīmīga, 

izstrādājot un sniedzot valsts un pašvaldību e-pakalpojumus. 19 no apstiprinātajiem un 

īstenotajiem projektu iesniegumiem ir paredzējuši attīstīt vai pilnveidot projekta iesniedzēja 

sniegto pakalpojumu pieejamību pamatojoties uz kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu vai 

pilnveidošanu. 2 no apstiprinātajiem projekta iesniegumiem ir norādīts, ka projekta 

īstenošana dos netiešu pozitīvu ietekmi uz informācijas sabiedrības attīstību. Piemēram, 

projekta „Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldes kvalitātes 

vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši ISO 9001:2008 standartam” ietvaros 

Latgales plānošanas reģiona Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldē izveidota 

kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2008 standartam, sistēmas elektroniskā 

versija pieejama Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldes un katras struktūrvienības 

darbiniekiem, vienlaikus tas ir arī komunikāciju tīkls starp Rēzeknes Sociālās aprūpes 

pārvaldi un tās struktūrvienībām. Savukārt projekta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 

un vides zinātniskā institūta „BIOR” Laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmas 
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pilnveidošana un uzlabošana” ietvaros pilnveidota Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 

vides zinātniskā institūta „BIOR” kvalitātes pārvaldības sistēma. Projekta īstenošanas gaitā 

izstrādāta detalizēta informācija par visiem „BIOR” sniegtajiem pakalpojumiem. 

Pasūtītājiem nodrošināta iespēja saņemt visu nepieciešamo informāciju par testēšanai 

nepieciešamo materiālu, prasībām un testēšanas gaitu pirms pasūtījuma izdarīšanas. 

Elektroniski iespējams aizpildīt un nosūtīt pieteikuma/ pavadraksta formu paraugu 

testēšanai, kā arī pēc pieprasījuma iespējams nosūtīt testēšanas pārskatu skenētā veidā. 

Elektroniski iespējams pieteikt arī sūdzības, priekšlikumus, kā arī konsultāciju sniegšana un 

pieteikšanās mācību kursiem tiek nodrošināta elektroniskā veidā.  

 Projekta „Kvalitātes vadība tiesas kancelejā” aktivitātes īstenotas ar mērķi pilnveidot trīs 

Latvijas tiesu kanceleju kvalitātes darbības procesus Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā, 

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā un Rīgas rajona tiesā, lai nodrošinātu vienotu, efektīvu 

un atklātu tiesas apmeklētāju apkalpošanu un dokumentu apriti tiesu kancelejā. Projekta 

ietvaros tika veikta 20 tiesu kanceleju darbības procesu analīze, kā rezultātā tika optimizēts 

nepieciešamo procesu skaits no 20 līdz 13 procesiem un veikta šo 13 procesu pilnveide. 

Pilnveidotie tiesu kanceleju procesi tiks integrēti programmatūrā, atsevišķi uzlabojot 

kancelejas darbības moduli Tiesu informācijas sistēmā, ar kuru strādā visas tiesu kancelejas 

Latvijā, līdz ar to netiešā veidā arī uzlabojot visu Latvijas tiesu kanceleju sniegto 

pakalpojumu kvalitāti. Projekta aktivitāšu īstenošanas laikā tika konstatēts, ka tiesu 

kancelejās nav izstrādāta kārtība par elektronisko dokumentu apriti, tādēļ projekta ietvaros 

tika sagatavotas rekomendācijas attiecīgo normatīvo aktu uzlabošanai un iesniegti Tieslietu 

ministrijā. Pēc procesu integrēšanas Tiesu informācijas sistēmā šīs vienlīdzīgās iespējas 

informācijas piekļuvei būs nodrošinātas visiem Latvijas tiesu kanceleju darbiniekiem.  

 Projekta „VSIA „Latvijas Vēstnesis” integrētās kvalitātes vadības un informācijas 

tehnoloģiju drošības sistēmas pilnveidošana” ietvaros pilnveidota integrētās kvalitātes 

vadības un informācijas tehnoloģiju drošības sistēma VSIA „Latvijas Vēstnesis”, lai 

nodrošinātu drošu sistēmas funkcionēšanu  un radītu priekšnoteikumus laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” elektroniskajā versijā publicēto normatīvo aktu autentiskuma atzīšanai. 

Sertifikācijas rezultātā tika iegūti “Bureau Veritas Certificiation” sertifikāti ISO 9001:2008 

un ISO/IEC 27001:2005, kas apliecina portālos www.likumi.lv, www.lv.lv, 

www.vestnesis.lv, www.juristavards.lv elektroniski publicēto normatīvo aktu autentiskumu. 

Pēc izmaiņām normatīvajos aktos valsts normatīvo dokumentu oficiālās publikācijas būs 

pieejamas bez maksas visiem Latvijas iedzīvotājiem ar interneta starpniecību, tādējādi 

nodrošinot visiem vienādas iespējas informācijas piekļūšana. 

 1.5.1.3.2.apakšaktivitātē „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā 

un vietējā līmenī” 17 no apstiprinātajiem projektu iesniegumiem ir paredzējuši attīstīt vai 

pilnveidot projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera institūcijas vai projekta mērķa grupas 

informācijas sistēmas vai uzlabot elektronisko pakalpojumu kvalitāti vai pieejamību noteiktā 

nozarē, institūcijā vai pašvaldībā. 5 no apstiprinātajiem projekta iesniegumiem ir paredzētas 

apmācībām par informācijas komunikāciju tehnoloģiju iespējām. Piemēram, projekta 

„Inovatīvu pasākumu īstenošana Jēkabpils novada pašvaldībā publisko pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanai” ietvaros ir izveidota un aprobēta komunikācijas sistēma, kas 

http://www.likumi.lv/
http://www.lv.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.juristavards.lv/
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nodrošina saziņu ar video palīdzību – iedzīvotājiem pieejamas tikšanās ar deputātiem, 

speciālistiem, organizētas pārvalžu vadītāju un novada administrācijas sanāksmes. 

 1.5.2.2.1. apakšaktivitātē „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” tiek 

īstenoti 2 projekti, kuri tiešā veidā sekmē HP „Informācijas sabiedrība” mērķu sasniegšanu. 

Projektā „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” ir izveidotas 5 reģionu 

(Rīgas, Latgales, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes) darba devēju datu bāzes, kas ir pamats 

reģionālo koordinatoru konsultācijām un informēšanai par uzņēmējdarbības vidi 

ietekmējošo normatīvo aktu plānotajām izmaiņām un to ietekmi, kā arī citiem aktuāliem 

jautājumiem. Projekta ietekmē izveidotas 2 reģionālās uzņēmēju apvienības – Jēkabpils 

Uzņēmēju biedrība un Gulbenes Uzņēmēju klubs. Tādā veidā tiek nodrošināts atbalsts 

LDDK un paplašinātas tās līdzdalības iespējas politikas izstrādē un ieviešanā reģionos, kā 

arī plašāku interešu pārstāvniecībā politikas procesā un sabiedrības informētības līmeņa 

paaugstināšanā. 

 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros no 

atbalstītajiem 44 projektu iesniegumiem 21 jeb 48% paredzējuši apmācības par IKT 

iespējām vai paredzējuši iespējas piedalīties politikas lēmumu pieņemšanā un politikas 

īstenošanā, izmantojot IKT risinājumus, 21 jeb 48% paredzējuši attīstīt vai pilnveidot 

informācijas sistēmas vai uzlabot elektronisko pakalpojumu kvalitāti vai pieejamību un tikai 

4% jeb 2 projektu iesniedzēji nav paredzējuši nekādas aktivitātes informācijas sabiedrības 

attīstībai. Piemēram, projekta „NVO attīstība sabiedrībai svarīgu procesu ietekmēšanā un 

ieviešanā Rietumlatgales reģionā” ietvaros izveidots un izplatīts jauns informatīvais resurss 

NVO e-avīze, sniedzot aktuālu informāciju organizācijām un sabiedrības pārstāvjiem par 

viņu iespējām Rietumlatgales reģionā. Informatīvajā avīzē tiek ievietota informācija par 

NVO iespējām piesaistīt ES politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību, par 

NVO aktivitāti un līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos, par nodarbinātību un 

NVO līdzdalību nodarbinātības jautājumu risināšanā, kā arī informācija par konkrēto 

projektu, tā aktivitātēm, līdzdalības iespējām u.c. informācija, kas var palīdzēt reģiona NVO, 

iniciatīvas grupām un sabiedrībai aktīvāk līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, 

nodarbinātības jautājumu risināšanā un citu svarīgu pasākumu īstenošanā reģiona attīstībai. 

E-avīze bez maksas uz e-pastiem regulāri tiek izsūtīta reģiona nevalstiskajām organizācijām, 

sabiedrības iniciatīvas grupām, kā arī ikvienam interesentam, kurš pieteicies uz e-avīzes 

saņemšanu. Savukārt projekta „Sociālās partnerības attīstības veicināšana Zemgales 

plānošanas reģionā” ietvaros biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” ar 

projektu saistīto informāciju (aktivitāšu rezultāti, semināri) izplata e-pastu listē, kurā 

apkopoti 700 NVO līderi un aktīvisti. Kopējais e-pastu listēs reģistrēto saņēmēju skaits ir 

vairāk kā 2000 saņēmēji (NVO brīvprātīgie un līderi, jaunieši, pašvaldību darbinieki u.c.). 

Projekta laikā e-pastu liste tiek papildināta ar jauniem interesentiem, kas ir būtiski Zemgales 

NVO komunikāciju tīkla attīstībai. Lai veicinātu projekta rezultātu izplatīšanu un pieeju, 

nodrošināta www.zemgalei.lv līdzdalība sadaļas izveide. HP „Informācijas sabiedrība” 

rādītāju sasniegšana ir nodrošināta arī projekta „Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes 

stiprināšana pašvaldību interešu pārstāvībā lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas 

Savienības institūcijās” ietvaros, kura ietvaros ir uzlabots komunikācijas tīkls ar ES Reģionu 

komitejas locekļiem. Informācijas un viedokļu apmaiņa, atzinumu saskaņošana ar ES 

Reģionu komitejas locekļiem notiek, izmantojot e-pastus, mobilos un fiksētos tālruņus. 

http://www.zemgalei.lv/
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Uzlabots komunikācijas tīkls ar Eiropas Vietējo pašvaldību un reģionu padomes (CEMR) 

darba grupu locekļiem. Informācijas un viedokļu apmaiņa, kā arī pieteikšanās dalībai CEMR 

darba grupu sanāksmēm notiek, izmantojot Extranet un e–pastu. Uzlabota LPS mājas lapas 

sadaļa „Darbība Eiropā”, kura regulāri tiek papildināta ar informāciju par izskatāmajiem 

jautājumiem Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā, paplašinot pašvaldību un 

ikviena Latvijas sabiedrības locekļa līdzdalības iespējas politikas izstrādē un ieviešanā. 

Izveidota projekta sadaļa LPS mājas lapā internetā www.lps.lv , nodrošinot sabiedrības 

informētības līmeņa paaugstināšanos. 

 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē  „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes  stiprināšanā ES struktūrfondu 

finansēto pasākumu ieviešanā” no atbalstītajiem 14 projektu iesniegumiem 9 jeb 60% 

paredzējuši apmācības par IKT iespējām vai paredzējuši iespējas piedalīties politikas 

lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā, izmantojot IKT risinājumus, 4 jeb 26,7% 

paredzējuši attīstīt vai pilnveidot informācijas sistēmas vai uzlabot elektronisko 

pakalpojumu kvalitāti vai pieejamību un 13% jeb 2 projektu iesniedzēji nav paredzējuši 

nekādas aktivitātes informācijas sabiedrības attīstībai. 

239. Labās prakses piemēri DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ietvaros pamatā ir saistīti ar 

informāciju un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas apmācību, lai paaugstinātu projekta mērķa 

grupas profesionalitāti un iespējas darba tirgū, kā arī, galvenokārt, Valsts kancelejas pārziņā 

esošo aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros labās prakses piemēri ir saistīti ar IKT risinājumu 

izveidi, lai nodrošinātu iespēju piedalīties politikas lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā, 

izmantojot šos IKT risinājumus. 

240. Izvērtējot visus darbības programmu ietvaros sasniegtos HP „Informācijas sabiedrība” 

uzraudzības rādītājus (skat. 4.tabulu zemāk) uz 2010.gada 31.decembri, VARAM ziņojumā ir 

secināts, ka rezultāta rādītāji „Izveidoto/uzlaboto komunikāciju tīklu skaits”, „Izveidoto/uzlaboto 

informācijas sistēmu skaits” un visvairāk izveidoto e-pakalpojumu vislielākie sasniegumi ir 

uzrādīti darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitātēs. Savkārt 

visvairāk uzlaboto e-pakalpojumu – 4 - ir darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

ietvaros. Lai izveidotu vai attīstītu elektronisko pakalpojumu, ir nepieciešami laika resursu 

ietilpīgi programmēšanas darbi, tāpēc sagaidāms, ka rezultāta rādītāja progress būs vērojams 

2011. un 2012.gadā.  

241. Būtiski arī, ka 97% no visās darbības programmās apmācītajiem cilvēkiem ir apmācīti DP 

"Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāšu ietvaros. 

Tabula 6. Sasniegtie HP "Informācijas sabiedrība" uzraudzības rādītāji darbības programmu ietvaros (pārskata 

perioda beigās) 

 Izveidoti/ 

uzlaboti 

komunikāciju 

tīkli 

Izveidotas/ 

uzlabotas 

informācijas 

sistēmas 

Iegādātas 

datortehnikas 

vienības 

Elektronizēti 

sabiedriskie 

pakalpojumi 

 

Uzlaboti sabiedriskie 

elektroniskie 

pakalpojumi ar 

paaugstinātu 

elektronizācijas līmeni 

Apmācīti  

cilvēki IKT 

jomā 

1.DP 9 23 1 5 4 12529 

2.DP 1 1 19 0 0 30 

3.DP 161 41 884 13 1 348 

 

http://www.lps.lv/
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242. Izvērtējot datus par rādītājiem, kas sasniegti visu darbības programmu ietvaros, salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata periodu, var secināt, ka procentuāli vislielākais pieaugums ir rādītāja 

„izveidoto/uzlaboto komunikāciju tīklu skaits” sasniegtajam apjomam – 2010.gada beigās tas ir 

42 reizes lielāks nekā 2009.gada beigās, taču vislielākais pieaugums vienību skaita ziņā ir 

rādītājam „apmācīti cilvēki IKT jomā” – 2010.gada beigās – 12 907 cilvēki (2009.gadā – 7 609). 

243. HP IS ieviešanā problēmas konstatētas analizējot gan finansējuma saņēmēju, gan iestāžu 

ziņojumos iekļautās informācijas nepilnības, kas skaidrojamas ar vienotas izpratnes par HP IS 

ieviešanas principiem trūkumu.  

244. Lai risinātu minēto problēmu un nodrošinātu kvalitatīvu HP IS ieviešanas koordinēšanu, 

uzraudzību un izvērtēšanu, 2011.gadā VARAM plāno veikt šādas darbības: 

 sniegt konsultācijas par DPP aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgajām iestādēm 

HP IS projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā; 

 sniegt komentārus un priekšlikumus par nepieciešamajiem precizējumiem par DPP 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgo iestāžu izstrādātajiem projekta iesnieguma 

vērtēšanas kritērijiem par HP IS, kas tiks virzīti apstiprināšanai UK; 

 sniegt informatīvos seminārus finansējuma saņēmējiem par HP IS plānošanu, sagatavojot ES 

fondu projekta iesniegumu, īstenojot ES fondu projektu un sagatavojot ikgadējo pārskatu par 

ES fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupu un HP ieviešanu; 

 sagatavot uz publicēt informatīvos materiālus par HP IS ieviešanas jautājumiem; 

 piedalīties atbildīgo institūciju organizētajos semināros, skaidrot HP IS nozīmi un sniegt 

skaidrojumus projektu iesniedzējiem par projektu iesniegumu veidlapas HP sadaļas 

aizpildīšanu; 

 sadarbībā ar par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgajām iestādēm vai sadarbības 

iestādēm veikt izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās, lai analizētu projektu ietvaros 

veikto darbību, kas veiktas, lai nodrošinātu atbilstību HP, sasaisti ar darbībām, kas veiktas 

projekta mērķa sasniegšanai;  

 lai nodrošinātu sabiedrības informētību, HP atbildīgā iestāde piedalījās E-prasmju nedēļas 

organizēšanā (norise no 2011.gada 28.februāra līdz 5.martam). E-prasmju nedēļas mērķi ir 

Latvijas iedzīvotāju integrācijas informācijas sabiedrībā veicināšana un digitālās plaisas 

mazināšana, inovatīvu apmācību popularizēšana, sabiedrības informēšana par iespējām e-

prasmju apgūšanā un pielietošanā, kā arī par valsts sniegto pakalpojumu saņemšanas 

iespējām un to ērtāku izmantošanu. 

 atbildīgā iestāde veiks pētījumu, kura mērķis būs izvērtēt cik lielā mērā un kā ES fondu 

finansēties projekti ir ietekmējuši HP IS, vai projektu ietvaros sasniegtie rezultāti ir virzīti uz 

informācijas sabiedrības attīstību, kā arī, vai projektos ir paredzēti konkrēti pasākumi, kas 

veicina informācijas sabiedrības veidošanu un attīstību. 
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„Teritorijas līdzsvarota attīstība” (turpmāk ─ TLA) un „Rīgas starptautiskā konkurēt-

spēja”
19

 

245. VARAM ir atbildīga arī par HP „Teritorijas līdzsvarota attīstība” (turpmāk ─ TLA) un „Rīgas 

starptautiskā konkurētspēja” (turpmāk ─ RSK). Pārskata periodā ir nodrošināta HP 

koordinēšanas pasākumu īstenošana.  

246. Attiecībā uz DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ietvaros sasniegto VARAM ziņojumā par HP 

TLA un RSK norādīts uz šādām tendencēm.  

247. Ziņojumā aplūkotas DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes aptver 63,1 milj. eiro jeb 

24,2% darbības programmas izmaksātā finansējuma un 1/3 darbības programmas aktivitāšu, 

kurās izmaksāts finansējums.  

248. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes ar reģionālu ietekmi sniedz atbalstu zinātnes, 

augstākās izglītības, profesionālās izglītības un iekļaujošas izglītības vecināšanai, kā arī atbalsta 

sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību reģionos. Aktivitātes ar vietēju ietekmi atbalsta 

komersantu organizētas apmācības un augstas kvalifikācijas darbinieku piesaisti uzņēmumos, kā 

arī kapacitātes stiprināšanu plānošanas reģionos, pašvaldībās un nevalstiskajās organizācijās. 

249. VARAM ziņojumā DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes grupētas pēc to ietekmes 

mēroga aktivitātes ar nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi – skat. tabulu zemāk:  

 

 

 

 

Tabula 7. DP aktivitāšu klasifikācija pēc to ietekmes mēroga 

Ar nacionāla līmeņa ietekmi Ar reģionāla līmeņa 

ietekmi 
Ar vietēja līmeņa ietekmi 

1.2.1.1.1.; 1.2.1.1.4.; 1.2.1.2.1.; 1.2.1.2.2.; 

1.2.1.2.3.; 1.2.2.1.2.; 1.2.2.1.5.; 1.2.2.4.1.; 

1.3.1.1.1.; 1.3.1.1.3.; 1.3.1.1.5.; 1.3.1.2.; 

1.3.1.3.1.; 1.3.1.3.2.; 1.3.1.4.; 1.3.1.5.; 

1.3.1.7.; 1.3.2.3.; 1.4.1.1.1.; 1.4.1.1.2.; 

1.4.1.2.1.; 1.4.1.2.2.; 1.5.1.1.1.; 1.5.1.2.; 

1.5.1.3.1.; 1.5.1.3.2.; 1.5.2.1.; 1.5.2.2.1. 

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.;  

1.3.1.1.4.; 1.3.1.9.; 

1.5.2.2.2.; 1.5.2.2.3.; 

1.5.3.1.; 1.5.3.2. 

 

250. VARAM ziņojuma norādīts, ka būtisku aktivitāšu ar reģionālu un vietēju ietekmi finansējuma 

daļu (65,6% jeb 41,4 milj. eiro) piesaistījis Rīgas reģions, kamēr Vidzemes reģions saņēmis tikai 

                                                           
19

 Tā kā periods, par kādu būtu veicama ES fondu ieguldījumu analīze Latvijas teritorijā, normatīvajos aktos un vadlīnijās 

nav noteikts, šajā sadaļā VARAM sniedzis aktuālos datus uz 2011.gada 1.februāri par veiktajiem maksājumiem projektu 

īstenotājiem, ar kuriem līgumi par projektu īstenošanu noslēgti līdz 2010.gada 31.decembrim. Dati uz 2011.gada 1.janvāri 

atšķiras no datiem uz 2010.gada 31.decembri tikai 17,38 milj. latu apmērā, kas sastāda 1,62% no kopējiem maksājumiem. 

Ņemot vērā VI norādi, VARAM turpmākajos ziņojumos ES fondu ieguldījumu Latvijas teritorijās analizēs, balstoties uz 

datiem par periodu līdz iepriekšējā gada 31.decembrim. 



71    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

2,7% jeb 1,42 milj. eiro finansējuma
20

. Starp pārējiem reģioniem aktivitāšu finansējums 

sadalījies līdzīgās daļās 8,6 % - 12,8% robežās: Kurzemes reģions 8,6% jeb 5,4 milj. eiro, 

Zemgales reģions 10,4 % jeb 6,54 milj. eiro, Latgales reģions – 12,8 % jeb 8,1 milj. eiro.  

251. Aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi finansējums starp reģioniem sadalījies ievērojami 

vienmērīgāk nekā aktivitāšu ar reģionālu un vietēju ietekmi finansējums – attiecība starp lielāko 

un mazāko vērtību attiecīgi 4,1 un 24,5.  

Ilustrācija 16. DP aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi reģionos 

 
 

252. Izvērtējot ieguldījumus reģionos aktivitāšu iedalījumā (sk. ilustrāciju zemāk), var secināt, ka 

aktivitāšu klāsts, kurās tiek piesaistīts finansējums, ir līdzīgs, izņēmums ir Rīgas reģions, kas 

vienīgais ir piesaistījis finansējumu 1.3.1.9.aktivitātē „Augstas kvalifikācijas darbinieku 

piesaiste”
21

.  

 

Ilustrācija 17. DP ieguldījumi reģionos aktivitāšu
22

 iedalījumā, latos 

 

                                                           
20

 Ir ņemts vērā tikai izmaksātais finansējums, nevis iesniegtie projekti vai noslēgtie līgumi, kas varētu uzrādīt atšķirīgu 

situāciju finansējuma piesaistē.  
21

 GroGlass projekts „Augsti kvalificētu inženieru piesaiste SIA GroGlass” (veikts maksājums 0,13 milj. eiro), ISP 

Optics Latvia projekts „Speciālista piesaiste dimanta virpošanas iekārtas optikas apstrādei apkalpošanai” (veikts 

maksājums 0,07 milj. eiro), Micro Dators projekts „SIA "Micro Dators" augstas kvalifikācijas darbinieka piesaiste” 

(veikts maksājums 0,15 milj. eiro). Ir ņemts vērā tikai izmaksātais finansējums, nevis iesniegtie projekti vai noslēgtie 

līgumi, kas varētu uzrādīt atšķirīgu situāciju finansējuma piesaistē, jo vērtējot pēc noslēgtajiem līgumiem, 

1.3.1.9.aktivitātē tiek īstenoti projekti arī no Kurzemes (Liepājas reģionālās slimnīcas projekts „Invazīvās kardioloģijas 

speciālista piesaiste apmācības jauna pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai Liepājas reģionālajā slimnīcā”) un 

Zemgales reģioniem (Kavitus projekts „Augsti kvalificēta darbinieka piesaiste SIA "KAVITUS"”). 
22

 Aktivitāšu Nr. un nosaukumi doti 1.pielikumā. 
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253. Vidzemes reģions nav piesaistījis finansējumu 1.1.2.1.2.aktivitātē „Atbalsts doktora studiju 

programmu īstenošanai”, Latgales reģions – 1.2.1.1.2.aktivitātē „Profesionālajā izglītībā 

iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”, Vidzemes un Kurzemes reģioni – 

1.2.1.1.3.aktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas 

kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”, Kurzemes reģions – 1.4.1.2.4.aktivitātē „Sociālās 

rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”.  

254. Rīgas reģiona piesaistītā finansējuma lielāku īpatsvaru veido 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu 

piesaiste zinātnei” (16,4 milj. eiro ) un 1.1.2.1.2.aktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu 

īstenošanai” (15,1 milj. eiro ) piesaistītais finansējums. 

255. Ievērojamās atšķirības aktivitāšu ar reģionālu ietekmi finansējuma sadalījumā skaidrojamas ar 

būtisku Rīgas reģiona piesaistītā finansējuma īpatsvaru pār citiem reģioniem, jo lielākā daļa 

valsts zinātnisko institūciju, augstākās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu atrodas Rīgā.  

256. Savukārt atšķirības aktivitāšu ar vietēju ietekmi finansējuma sadalījumā varētu būt skaidrojamas 

ar faktu, ka lielākā daļa valstī reģistrēto uzņēmumu un nevalstisko organizāciju darbojas Rīgā
23

. 

                                                           
23

 Rīgas reģionā darbojas 67,4% komercsabiedrību, 62,1% nevalstisko organizāciju, 80% augstskolu un koledžu un 76% zinātnisko 

institūciju. Rīgas reģionā mācās 47% profesionālās izglītības iestāžu studentu (Avots: Uzņēmumu reģistra dati, Izglītības un zinātnes 

ministrijas dati, Latvijas Zinātņu akadēmijas dati). 
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Aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi finansējumu caurmērā vairāk saņēmuši reģioni 

ar augstāku TALI un IKP uz vienu iedzīvotāju (korelācijas koeficienti ir 0,92 un 0,95).  

257. Aplūkojot aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi finansējumu uz vienu projektu, 

redzams, ka visaugstākais finansējums uz vienu projektu ir Rīgas reģionā, savukārt viszemākais 

– Vidzemes reģionā. Savukārt aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi lielāko finansējuma apjomu uz 

vienu projektu piesaistījis Zemgales reģions, bet mazāko – Vidzemes reģions (sk. 15.attēlu). 

Aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi finansējums uz vienu projektu starp reģioniem sadalījies 

ievērojami vienmērīgāk nekā aktivitāšu ar reģionālu un vietēju ietekmi finansējums uz vienu 

projektu – attiecība starp lielāko un mazāko vērtību attiecīgi 1,9 un 6,5. 

 

Ilustrācija 18. DP aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi reģionos uz vienu projektu 

 
 

258. Būtisku atšķirību saglabāšanās arī piesaistītajā finansējumā uz vienu projektu aktivitātēs ar 

reģionālu ietekmi liecina, ka Rīgas un Latgales reģionos sagatavotie projekti zinātnes, augstākās 

un profesionālās izglītības attīstībai ir finansiāli ietilpīgāki kā citos reģionos sagatavotie.  

259. Latgales reģionā veiktie maksājumi projektu īstenotājiem ir robežās no 21,4 tūkst. eiro (Latgales 

Transporta un sakaru tehniskās skolas projekts „Mācību kvalitātes uzlabošana inženierzinātņu 

mācību priekšmetos sākotnējās profesionālās izglītības programmās”) līdz 1,89 milj. eiro 

(Daugavpils Universitātes projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju 

īstenošanai”), salīdzinājumam Vidzemes reģionā veiktie maksājumi ir robežās no 11 tūkst. eiro 

(Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas projekts „Mūzikas skolu pedagogu 

profesionālās kompetences paaugstināšana”) līdz 26  tūkst. eiro (Valsts Priekuļu laukaugu 

selekcijas institūta projekts „Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas 

tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē”). 

260. Vidējais aktivitāšu finansējums uz vienu projektu ir 37,5 tūkst. eiro, t.sk. aktivitātēm ar vietēja 

līmeņa ietekmi – 7,7 tūkst. eiro. Vērā ņemama saistība starp finansējuma apjomu uz vienu 

projektu un teritorijas attīstības līmeni nav konstatēta. 

Tabula 8. DP finansējumu saņēmušo projektu skaits un piesaistītā finansējuma apjoms 

Reģions Finansējumu saņēmušo projektu skaits 
Piesaistītais finansējums 

(milj.eiro) 



74    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

Aktivitātes ar 

reģionāla un vietēja 

līmeņa ietekmi 

Aktivitātes ar 

vietēja līmeņa 

ietekmi 

Aktivitātes ar 

reģionāla un 

vietēja līmeņa 

ietekmi 

Aktivitātes ar 

vietēja līmeņa 

ietekmi 

Rīgas reģions 871 592 41,26 3,87 

Latgales reģions 186 96 8,1 0,95 

Zemgales reģions 176 95 6,4 1,14 

Kurzemes reģions 216 92 5,4 0,87 

Vidzemes reģions 231 145 1,7 0,94 

 

261. Ja apskata kopējo finansējumu saņēmušo projektu skaitu un tam piesaistītā finansējuma apjomu 

(skat. tabulu augstāk), redzams, ka lielāks projektu skaits ne visos reģionos vienlaicīgi nozīmē arī 

lielāku piesaistītā finansējuma apjomu šo projektu īstenošanai, izņemot Rīgas reģionu. Aktivitātēs 

ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi Latgales un Zemgales reģionos mazākam projektu skaitam 

ir piesaistīts lielāks finansējums, kamēr Kurzemes un Vidzemes reģionos finansējumu saņēmušo 

projektu skaits ir lielāks nekā Latgales un Zemgales reģionos, bet piesaistītā finansējuma apjoms ir 

mazāks.  

262. Aktivitātēs ar vietēja līmeņa ietekmi situācija ir līdzīga, lai gan šajā gadījumā Kurzemes reģiona 

piesaistītā finansējuma apjoms ir proporcionālāks finansējumu saņēmušo projektu skaitam 

(mazākais projektu skaits un mazākais piesaistītā finansējuma apjoms starp reģioniem).  

Ilustrācija 18. DP aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi uz vienu iedzīvotāju reģionos 

 
263. Aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi finansējuma uz vienu iedzīvotāju salīdzinājums 

reģionos liecina, ka visvairāk finansējuma uz vienu iedzīvotāju saņēmis Rīgas reģions, savukārt 

vismazāk – Vidzemes reģions, bet, salīdzinot aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi finansējumu, 

redzams, ka visvairāk finansējuma uz vienu iedzīvotāju piesaistījis Zemgales reģions, savukārt 

vismazāk – Latgales reģions (sk. 16. attēlu augstāk).  

264. Arī aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi finansējums uz vienu iedzīvotāju starp reģioniem sadalījies 

ievērojami vienmērīgāk nekā aktivitāšu ar reģionālu ietekmi finansējums – attiecība starp lielāko 

un mazāko vērtību attiecīgi 1,5 un 5,2.  



75    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

265. Vērā ņemama saistība starp finansējumu apjomu uz vienu iedzīvotāju un teritorijas attīstības 

līmeni nav konstatēta. Vidējais aktivitāšu finansējums uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir 28 eiro, t.sk. 

aktivitātēm ar vietēja līmeņa ietekmi – 3,41 eiro. 

266. DP aktivitātes ar vietēju ietekmi atbalsta komersantu organizētas apmācības un augstas 

kvalifikācijas darbinieku piesaisti uzņēmumos, kā arī kapacitātes stiprināšanu plānošanas 

reģionos, pašvaldībās un nevalstiskajās organizācijās. 

267. Aplūkojot DP 15 uzraudzības rādītāju sasniegšanas līmeni, VARAM norāda, ka DP 2009.gadam 

noteikto rezultātu pārpilde ir iemesls augstiem vidējiem izpildes rādītājiem visās programmās 

kopumā. 

268. Vissekmīgāk sasniedzamie rezultāti izpildīti Latgales un Rīgas reģionos, salīdzinoši mazāk 

veiksmīgi (taču vairāk kā divas reizes pārsniedzot 2009.gadam noteikto sasniedzamo vērtību) – 

Vidzemes reģionā. Aplūkojot uzraudzības rādītāju izpildi konkrētu aktivitāšu dalījumā, redzams, 

ka vissekmīgāk tie izpildīti (kādam no vai vairākiem reģioniem izpilde pret 2009.gada vērtību 

pārsniegusi 300%) šādās aktivitātēs: 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (Latgales reģiona 

rezultāta rādītāja izpilde – 610%); 1.2.1.1.4. „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana” (visu reģionu, izņemot Zemgales reģionu (859%), izpilde – virs 1200%); 1.2.1.2.2. 

„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 

(Latgales reģiona izpilde – 359%); 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 

(Kurzemes reģiona izpilde – 329%, Zemgales reģiona – 456%); 1.3.1.1.3. „Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība” (visu reģionu, izņemot Latgales reģionu (397%), izpilde – virs 500%); 

1.4.1.1.1. „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” un 1.4.1.1.2. 

„Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” (visu reģionu, izņemot 

Vidzemes reģionu (260%), izpilde – virs 300%). 

269. Savukārt nesekmīgākie uzraudzības rādītāju izpildes rezultāti pret 2009.gada vērtību (kādam no 

vai vairākiem reģioniem izpilde pret 2009.gada vērtību nesasniedz 50%) vērojami šādās 

aktivitātēs: 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” 

(Rīgas reģiona izpilde – 39%, Latgales un Zemgales reģionu – attiecīgi 13% un 12%); 1.3.1.1.1. 

„Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā 

organizētām apmācībām” un 1.3.1.1.4. „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” 

(Vidzemes reģiona izpilde – 49%, Latgales un Kurzemes reģionu – attiecīgi 22% un 15%); 

1.3.2.3. „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, 

prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” (reģionu kopējā izpilde – 45%); 1.4.1.2.2. „Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” (Vidzemes 

reģiona izpilde – 45%, Kurzemes reģiona – 9%, Rīgas un Zemgales reģionu – 0%). 

270. 2013.gadam noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanas līmenis reģionos ir samērā līdzīgs, Rīgas 

reģionā visaugstākais – 76%, Vidzemes reģionā viszemākais – 61%, pārējos reģionos 71-73% 

robežās (sk. 17.attēlu zemāk). Uzraudzības rādītāju sasniegšanas līmenim nav tiešas saistības ar 

reģionu sociālekonomisko attīstību raksturojošiem rādītājiem. 

Ilustrācija 19. Teritoriālā dalījumā noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanas līmenis darbības programmā 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” reģionos, % 
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271. Attiecībā uz 2013.gadam noteikto uzraudzības rādītāju izpildi konkrētu aktivitāšu dalījumā, var 

konstatēt, ka tie jau ir izpildīti vai to izpilde ir pārsniegta šādās aktivitātēs: 1.2.1.1.4. „Sākotnējās 

profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (visu reģionu, izņemot Zemgales reģionu (86%), 

izpilde ir virs 120%); 1.2.1.2.2. „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos” (visos reģionos izpilde –  virs 150%); 1.3.1.1.3. „Bezdarbnieku 

un darba meklētāju apmācība” (visu reģionu izpilde – virs 140%); 1.4.1.1.1. „Kompleksi atbalsta 

pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” un 1.4.1.1.2. „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi 

mērķgrupu bezdarbniekiem” (Kurzemes, Rīgas un Latgales reģionu izpilde – virs 110%). 

272. Savukārt uzraudzības rādītāju izpilde pret 2013.gadā plānoto vēl nav sasniegta (kādam no vai 

vairākiem reģioniem izpilde pret 2013.gada vērtību nesasniedz 25%): 1.1.1.2. „Cilvēkresursu 

piesaiste zinātnei” (Vidzemes reģiona rezultāta rādītāja izpilde – 24%); 1.1.2.1.1. „Atbalsts 

maģistra studiju programmu īstenošanai” (iznākuma rādītāja izpilde Latgales reģionā ir 18%); 

1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” (reģionu 

izpilde ir 2-14% robežās); 1.2.2.1.5. „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” (visos reģionos izpilde – 0%); 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana 

jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem 

integrācijai izglītībā” (Rīgas reģiona izpilde – 9%, Latgales reģiona – 17%); 1.3.1.1.1. „Atbalsts 

nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām 

apmācībām” un 1.3.1.1.4. „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” (reģionu izpilde – 3-

20%); 1.3.2.3. „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla 

kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” (reģionu kopējā izpilde – 14%); 

1.4.1.2.2. „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes 

traucējumiem” (reģionu izpilde – 0-5%); 1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 

alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” (Zemgales, Rīgas un Kurzemes 

reģionu izpilde ir robežās no 9-23%). 

273. VARAM secina, ka DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros būtisku aktivitāšu ar reģionālu 

un vietēju ietekmi finansējuma daļu (65,5%) piesaistījis Rīgas reģions, salīdzinājumam pārējie 

reģioni – intervālā no 2,7% (Vidzemes reģions) līdz 12,8% (Latgales reģions). Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu 2007.-2009.gadam Rīgas reģionam piesaistītā finansējuma īpatsvars 

(65,6% iepriekšējā periodā) gandrīz nav mainījies, Vidzemes reģions ir saglabājis pēdējo vietu pēc 
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piesaistītā finansējuma, vienlaikus nedaudz palielinot piesaistītā finansējuma īpatsvaru no 1,3% 

iepriekšējā periodā līdz 2,7% pārskata periodā.  

274. Izvērtējot reģioniem piesaistīto finansējumu aktivitāšu iedalījumā, VARAM ziņojuma norādīts, ka 

Rīgas, Latgales, Zemgales un Kurzemes reģioni lielāko finansējuma apjomu (kas pārsniedz 1,4 

milj. eiro ) ir piesaistījuši atbalstam zinātnes un augstākās izglītības veicināšanai (īpaši doktora 

studiju programmu īstenošanai, Rīgas reģions – arī maģistra studiju programmu īstenošanai). 

Vienlaikus Rīgas reģions ir piesaistījis ievērojamu finansējuma apjomu atbalstam komersantu 

organizētajām apmācībām. Vidzemes reģions lielāko finansējuma apjomu (kas pārsniedz 1,4 milj. 

eiro) ir piesaistījis sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai reģionā. 

Ilgtspējīga attīstība 

275. VARAM pārziņā ir HP par ilgtspējīgas attīstības  horizontālo politiku vides aizsardzības 

jautājumos.  

276. 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, uzlabojot zinātnes un pētniecības potenciāla kapacitāti un 

veicinot jaunu zinātnieku darba grupu veidošanos, attiecīgi tiek sekmēta arī vides zinātnes un 

vides zināšanu attīstība, kā arī veicināta ilgtspējīgas attīstības nosacījumu ievērošana inovatīvu 

risinājumu izstrādē un ieviešanā. 

277. 1.1.2. pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” ietvaros īstenotajās aktivitātēs ir paredzēts sniegt 

atbalstu vides aizsardzības speciālistu sagatavošanai un augstākās izglītības studiju programmu 

uzlabošanai, paredzot tajās iekļaut vides zinību studiju kursu, palielinot gan akadēmiskā personāla 

un studējošo, gan sagatavoto augstās kvalifikācijas jauno speciālistu zināšanas un informētību 

vides zinībās un ilgtspējīgā attīstībā, tādējādi veicinot vides zināšanu izmantošanu jauno 

speciālistu turpmākajā darbā.  

278. Arī tādu aktivitāšu ietvaros īstenotajos projektos, kas nav tieši vērsti uz horizontālās prioritātes 

„Ilgstspējīga attīstība” mērķu sasniegšanu un līdz ar to projektu ietvaros īstenotās aktivitātes nav 

saistītas ar konkrētu HP IA rādītāju sasniegšanu, VARAM atbildīgajām iestādēm un finansējuma 

saņēmējiem izstrādātajās vadlīnijās aicina iekļaut aktivitātes, kas pastarpināti vērstas uz 

horizontālās prioritātes mērķu sasniegšanu, piemēram: 

- aizstāt drukātos materiālus (vai to daļu) ar elektroniskajiem datu nesējiem (piemēram, USB); 

- materiālus drukāt uz otrreiz izmantojamā papīra; 

- paredzēt informēšanas pasākumi par vides aizsardzības jautājumiem, kas pārsniedz minimālās 

prasības/tiek izmantotas inovatīvas metodes sabiedrības informēšanai par HP IA mērķiem un 

principiem u.c; 

- izmantot zaļā iepirkuma principu u.c 
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2.2. Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām 

279. Šajā sadaļā sniegts apraksts par DP atbilstību Kopienas tiesībām, jo īpaši publisko iepirkumu 

jomā, komercdarbības (valsts) atbalsta jomā, kā arī DP aktivitāšu atbilstību nelegālo imigrantu 

nodarbinātības jomā. 

280. Latvijai līdz 2011.gada 20.jūlijam ir jāpārņem Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 

18.jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem 

pret darba devēju, kas nodarbina trešo valstu valsts piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas 

nelikumīgi, (Direktīva) prasības.  

281. Lai izpildītu Direktīvas prasības, kuras attiecas uz ierobežojumiem ES fondu piešķiršanā un 

izmaksātā finansējuma atgūšanā, ir paredzētas izmaiņas projektu iesniegumu vērtēšanā, gan 

papildu pamatojums izmaksātā finansējuma atgūšanai. Plānots ieviest jaunu projekta iesnieguma 

vērtēšanas kritēriju, lai varētu noraidīt projekta iesniegumu, kura iesniedzējs bijis sodīts par tādu 

personu nodarbināšanu, kuras nelikumīgi uzturas Latvijā. Kā arī ir paredzēti grozījumi Ministru 

kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par 

piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”, nosakot, ka no finansējuma 

saņēmēja atgūst Direktīvā noteiktajā termiņā izmaksāto ES fondu finansējumu, ja vēlāk tiks 

konstatēts, ka finansējuma saņēmējs pārkāpis minētos nodarbinātības nosacījumus. 

282. DP ieviešanas gaitā, būtiskas problēmas ar potenciālu neatbilstības raksturu, kas saistītas ar 

atbilstību Kopienas tiesībām, netika konstatētas. Individuāli gadījumi tiek operatīvi risināti. 

Piemēram, 2010.gada 30.jūlijā Ogres profesionālā vidusskola izsludināja atklātu konkursu par 

informācijas tehnoloģiju aprīkojuma nomu (id.Nr. OPV 2010/7 ESF) projekta „Izglītojamo 

inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana” (1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/025) ietvaros; 

paredzamā līgumcena –71 293.39 LVL. IUB 2010.gada 18.augustā veica pirmspārbaudi par 

atklātā konkursa nolikumu un sniedza negatīvu atzinumu, jo IUB mājas lapā publicētajā 

paziņojumā par līgumu kļūdaini tika norādīts, ka iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, kaut arī 

nolikumā šāds dalījums bija paredzēts. Atzinumā tika norādīts arī uz citiem trūkumiem – 

nepamatoti paplašinātiem izslēgšanas nosacījumiem, nesamērīgām prasībām attiecībā uz 

iepriekšējo pieredzi, tehnisko specifikāciju neatbilstību PIL 17.panta regulējumam. Balstoties uz 

šo IUB atzinumu, 2010.gada 19.augustā iepirkuma procedūra tika pārtraukta un 2010.gada 

3.septembrī tika izsludināts jauns atklāts konkurss par šo iepirkuma priekšmetu, novēršot iepriekš 

IUB konstatētos pārkāpumus. Par atkārtoti rīkotās konkursa procedūras nolikumu 2010.gada 

28.septembrī IUB sniedza pozitīvu atzinumu. Savukārt analizējot informāciju, kas iekļauta 

ceturkšņa ziņojumos par konstatētajām neatbilstībām, iespējams secināt, ka biežāk sastopamie 

cēloņi, kā rezultātā 2010.gadā radušies neatbilstoši veiktie izdevumi, ir nepiemērotas iepirkuma 

procedūras izvēle un savlaicīga atbildīgās institūcijas neinformēšana par būtiskām pārmaiņām 

projekta ieviešanā. 2010.gadā nav konstatēti gadījumi, kad mākslīgi tiktu noteikta vienības vai 

pakalpojuma cena, kā arī gadījumi, kad apzināti tiktu sadalīta kāda tirgus daļa. 

283. 2.2.1. Atbilstība Eiropas Kopienas tiesībām publisko iepirkumu jomā2007.gada 11.decembrī 

pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīva 

89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu 

valsts līgumu piešķiršanas jomā, tika ieviesta Latvijā ar Publisko iepirkumu likuma grozījumu 
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spēkā stāšanos (2010.gada 15.jūnijā), Publiskās un privātās partnerības likuma grozījumu un 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma spēkā stāšanos (2010.gada 4.septembrī). 

Attiecīgo normatīvo aktu bāzi nodrošina FM, t. sk., IUB.  

284. Ņemot vērā direktīvā 2007/66/EK noteikto, Publisko iepirkumu likumā tika veikti 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. Ieviesti 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. 

285. Turklāt atbilstoši direktīvas 2007/66/EK 1.panta 4.punktam tika paredzēta jauna paziņojuma 

forma – brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem, kura saturu noteiks MK noteikumi. 

Tāpat grozījumi Publisko iepirkumu likumā paredzēja, ka tiešās pārvaldes iestādēm MK noteiktos 

gadījumos būs obligāti preces un pakalpojumi 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 100 latu vai lielāki, tādējādi īstenojot Saprašanās memorandā doto 

uzdevumu attīstīt publiskā iepirkuma centralizāciju un  elektroniskā iepirkuma  sistēmas  plašāku  

izmantošanu. 

286. Savukārt, 2010.gada 4.septembrī, aizstājot likumu „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju vajadzībām”, ir stājies spēkā jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likums, kas tika pieņemts ne tikai, lai Latvijas tiesību sistēmā ieviestu aktuālo ES direktīvu 

prasības un ES Tiesas praksē veiktās norādes, bet arī, lai uzlabotu sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma veikšanā piemērojamo regulējumu. Jaunais likums ieviesa jaunus noteikumus 

attiecībā uz piegādātāju interešu konflikta regulējumu, iepirkuma procedūru izsludināšanu, 

pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām, piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, pretendētu 

informēšanu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju lēmumu pārsūdzību un virkni citu ne mazāk 

būtisku jautājumu. Kā vienu no jaunā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 

ieviestajām fundamentālākajām izmaiņām būtu jānorāda iespēja efektīvi atcelt sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja noslēgto iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tā noslēgšanā ir pieļauti rupji 

minētā likuma pārkāpumi. 

287. Ņemot vērā, ka normatīvajiem aktiem atbilstošu iepirkumu organizēšana ir viens no galvenajiem 

priekšnosacījumiem veiksmīgai projektu īstenošanai un izdevumu attiecināšanai finansēšanai no 

ES fondiem, arī turpmāk tiek plānots pilnveidot  normatīvo bāzi (attiecībā uz kontroles mehānisma 

noteikšanu pasūtītāja finansētiem projektiem), kā arī stiprināt IUB kapacitāti, paplašināt iepirkumu 

pirmspārbaužu apjomus, kā arī sniegt metodisku palīdzību gan atbildīgajām un sadarbības 

iestādēm, gan finansējuma saņēmējiem. Plašāka informācija par minētajiem plāniem tika sniegta 

ziņojuma sadaļā „ES fondu sistēmas optimizēšana un vienkāršošana”. 

288. Savukārt informācija par 2010.gadā veiktajiem iepirkumu pirmspārbaudēm, konstatētajām kļūdām 

publiskajos iepirkumos sniegta sadaļā „Iepirkumu pirmspārbaudes”. 



80    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

2.2.2. Atbilstība EK prasībām komercdarbības atbalsta jomā 

289. Par komercdarbības atbalsta kontroli atbildīgā institūcija ir FM, izņemot gadījumos, ja atbalsts 

plānots darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 1.pielikumā, ar zivsaimniecības produktiem, kā arī mežsaimniecībai, izņemot 

Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktos gadījumus. 

290. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām atbalsta programmas vai individuālos atbalsta projektus, kā arī 

plānotos grozījumus esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos pirms to 

īstenošanas uzsākšanas ir jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai FM, lai tādējādi nodrošinātu to 

atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles normu prasībām. 

291. Visas aktivitātes, kas bija kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts, tika īstenotas, ievērojot 

Eiropas Kopienas tiesībās noteiktās procedūras, kā arī prasības par pieļaujamo atbalsta mērķi, 

izmaksām, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, sektorālajiem ierobežojumiem, u.c., un to 

īstenošana tika uzsākta tikai pēc šo pasākumu saskaņošanas ar EK (izņemot gadījumus, ja 

pasākums bija  atbrīvots no paziņošanas). 

292. Komercdarbības atbalsta nosacījumu kontrole pārbaudēs projektu īstenošanas vietās: 

 MK noteikumi par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās  nosaka, ka pārbaudes projekta 

īstenošanas vietā laikā jāpārliecinās par komercdarbības atbalsta prasību ievērošanu. Pārbaužu 

uz vietas veikšanas funkcija deleģēta atbildīgajām un sadarbības iestādēm; 

 Vadošās iestādes metodikā par pārbaudēm projekta īstenošanas vietā noteiktas minimālās 

prasības, kas attiecas uz komercdarbības atbalsta prasību ievērošanas kontroli. 2010.gadā ir 

aktualizētas un papildinātas vadošās iestādes metodika par pārbaudēm ES fondu projektu 

īstenošanas vietās, kurā noteikts, ka pārbaužu uz vietas laikā pārbaužu veicējiem jāpārliecinās, 

vai finansējuma saņēmējs faktiski ievēro attiecīgos komercdarbības atbalsta nosacījumus. 

293. Detalizēta informācija par komercdarbības atbalsta nosacījumu kontroli pārbaudēs projektu 

īstenošanas vietās ir aprakstīta ES fondu plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas 

aprakstā, kas pieejams ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=789 .  

294. Izstrādājot vadošās iestādes metodiku par pārbaudēm uz vietas, vērā ņemti arī  EK vadlīnijās par 

pārbaudēm projektu īstenošanas vietās ES fondu projektos ietvertie norādījumi. 

295. Saskaņā ar FM pieejamo informāciju, visas 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu 

aktivitātes, kas ir kvalificējamas kā komercdarbības atbalsts, tiek īstenotas, ievērojot Eiropas 

Kopienas tiesībās noteiktās procedūras, kā arī prasības par pieļaujamo atbalsta mērķi, izmaksām, 

maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kumulācijas un sektorālajiem ierobežojumiem, u.c. 

296. VI ir izstrādājusi rīcības plānu ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai, tai skaitā, 

attiecībā uz komercdarbības atbalsta kontroli un uzraudzību. Rīcības plāna ietvaros plānots 

pārskatīt un pilnveidot vadošās iestādes metodiku par pārbaudēm ES fondu projektu īstenošanas 

vietās. Tāpat arī ir stiprināta FM Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta kapacitāte, 

izveidojot vienu štata vietu, lai nodrošinātu metodoloģisko atbalstu ES fondu jautājumos. 

297. Lai sniegtu informatīvo atbalstu, pilnveidotu izpratni un vecinātu vienotu praksi komercdarbības 

atbalsta kontrolē ES fondu ietvaros, 2010.gada 8.-9.jūlijam un 25.-26.novembrim notika mācību 

semināri "Komercdarbības atbalsta kontroles sistēma ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
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projektos", kuru mērķa grupa bija ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju pārstāvji gan ar, 

gan bez priekšzināšanām. 

298. Valsts atbalsts DP ietvaros tiek sniegts 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām 

apmācībām” I kārtā  un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” I kārtā. 

299. De minimis atbalsts DP ietvaros tiek sniegts šādās aktivitātēs un apakšaktivitātēs: 1.3.1.2.aktivitātē 

„Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”, 1.3.1.3.2.apakšaktivitātē „Darba 

attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”, 

1.3.1.9.aktivitātē „Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste”, 1.4.1.1.1.apakšaktivitātē 

„"Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” un 1.4.1.1.2.apakšaktivitātē 

„Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem”.  

2.3. Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā 

2.3.1. DP prioritāšu palielināšana vai pielāgošana 

300. Tika veikti grozījumi DP finanšu plānā, samazinot Latvijas nacionālā līdzfinansējuma apmēru par 

23,8 milj. eiro, tādējādi veidojot valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu. Grozījumi DP finanšu plānā 

izstrādāti, ņemot vērā tirgus cenu deflāciju, tādējādi plānotos DP mērķus sasniedzot ar mazāku 

finansējumu, un ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, līdz ar to piedāvājot nacionālā 

publiskā līdzfinansējuma samazinājumu līdz Regulā Nr.1083/2006 noteiktajam līmenim. 

Nacionālā līdzfinansējuma samazinājumam nav nelabvēlīga ietekme uz finansējuma saņēmēju. 

Līdz ar publiskā finansējuma apmēra samazinājumu tiks veicināta ES fondu apguves mērķu 

sasniegšana, jo pašreizējā ekonomiskajā situācijā nav iespēju finansēt no valsts budžeta līdzekļiem 

visus projektus sākotnēji plānotajā apmērā.   

301. Tika precizēts 3.1.pasākuma „Nodarbinātība” šķērsfinansējuma apmērs (nepārsniedz 2,8% no 

pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma), 5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” 

šķērsfinansējuma apmērs (nepārsniedz 3,7% no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma), 

5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” šķērsfinansējuma apmērs (nepārsniedz 1% 

no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma)  un tika paredzēts šķērsfinansējums 

4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana”  (nepārsniedz 3,6% no pasākuma īstenošanai plānotā ESF 

finansējuma) ietvaros.   

2.3.2. Risku vadība  

302. Risku pārvaldība iepriekš notika centralizēti un to veica atsevišķs FM departaments, proti, ES 

fondu administrēšanas sistēmā identificētie riski bija iekļauti kopējā FM risku pārvaldības sistēmā, 

kurā vadošā iestāde tika iesaistīta. Ņemot vērā, ka ES fondu administrēšanas sistēmas risku 

pārvaldība attiecās arī uz citām ES administrēšanā iesaistītajām institūcijām, secināts, ka efektīvāk 

un lietderīgāk veikt  ES fondu risku pārvaldību atsevišķi no kopējās FM risku pārvaldības.  

303. Šobrīd turpinot 2009.gadā uzsāktos ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanas un optimizēšanas 

pasākumus,  2010. gada 16.jūnijā tika izstrādāta un apstiprināta  Vadošās iestādes kārtība, kādā 

tiek veikta risku pārvaldība ES fondu administrēšanas sistēma un apstiprināts sākotnēji identificēto 
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risku saraksts. Tajā tika iekļauti arī identificētie ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

administrēšanas sistēmas galvenie riski (plānošanas, ieviešanas, uzraudzības, pēcuzraudzības,  

slēgšanas). Riski tika sadalīti grupās (stratēģiskie riski, finanšu riski, atbildības riski, darbības 

riski, nozares riski).  

304. Uz augstākminēto risku pamata tika izstrādāts ES fondu administrēšanas sistēmas sākotnējais 

risku reģistrs, kurā ir iekļauts 21 risks. Riski tiek vērtēti 2 skalās – varbūtībai, ka risks iestāsies un 

ietekmei, kādu rada iestāšanās sekas. Katrā skalā risks tiek vērtēts 5 baļļu sistēmā. Risku 

iestāšanās varbūtības un ietekmes reizinājums izsaka riska līmeni. Arī risku līmenis iedalās 5 

pozīcijās – no ļoti augsta līdz ļoti zemam.  

305. Katram identificētajam un novērtētajam riskam ir noteikts tā ietekmes līmenis, tiek izvēlēta riska 

pārvaldības stratēģija. Katram riskam ir apstiprināts  arī īpašnieks, kurš  nodrošina noteiktu risku 

pārvaldības un uzraudzības pasākumus, kas ietver risku reģistra iekļauto risku vadīšanas 

pasākumu izpildes regulāru pārskatīšanu un reģistra aktualizāciju. Prioritāriem riskiem izstrādāti 

kontroles pasākumi riska mazināšanai vai novēršanai. 

306. 2010.gada beigās tika izveidota ES fondu risku pārvaldības darba grupa, kurā darbojas pārstāvji no 

vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes un revīzijas iestādes. Nepieciešamības gadījumā uz darba 

grupas sēdēm var pieaicināt arī sadarbības iestāžu un atbildīgo iestāžu pārstāvjus.  Darba grupas 

galvenie uzdevumi ir: 

- Nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu ES fondu administrēšanas sistēmas risku pārvaldību. 

- Identificēt ES fondu administrēšanas sistēmas riskus, identificēto risku analīzi, novērtēšanu 

un klasificēšanu, apstiprināt risku reģistru. 

307. Pirmā darba grupas sēda notika 2011.gada sākumā. Darba grupas sanāksmes plānotas ne retāk kā 

divas reizes gadā.  

308. 2011.gadā ir paredzēts nodrošināt pastāvīgu risku uzraudzību un kontroli, jaunu risku 

identificēšanu, kā arī risku pārvērtēšanu saskaņā ar ES fondu sistēmas darbības uzraudzības 

principiem. 

Tabula 9. Eiropas Savienības fondu administrēšanas sistēmas risku reģistrs 

Nr p k Risks (riska apraksts) 

  Stratēģiskie riski 

1 Regulas Nr.1083/2006 93.pantā noteikto termiņu „n+2” un „n+3” principu neizpilde 

2 ES fondu sistēmas neefektivitāte attiecībā pret orientāciju uz klientu 

3 Horizontālo prioritāšu neizpilde (tai skaitā HP „Makroekonomiskā stabilitāte”)  

4 Plānošanas dokumentu neefektivitāte 

5 Politisko un valsts budžeta prioritāšu maiņa 

  Finanšu riski 

6 Nepamatotas vai neprognozētas projektu izmaksu svārstības 

7 Nepietiekams valsts līdzfinansējums - līdzekļu trūkums valsts budžetā ES fondu projektu 

līdzfinansēšanai 

8 Nepietiekami līdzfinansējuma līdzekļi ieviesējam 

9 Neatbilstoši veikto izvedumu rašanās, ja ES fondu finansējuma saņēmējs nav projekta ietvaros 

uzlabojamo vērtību vai jaunradīto vērtību īpašnieks 
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10 Neatbilstoši veikto izdevumu rašanās gadījumos, kad tiek pārkāpta iepirkumu likumdošana 

11 Palēnināta finansējuma aprite 

  Atbildības riski 

12 Nepilnības tiesiskajā regulējumā 

13 Neatbilstību nekonstatēšana, neziņošana, nenovēršana 

14 Interešu konflikti un krāpšana t.sk. korupcija 

15 Neefektīva organizatoriskā struktūra, neatbilstošs funkciju un pienākumu sadalījums, funkciju 

nenošķiršana, funkciju dublēšanās 

16 Nepietiekoši nodrošināta lietu un personāla pēctecība  

17 Kontroļu un pārbaužu neefektivitāte 

  Darbības riski 

18 Nepilnības datu uzskaites sistēmās 

19 Nepietiekama, neatbilstoša un nekoordinēta komunikācija 

20 Iespējama darbinieku korupcija 

20 Projekta ieviešana neatbilstoši tā nosacījumiem 

  Nozares riski 

21 Nepietiekamas zināšanas specifiskajā nozarē 

2.3.3. ES fondu sistēmas optimizēšana un vienkāršošana 

309. 2010.gadā ES fondu VI turpināja darbu pie ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanas un 

optimizēšanas pasākumiem gan tiesiskā regulējuma, gan administrēšanas līmenī, īpašu uzmanību 

vēršot uz finanšu sloga mazināšanu finansējuma saņēmējam, kā arī izmaksu vienkāršošanu. ES 

fondu vadības vienkāršošanas procesā lielākais uzsvars ir likts uz ES fondu vadībā iesaistīto 

institūciju ES fondu finansējuma saņēmējam izvirzīto prasību vienādošanu un vienkāršošanu, tai 

skaitā uz ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darba prakses vienādošanu. Tādējādi visvairāk ES 

fondu projektu īstenošana tiek atvieglota tiem ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas īsteno 

vairākus projektus un to ietvaros sadarbojas ar vairākām ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām. Ir būtiski paātrināta maksājumu plūsma projektos un optimizēta maksājuma 

pieprasījumu aprite, tādējādi nodrošinot to, ka ES fondu finansējuma saņēmējiem ātrāk tiek 

kompensēti to veiktie izdevumi. 

310. 2010.gadā ir paveikti šādi pasākumi ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas jomā: 

 Atvieglotas prasības komersantiem - 2010.gada 9.februārī 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”, paredzot iespēju komersantiem avansu pārskaitīšanai atvērt kontu 

komercbankā, ar kuru komersantam jau iepriekš izveidota sadarbība. Līdz ar šiem 

grozījumiem ir samazināts administratīvais slogs komersantiem, saīsināts projekta konta 

atvēršanai patērējamais laiks.  

 Pilnveidots normatīvais regulējums attiecībā uz ES fondu projektu uzraudzību.  Harmonizētas 

ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu prasības ES fondu finansējuma saņēmējiem saistībā ar 

projekta progresa pārskatiem. Tādējādi īpaši tiek atvieglots darbs tiem ES fondu finansējuma 

saņēmējiem, kas vienlaicīgi sadarbojas ar vairākām ES fondu vadībā iesaistītajām 

atbildīgajām iestādēm vai sadarbības iestādēm. 
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 Uzlabota procedūra pārbaudes veikšanai projekta īstenošanas vietās. Šā gada 16.februārī 

jaunā redakcijā izteikti MK noteikumi Nr. 140 (iepriekš MK noteikumi 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”. Noteikumu jaunā redakcija ievērojami atvieglo administratīvo darbu projekta riska 

izvērtējuma veikšanā, projekta pārbaužu veikšanā, kā arī vienkāršo atskaitīšanās kārtību par 

veikto pārbaužu ES fondu projektu īstenošanas vietās rezultātiem.  

 Pilnveidota neatbilstību atklāšanas un ziņošanas sistēma - 2010.gada 10.augustā apstiprināti 

MK noteikumi Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma 

izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”, kā rezultātā: 

- atvieglota neatbilstoši veikto izdevumu ziņošanas kārtība EK, izmantojot EK izveidotu 

datu bāzi. Iepriekš informācija par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem EK tika iesniegta 

tikai papīra formātā.  

- samazināts neatbilstību administrēšanas slogs – ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav 

iespējams ieturēt saskaņā ar no projekta kārtējā vai nākamā maksājuma un vienam 

projektam vienas neatbilstības gadījumā neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 

85 latus (iepriekš 50 latus), neatbilstoši veiktos izdevumus var norakstīt izdevumos; 

- tiek rīkotas regulāras ceturkšņa sanāksmes par konstatēto neatbilstību gadījumiem ar ES 

fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, lai novērstu dažādu sankciju piemērošanu, 

vienkāršotu un paātrinātu lēmumu pieņemšanu un informācijas apmaiņu.  

Līdz ar jauno neatbilstību ziņošanas sistēmu ir ievērojami samazināts administratīvais slogs 

neatbilstību administrēšanā gan finansējuma saņēmējiem, gan arī ES fondu vadībā 

iesaistītajām institūcijām.  

 Vienkāršota projektu grozīšanas kārtība. paredzot saīsinātu 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. Tāpat ir nodrošināta vienkāršota grozījumu veikšana 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). Līdz ar to ES fondu finansējuma saņēmējiem un ES fondu 

administrēšanā iesaistītajām iestādēm jāpatērē mazāki administratīvie resursi projekta 

grozījumu sagatavošanai, paātrināta projektu grozījumu apstiprināšana un līdz ar to uzlabots 

projekta ieviešanas process (grozījumu veikšana ir elastīgāka, attiecīgi grozījumu veikšanas 

kārtība ir labāk savietota ar projekta ieviešanu). 

 Sniegta iespēja projektu ietvaros paredzēt brīvprātīgo darbu, kā arī kopsummas maksājumus 

un vienas vienības izmaksas. ES fondu finansējuma saņēmējiem samazināts administratīvais 

slogs.  

 Skaidrojošie materiāli ES fondu finansējuma saņēmējiem un ES fondu vadībā iesaistītajām 

iestādēm. Nozīmīgs ES fondu vadošās iestādes uzdevums ES fondu ieviešanas sistēmas 
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vienkāršošanas ietvaros ir skaidrojošo materiālu nodrošināšana ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām. Tādēļ,  lai mazinātu sistēmisko kļūdu iespējamību, ES fondu vadošā iestāde 

2010.gada II ceturksnī ir izstrādājusi virkni vadlīniju un metodiku, tādējādi atvieglojot darbu 

gan ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, gan finansējuma saņēmējiem. Aktualizētās un 

no jauna izstrādātās vadošās iestādes vadlīnijas un metodikas ir pieejamas ES fondu tīmekļa 

vietnē www.esfondi.lv  pēc adreses http://www.esfondi.lv/events.php?id=1 . 

 Vadošā iestāde ir izstrādājusi metodiku „Metodika par ieguldījumiem natūrā projektu 

līdzfinansēšanai”, kurā ir noteikti attiecināmības nosacījumi, līgumā iekļaujamie principi, kā 

arī citi jautājumi attiecībā uz brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgais darbs  šobrīd tiek izmantots 

vairākās izglītības jomas aktivitātes ESF līdzfinansētajos projektos. Brīvprātīgo atbalsta 

formās iesaistījušies 1.1.2.1. aktivitātes „Atbalsts doktora un maģistra studiju īstenošanai” 

dalībnieki, galvenokārt veicot pētnieciskus uzdevumu brīvprātīgo darba ietvaros un tādējādi 

papildinot savas izaugsmes iespējas. 

 Netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana. Ieviesta netiešo izmaksu nemainīgā likme 

Eiropas Sociālā fonda projektos. ES fondu finansējuma saņēmējiem tiek apmaksāti projekta 

administrēšanas izdevumi, neprasot tiem iesniegt izdevumus pamatojošos dokumentus. 

Tādējādi ir samazināts finansējuma saņēmējiem uzliktais administratīvais un finanšu slogs. 

Lai precizētu netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumus atbilstoši ar EK 

panāktajai vienošanās, izstrādāti grozījumi MK 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”. Minēto 

MK noteikumu grozījumu projekts paredz: 

- noteikt netiešo izmaksu nemainīgās likmes korekciju atkarībā no projektā paredzētā 

ārpakalpojumu apjoma; 

- noteikt netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru, tai skaitā, netiešo izmaksu nemainīgās 

likmes korekcijas noteikšanu līgumā vai vienošanās starp atbildīgo iestādi vai sadarbības 

iestādi un finansējuma saņēmēju; 

- noteikt, ka projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas 

nav netiešās izmaksas; 

- noteikt, ka netiešo izmaksu nemainīgo likmi nepiemēro tiem projektiem, kuru ietvaros 

maksājuma pieprasījumi ir iesniegti par vairāk kā 50% no tiešajām attiecināmajām 

izmaksām. 

311. Ņemot vērā lielo saņemto sūdzību skaitu ES fondu projektu ietvaros veiktajos iepirkumos, kā arī 

iepirkumu likumdošanas pārkāpumu īpatsvaru konstatētajos trūkumos, veicot dažāda veida 

pārbaudes, ir veikti grozījumi MK noteikumos
24

 par ES fondu tehniskās palīdzības ieviešanu , 

kas paredz IUB cilvēkresursu kapacitāti paplašinot IUB iepirkuma pirmspārbaužu apjomu, 

nodrošināt plašāku un mērķtiecīgāku ES fondu projektu īstenotāju konsultēšanu par jautājumiem, 

                                                           
24

 Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi 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”’’ 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/events.php?id=1
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kas saistīti ar iepirkumu, veicināt ātrāku sūdzību izskatīšanu ES fondu projektu iepirkumu 

ietvaros. 2010.gada 15.decembrī tika apstiprināts IUB tehniskās palīdzības projekts. 

312. FM uzskata, ka līdzšinējais darbs pie ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas ir bijis sekmīgs 

– ir uzlabota gan maksājumu plūsma projektos, gan vienādota ES fondu ieviešanā iesaistīto 

institūciju darba prakse un to izvirzītās prasības finansējuma saņēmējam, gan arī novērstas 

nesamērīgas ES fondu finansējuma saņēmējam izvirzītās prasības. Turpmāk jāturpina darbs pie 

strukturālākām un konceptuālākām ES fondu vadības sistēmas izmaiņām – ES fondu vadībā 

iesaistīto institūciju skaita samazināšanas, pieļaujamās kļūdas ieviešanas ES fondu projektu 

ieviešanā, kā arī pie jautājuma par ministru tiesībām izdot ārējos normatīvos aktus, kas ES fondu 

jomā atvieglotu MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu saskaņošanu. 

313. Arī 2011.gadā turpinās aktīvs darbs pie ES fondu sistēmas vienkāršošanas un optimizēšanas, 

akcentu liekot uz balansu starp vienkāršošanu un kontroļu sistēmas uzlabošanu ar mērķi mazināt 

neattiecināmos izdevumus. Turpmāk plānotie pasākumi: 

 Kontroles mehānisma noteikšana pasūtītāja finansētiem projektiem. 2011.gada 2.ceturksnī 

plānots izdarīt grozījumus MK 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 ,,Noteikumi par 

iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (MK 

noteikumi Nr.65), kas nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī 

personas, kuras piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēta Publisko iepirkumu 

likuma 6.pantā, no saviem līdzekļiem vai no ES politiku instrumentu un nacionālā 

līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kura ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma 

izpratnē. Vadošā iestāde identificēja nepieciešamību uzlabot sūdzību izskatīšanas mehānismu 

par iepirkuma procedūrām, kas veiktas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65. Saskaņā ar MK 

noteikumu Nr.65 36.punktu savstarpējos strīdus, kas radušies līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas procedūras gaitā, piegādātāji risina ar finansējuma saņēmēju, kas faktiski nozīmē, 

ka tad, ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jārisina tiesā. Tādējādi izveidojas situācija, 

ka strīds par to, vai finansējuma saņēmējs ir atbilstoši veicis iepirkumu, netiek risināts 

efektīvākajā un ātrākajā veidā. Tāpat tika konstatēts, ka Latvijā trūkst skaidras, pietiekami 

plašas definīcijas interešu konfliktam (to apliecina arī EK auditu konstatējumi). MK 

noteikumi Nr.65 finansējuma saņēmēja un piegādātāja saistību definē ar atsauci uz likumu 

„Par nodokļiem un nodevām”, taču minētais likums regulē nodokļu jomu, līdz ar to tajā 

definētās saistības mērķis nav atbilstošs, kā arī MK noteikumos Nr.65 definētais interešu 

konflikta regulējums neaptver gadījumus, kad finansējuma saņēmējs vai piegādātājs vai abi ir 

fiziskas personas, biedrības vai nodibinājumi, kas nav likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

subjekti. MK noteikumu Nr.65 grozījumi paredz: 

a) noteikt saistīto personu definīciju, paplašinot līdzšinējā regulējumā iekļauto definīciju un 

izslēdzot atsauci uz saistītajām personām likuma „Par nodokļiem un nodevām” izpratnē un 

paredzot konkrētus nosacījumus, kas rada interešu konflikta situāciju; 

b) noteikt piegādātāju izslēgšanas noteikumus, kas atbilst Publisko iepirkumu likumā 

ietvertajiem noteikumiem, kuri paredz izslēgt no iepirkuma procedūras piegādātājus, kuri, 

iespējams, darbojas ēnu ekonomikā; 

c) noteikt piegādātāju tiesības ziņot par iespējamiem pārkāpumiem par konkrētu iepirkuma 

procedūru, vēršoties pie atbildīgajām un sadarbības iestādēm. Tādējādi noteikumu projekts 
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nostiprina šo iestāžu pienākumu izskatīt attiecīgo iepirkuma procedūru, lai, ņemot vērā 

konstatēto, varētu pieņemt atbilstošu lēmumu par finanšu līdzekļu attiecināšanu. Ar šo tiks 

novērsta situācija, kad ieinteresētajiem piegādātājiem nav iespējams vērsties pret 

finansējuma saņēmējiem gadījumos, kad šie noteikumi netiek ievēroti un finansējuma 

saņēmēju rīcība paliek bez sekām, kā arī tiks novērstas negatīvās sekas, ko finansējuma 

saņēmēju prettiesiska rīcība varētu nodarīt ES budžetam. Kā preventīvs mehānisms 

darbosies iespējamība, ka atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pieņems lēmumu par 

finanšu līdzekļu neattiecināšanu, ja finansējuma saņēmējs nenovērsīs konstatētos 

pārkāpumus iepirkuma procedūrā; 

d) noteikt pienākumu IUB sniegt atzinumu ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām 

objektīva lēmuma pieņemšanai par ES finanšu līdzekļu attiecināšanu, ja atbildīgās iestādes 

vai sadarbības iestādes nespēj ar atbilstošu kompetenci pieņemt lēmumu par to.  

 Iepirkumu pirmspārbaužu intensitātes palielināšana. FM ir uzsākusi izstrādāt grozījumus MK 

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” ar mērķi palielināt ES fondu iepirkumu pirmspārbaužu intensitāti. Ir 

plānots, ka turpmāk, papildus Iepirkumu uzraudzības biroja veiktajām iepirkumu 

pirmspārbaudēm, atbildīgās un sadarbības iestādes veiks iepirkumu pirmspārbaudes. 

Savlaicīga kļūdu atklāšana iepirkumu procedūrās mazinās negatīvo ietekmi uz valsts budžetu, 

jo lielākais skaits pārkāpumu ir tieši publiskā sektora realizētajos projektos. 

 Tiesību noteikšana ministriem izdot ārējus normatīvos aktus. Tieslietu ministrija ir 

izstrādājusi informatīvo ziņojumu par tiesību piešķiršanu ministriem izdot ārējos normatīvos 

aktus. Attiecīgi ir uzsākta diskusija par tiesību sistēmas atvieglošanu, kas atstās iespaidu uz 

ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanu. Plānotais ieguvums: ja ministriem tiks 

paredzētas tiesības izdot ārējos normatīvos aktus, tiks paātrināta ES fondu ieviešanu 

regulējošo normatīvo aktu izstrāde un, līdz ar to, tiks ātrāk uzsākta ES fondu aktivitāšu 

ieviešana, kas dos iespēju ES fondu finansējuma saņēmējiem ātrāk uzsākt projektu īstenošanu. 

 ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu skaita samazināšana. Panākta vienošanās ES fondu 

2014. – 2020.gada plānošanas periodā samazināt ES fondu administrācijā iesaistīto institūciju 

skaitu (Valdības deklarācijas 12.20.punkts). Plānotais ieguvums: samazinātas ES fondu 

administrēšanas izmaksas, ES fondu finansējuma saņēmējam vienādotas izvirzītās prasības 

ES fondu projektu administrēšanā, tādējādi atvieglojot projektu īstenošanu īpaši tiem ES 

fondu finansējuma saņēmējiem, kas ievieš vairākus projektus un to ietvaros sadarbojas ar 

dažādām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. 

2.3.4. Atklātās nepilnības programmas vadības un kontroles sistēmā 

314. Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu un Ministru 

kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1153 „Kārtība, kādā nodrošina revīzijas 

iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā” Finanšu 

ministrijas Audita un revīzijas departaments nodrošina revīzijas iestādes funkcijas (turpmāk – 

Revīzijas iestāde) Eiropas Savienības fondu ietvaros 2007.-2013.gada plānošanas periodā. 
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315. 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.  

316. Lai arī 2010.gadā veikto vadības un kontroles sistēmu auditos netika konstatēti sistēmiski 

trūkumi, tomēr, veicot sertificēto izdevumu izlases revīzijas, 2 gadījumos tika konstatētas 

sistēmiskās kļūdas, kas tika novērstas atbilstoši Revīzijas iestādes izteiktajiem ieteikumiem un 

termiņiem.  

317. Kopumā 2010.gadā tika veikta viena Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju  

ģenerāldirektorāta audita misija, divas Revīzijas iestādes sertificēto izdevumu revīzijas, 5 

Revīzijas iestādes vadības un kontroles sistēmas un atbilstības novērtējuma auditi, 31 Eiropas 

Savienības iekšējā audita struktūrvienību sistēmu auditi. 

2.4. Izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā 

2.4.1. Latvijas ekonomikas stabilizācijas programma 

318. Pārskata periodā turpinājās FM sadarbībā ar Starptautiskā valūtas fondu (SVF) 2008.gada beigās 

izstrādātās Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas īstenošana 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. Par programmas mērķiem un paredzētajiem 

pasākumiem informācija tika sniegta 2009.gada ziņojumā
25

. 

319. Viena no programmas ietvaros paredzētajām prioritātēm ir 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. 

Tādēļ nākamajā sadaļā sniegta informācija par galvenajām strukturālajām reformām publiskajā 

sektorā, kurām ir arī ietekme uz ES fondu projektu īstenošanu. 

320. 2010.gada laikā Latvijas valdība turpināja saskarties ar dažādiem izaicinājumiem, stabilizējot 

valsts ekonomiku un strādājot apstākļos, kad Starptautiskais valūtas fonds un citi ārvalstu 

kreditori ir noteikuši būtiskus fiskālos ierobežojumus. Starptautiskā finansiālā situācija un 

ekonomikas lejupslīde negatīvi ietekmēja Latvijas ekonomiku. Ņemot vērā iepriekš minētās 

būtiskās problēmas, no ES fondiem pieejamais finansējums piedāvāja neatsveramu palīdzību 

Latvijas ekonomikas atveseļošanai un stabilizēšanai. ES fondu finansējums ļāva nodrošināt 

projektu īstenošanu iepriekš plānotajā apmērā, koncentrējoties galvenokārt uz tādām nozarēm kā 

nodarbinātības veicināšana, sociālā iekļaušana un dažādu strukturālo reformu īstenošana – 

finansētie projekti šajās jomās veicināja ekonomikas atveseļošanos un valsts attīstību.  

321. Vienlaicīgi, pašreizējā Latvijas ekonomikas attīstības situācijā ESF finansējuma apguve turpina 

būt ļoti nozīmīga ekonomikas atveseļošanās nodrošināšanai un nodarbinātības līmeņa 

pieaugumam. Neskatoties uz to, ka Ekonomikas ministrija paredz IKP pieaugumu Latvijai 2011. 

gadā par 3,5%, ESF apguve arī 2011. gadā turpinās būt tikpat nozīmīga, cik tā ir šobrīd, ņemot 

vērā to, ka ekonomikas attīstība joprojām ir salīdzinoši vāja, kā arī to, ka Latvijā joprojām ir 

                                                           
25

 http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/1_OP_AIR_2009.pdf  

http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/Gada_zinojumi/1_OP_AIR_2009.pdf
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relatīvi augsts bezdarba līmenis, kam tuvākajā laikā netiek paredzēts straujš samazinājums. Visas 

iepriekš minētās darbības veicināja Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmas īstenošanu 

2010. gadā. Turpmākajās sadaļās aprakstīts, kā tieši ES fondu atbalsts palīdzēja īstenot 

strukturālās reformas dažādās nozarēs Latvijas publiskajā sektorā.  

 

2.4.2. Strukturālās reformas publiskajā sektorā 

322. Strukturālās reformas tiek īstenotas daudzās jomās. Atsevišķos gadījumos, piemēram, vides, 

izglītības, veselības jomās, publiskā sektora strukturālas reformas, palēnināja ES fondu apguvi, 

kas saistīts ar nepieciešamību veikt korekcijas ES fondu finansētajos projektos, piemēram mainot 

finansējuma saņēmējus, kamēr ilgtermiņā minētās reformas viennozīmīgi stimulēs efektīvu ES 

fondu ieviešanu un izmantošanu. Informācija par uzsāktajām reformām izglītības, veselības, 

nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomās tika aprakstīta ziņojumā par 2009.gadu, kā arī 

reformu ietekme uz ES fondu aktivitāšu īstenošanu 2010.gadā aplūkota sadaļā „Prioritāšu 

īstenošana”. 

323. 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. 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. Maza, profesionāla un uz iedzīvotājiem 

orientētas valsts pārvaldes attīstība, kas strādā visas sabiedrības labā  

- Valsts pārvaldes administratīvo procedūru un iestāžu struktūras vienkāršošana un 

optimizācija; 

- Valsts izdevumu pārstrukturēšana; 

- Vienotas, uz kompetenču pieeju balstītas atalgojuma sistēmas ieviešanu valsts un 

pašvaldību iestādēs; 

- Atbalsta funkciju centralizāciju; 

- Publisko pakalpojumu uzlabošanu (e-pakalpojumu izmantošanas paplašināšana, vienas 

aģentūras principa ieviešana pakalpojumu sniegšanā nacionālajā un vietējā līmenī, IT 

sistēmu integrēšana); 

- Administratīvā sloga samazināšanu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, veicot valsts pārvaldes 

administratīvo procedūru vienkāršošanu un optimizēšanu. 

324. Lielākā daļa no uzskaitītajām prioritātēm tiek īstenotas, piesaistot ESF atbalstu. Īpaši nozīmīga 

loma strukturālo reformu īstenošanā valsts pārvaldē ir divām DP „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” ESF līdzfinansētām aktivitātēm – 1.5.1.1.1.apakšaktivitāte „Atbalsts strukturālo 
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reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” un 1.5.1.2.akitvitāte 

„Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”. 

325. Administratīvo šķēršļu samazināšana, atbalsta funkciju centralizācija, administratīvo procedūru 

vienkāršošana un optimizēšana valsts pārvaldē ir nepārtraukts process un arī 2011.gadā šie 

jautājumi saglabā savu aktualitāti strukturālo reformu kontekstā. Atbilstoši valdībā noteiktajam 

tuvāko gadu laikā ir jāveic valsts pārvaldes pār-orientācija uz rezultātiem balstītas rīcībpolitikas 

plānošanu un pakalpojumu īstenošanu. Pastāvošās ekonomiskās situācijas un nepieciešamo 

valsts budžeta konsolidācijas pasākumu iespaidā praktiski visas valsts pārvaldes iestādes ir 

bijušas spiestas samazināt savus izdevumus, kas vienlaikus nozīmē arī sniegto pakalpojumu 

nepieciešamības un apjoma pārvērtēšanu un iespējamu samazināšanu. Tādējādi administratīvo 

procedūru vienkāršošanas jautājums ir kļuvis īpaši aktuāls, jo, samazinot valsts pārvaldes 

aparātu, nepieciešams samazināt arī veicamā darba apjomu, pretējā gadījumā nesamērīgi 

palielinātos pakalpojuma sniegšanas laiks.  

326. Kā viens no valdības steidzamākajiem uzdevumiem valsts pārvaldē ir noteikta valsts pārvaldes 

iestāžu reģionālā tīkla optimizācijas pabeigšana, pārejot uz vienas pieturas aģentūras modeli 

pakalpojumu nodrošināšanā. Vienas pieturas aģentūras principa īstenošana nodrošinātu valsts 

pārvaldes institūciju savstarpējo sadarbību saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā rezultātā 

iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt nepieciešamo informāciju un pārvaldes pakalpojumus 

vienuviet, personīgi nevēršoties kompetentajā iestādē, kura izskata iesniegto pieteikumu, saskaņo 

to un pieņem lēmumu par pieprasīto pārvaldes pakalpojumu izpildi. Vienas pieturas aģentūras 

princips īstenojams visās republikas pilsētu pašvaldībās un novadu pašvaldībās – katrā 

administratīvajā centrā un pagastā, pilsētas pārvaldē, nodrošinot pašvaldības un valsts 

pakalpojumu pieejamību. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana samazinātu tādas 

administratīvās izmaksas kā telpu noma, personāla izmaksas, sakaru pakalpojumu un 

informācijas tehnoloģiju izmaksas. Publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu izvērtēšana, 

klasificēšana, vienas pieturas aģentūras principa ieviešana pakalpojumu sniegšanā ir iekļautas kā 

galvenās aktivitātes vienā no 1.5.1.2.aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem.  

327. Ar ESF atbalstu (ESF 1.5.1.1.1.apakšaktivitāte) tiek pilnveidots funkciju izvērtēšanas rīks, kas 

tiek izmantots valsts budžeta izstrādes procesā un nodrošina visās valsts iestādēs vienotas pieejas 

izmantošanu valsts pārvaldes funkciju aprakstīšanā un definēšanā un vienotu kritēriju 

izmantošanu funkciju izvērtēšanas procesā. Līdztekus funkciju izvērtēšanas rīks nodrošina valsts 

pārvaldes funkciju caurskatāmību un informācijas pieejamību plašākai sabiedrībai. 

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte ietver vairākas aktivitātes politikas novērtēšanas procesa efektivitātes 

uzlabošanai – funkciju auditus un politikas ietekmes novērtējumus. Šīs apakšaktivitātes ietvaros 

2010.gada uzsākās darbs pie atbalsta funkciju centralizācijas iespēju izvērtēšanas un vairāku 

politikas jomu ietekmes izvērtējumu veikšanas Valsts pārvaldes reformu vadības grupā 

apstiprinātajās prioritārajās jomās. Strukturālo reformu kontekstā ļoti nozīmīgs jautājums ir 

funkciju deleģēšanas iespējas privātajam sektoram un nevalstiskajam sektoram. Ar 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros apstiprinātā projekta atbalstu ir uzsākts darbs pie deleģēšanas 

procesa izvērtēšanas.  

328. Valsts amatpersonu darba kvalitātes novērtēšanā īstenojama kompetenču pieeja, novērtējot 

katras konkrētās amatpersonas spējas, prasmes un to atbilstību veicamajiem darba pienākumiem. 

Nepieciešams sekot valsts sektora vienotās darba samaksas sistēmas izveidē piemērotajiem 
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principiem, nodrošinot tās saglabāšanu un caurskatāmību, kā arī nepieciešamības gadījumā 

veicot korekcijas. Atalgojumu sistēma veidojama, samērojot to ar atalgojumu privātajā sektorā, 

tajā pašā laikā izvairoties no pagājušo gadu pārmērībām un nodrošinot valsts labā strādājošo 

vienotu un vienmērīgu atalgojuma attīstību nākotnē. Lai uzlabotu uz rezultātiem balstītas 

atalgojumu sistēmas ieviešanu, ar ESF atbalstu 1.5.1.1.1.apakšaktivitātē tiek izstrādāta valsts 

pārvaldē strādājošo novērtēšanas sistēma.  

329. Funkciju audita ietvaros notiek darbs pie tā, lai izvērtētu un izanalizētu valsts pārvaldē veikto 

atbalsta funkciju apjomu un izmaksas, kā arī efektivitāti un lietderību ar mērķi analizēt 

alternatīvas iespējas atbalsta funkciju centralizācijai valsts pārvaldes iekšienē vai nododot tās 

ārpakalpojumā (ESF 1.5.1.2.aktivitātes ietvaros). Funkciju optimizācijas nolūkos ir notikusi 

vairāku valsts pārvaldes iestāžu veikto pārbaužu savienošana, piemēram, izglītības kvalitātes 

kontroles jomā, kā arī atteikšanās no nelietderīgām pārbaudēm, atsevišķas no tām veicot izlases 

kārtībā, uz aizdomu pamata. Valsts pārvaldes iestādes ir veikušas ne tikai attiecīgu normatīvo 

aktu grozīšanu, bet arī izmantojušas citas inovatīvas metodes administratīvā sloga mazināšanai – 

veikti pasākumi informācijas aprites veicināšanai elektroniskā formā, piemēram, informācijas 

aprite valsts pārvaldes ietvaros, elektroniskā pieteikšanās platību maksājumiem, elektroniskā 

dzīvesvietas deklarēšana. Tāpat valsts pārvaldes ietvaros tiek strādāts pie dažādu datubāzu 

savietošanas un datu ticamības nodrošināšanas. Vienlaikus ir jāatzīst, ka šie procesi ir tikai savas 

attīstības sākumā. Valsts pārvaldes informācijas sistēmu sadrumstalotība, vienotas uzraudzības 

un koordinācijas trūkums to aizsardzības nodrošināšanā šobrīd ir iezīmējies kā viena no 

būtiskākajām tuvākajā nākotnē risināmajām problēmām. Valsts pārvaldes optimizācijas un 

efektivitātes paaugstināšanas pasākumi ietver arī atbalsta funkciju centralizācijas modeļa 

izstrādi, administratīvā sloga novērtējuma un samazināšanas pasākumus, pakalpojumu 

sniegšanas optimizāciju un funkciju auditus valdības noteiktajās prioritārajās jomās.. 

Strukturālās reformas izglītības jomā 

Īstenotās reformas augstākās izglītības jomā 2009-2010: 

330. Samazināts augstākās izglītības institūciju skaits no 60 līdz 56, tajā skaitā: 

- Slēgta viena augstskola – Latvijas Policijas akadēmija, 

- Slēgtas divas koledžas – Liepājas medicīnas koledža iekļauta Rīgas Stradiņa universitātē, 

Karjeras izaugsmes koledža likvidēta, studiju programmas nododot Informācijas sistēmu 

un menedžmenta augstskolai, 

- Reorganizētas trīs koledžas – Rīgas Medicīnas koledža un Veselības un sociālās aprūpes 

koledža pievienotas Latvijas Universitātei, bet Sarkanā krusta medicīnas koledža 

pievienota Rīgas Stradiņa universitātei. 

331. Samazinoties valsts budžeta finansējumam vairāk kā divas reizes, augstskolās veiktas nozīmīgas 

plašas strukturālās reformas, tajā skaitā: 

- Likvidētas, apvienotas vai reorganizētas daudzas struktūrvienības, ieskaitot tādas lielas 

struktūrvienības kā filiāles un fakultātes, 

- Samazināts administratīvo un citu amatu skaits, ieskaitot augstākos amatus, piemēram, 

prorektora un dekāna amati, 
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- Samazināts akadēmiskā personāla skaits, īpaši tie, kuri strādāja papilddarbā vairākās 

augstskolās, 

- Veikta pienākumu un funkciju optimizācija atlikušajam augstskolas personālam. 

332. Organizētas plašas diskusijas par augstākās izglītības turpmāko attīstību, sagatavots un Ministru 

kabinetā pieņemts Informatīvais ziņojums „Par nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā 

un zinātnē Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai”, kurā noteikts strukturālo 

reformu virsmērķis – Latvijas augstākās izglītības un zinātnes sektors nodrošina zināšanu 

ekonomikai nepieciešamo zināšanu un cilvēkresursu bāzi. ESF ieguldījums nodrošināts šādām 

aktivitātēm / apakšaktivitātēm (turpinās arī 2011.gadā): 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste 

zinātnei; 1.1.2.1.2. „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai”; 1.1.2.1.2. „Atbalsts 

doktora studiju programmu īstenošanai”. 

333. Saskaņā ar Informatīvo ziņojumu sagatavots un MK pieņemts Pasākumu plāns nepieciešamajām 

reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.-2012.gadam, kurā noteikti veicamie pasākumi 

studiju un zinātniskās darbības kvalitātes uzlabošanai, atbildības, resursu izmantošanas 

efektivitātes un atdeves paaugstināšanai, eksportspējas un starptautiskās konkurētspējas 

paaugstināšanai, sasaistes ar tautsaimniecību un inovatīvās darbības stiprināšanai. ESF 

ieguldījums nodrošināts šādām aktivitātēm / apakšaktivitātēm (turpinās arī 2011.gadā): 1.1.1.2. 

„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”; 1.1.2.1.2. „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai”; 

1.1.2.1.2. „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”; plānots ESF ieguldījums: 1.1.2.2.1. 

„Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences 

pilnveidošana”. 

334. Lai nodrošinātu augstākās izglītības un zinātnes resursu konsolidāciju un to efektīvu 

izmantošanu, kā arī saglabātu augstākās izglītības pieejamību, 2010.gadā tika uzsākts darbs pie 

augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidošanas, ieviešot uz rezultatīvajiem rādītājiem 

orientētu augstākās izglītības un zinātnes finansēšanas modeli. Tā ieviešana paredz paaugstināt 

studiju un pētniecības efektivitāti un kvalitāti, kā arī racionāli izmantot publisko finansējumu un 

piesaistīt privāto finansējumu. 

335. Lai uzlabotu studiju un zinātniskās darbības kvalitāti un to konkurētspēju, 2010.gadā ir uzsākts 

darbs pie studiju programmu kvalitātes, resursu pietiekamības un ilgtspējas starptautiskās 

izvērtēšanas. Tā ietvaros paredzēts nodrošināt arī jaunu inovatīvu un starpdisciplināru studiju 

programmu izstrādi. ESF ieguldījums plānots apakašaktivitātei 1.1.2.2.1. „Studiju programmu 

satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana”. 

336. Tiek īstenota Latvijas augstākās izglītības internacionalizācijas un eksportspējas veicināšana, kas 

paredz:  

- Divpusēju līgumu slēgšanu (2010.gadā – četri) ar trešajām valstīm par augstākās 

izglītības dokumentu un studijās iegūto grādu un kvalifikāciju atzīšanu; 

- Konsultatīva un informatīva atbalsta sniegšanu Latvijas augstskolām dalībai 

starptautiskajās izglītības izstādēs un starptautiskajos mobilitātes veicināšanas tīklos; 

- Stipendiju nodrošināšanu ārvalstu studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem starptautisko 

divpusējo un trīspusējo starpvaldību un starpministriju līgumu ietvaros un ārvalstu 

izglītības dokumentu (diplomu) atzīšanas nodrošināšanu. 
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337. Tiek prognozēts, ka šo pasākumu rezultātā ārvalstu studentu īpatsvars Latvijā 2013.gadā pieaugs 

līdz 3% no kopējā studentu skaita (2009./2010.mācību gadā Latvijas augstskolās studēja 1760 

ārvalstu studenti jeb 1,56% no kopējā studentu skaita, t. i., 112 567. 

338. Uzsāktas piecas jaunas valsts pētījumu programmas prioritāros zinātnes virzienos:  

- Enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, 

klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un bioloģiskā daudzveidība);  

- Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes 

tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas);  

- Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība);  

- Sabiedrības veselība (profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļi un metodes, 

biomedicīnas tehnoloģijas);  

- Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana (jauni produkti un tehnoloģijas). 

339. Noteikti deviņi valsts nozīmes pētniecības centri, kuri ir zinātnisko institūciju sadarbības ietvars 

zinātnes resursu koncentrēšanai Eiropas līmeņa zinātnes prioritārajos virzienos. 

340. Plānotie pasākumi augstākās izglītības jomā 2011.gadā: 

- Atbilstoši Pasākumu plānam sagatavot un pieņemt MK Informatīvo ziņojumu „Par uz 

rezultatīvajiem rādītājiem orientētu augstākās izglītības un zinātnes finansēšanas modeli 

un plānā paredzētās valsts augstākās izglītības institucionālās reformas un augstākās 

izglītības un zinātnes pārvaldības modeļa reformas sekmīgai īstenošanai”; 

- Sagatavot grozījumus Augstskolu likumā, kas veicinātu turpmāko strukturālo reformu 

īstenošanu; 

- Veikt studiju programmu kvalitātes, resursu pietiekamības un ilgtspējas starptautiskās 

izvērtēšanas 1.posmu – izvērtēt sociālo zinātņu, komerczinību un humanitāro zinātņu 

jomu studiju programmas. Plānots ESF ieguldījums: 1.1.2.2.1. „Studiju programmu 

satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana”; 

- Ieviest tiesiski pamatotus kvalitātes kritērijus akadēmiskā personāla karjeras izaugsmei; 

- Pilnveidot akadēmiskā personāla kompetenci, ieviešot stažēšanos nozares uzņēmumos, 

ārvalstu augstskolās un zinātniskajos institūtos; 

- Izstrādāt tiesisko pamatojumu vienotas izmantotā laika un paveiktā darba uzskaites 

sistēmas izveidošanai pētījumu projektu īstenošanā, kas tiek finansēti no valsts budžeta, 

Eiropas Savienības un no ārvalstu finanšu līdzekļiem; 

- Izvērtēt valsts nozīmes pētniecības centru sadarbības stratēģijas un izveidot deviņus 

valsts nozīmes pētniecības centrus, atbalstot valsts zinātnisko institūciju rīcībā esošo 

resursu konsolidāciju jaunu, efektīvu, uz zinātnes un uz inovācijām balstīto 

uzņēmējdarbības produktu un pakalpojumu radīšanai, kā arī racionālai valsts finansējuma 

un cilvēkresursu izmantošanai. 

Īstenotās reformas vispārējās izglītības jomā 2009-2010: 

341. Ieviests finansēšanas modelis „nauda seko skolēnam”. 

342. Izstrādāti un pieņemti tiesību akti, kas samazina birokrātiskos šķēršļus izglītības iestāžu darbā, 

paredz finansējumu skolotāju mācību darbam (papildu kontaktstundām) ar skolēniem, kuriem 
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nepieciešama individuāla pieeja, kā arī nosaka stingrākus skolēnu pārcelšanas uz nākamo klasi 

nosacījumus. 

343. Tika uzsākta vispārizglītojošo skolu tīkla optimizācija, kas paaugstina skolēnu skaita proporciju 

pret pedagogu skaitu, veicina labāku izglītības iestāžu pārvaldību un atļauj efektīvāk izmantot 

valsts piešķirto finansējumu. Nodrošināts ESF atbalsts (turpinās arī 2011.gadā): 1.2.1.2.3. 

„Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana”; 

1.2.2.1.5. „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

344. Turpinās (kopš 2009.gada) ar ESF atbalstu pedagogu profesionālā pilnveide, tajā skaitā 

prioritārajos dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos 7-9.klašu un 10.-12.klašu posmā. 

Nodrošināts ESF atbalsts (turpinās arī 2011.gadā): 1.2.1.2.1. „Vispārējās vidējās izglītības satura 

reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana”. 

345. Pamatizglītības apguve bērniem Latvijā ir obligāta no 7 gadiem, bet pirmsskolas izglītība no 5 

gadu vecuma. Finansējuma trūkuma dēļ valsts mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu obligātai 

izglītošanai 2009.gada vidū tika uz dažiem mēnešiem atcelta, bet ar Pasaules Bankas aizdevumu 

pilnībā atjaunota Sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošanas ietvaros. Līdz ar to bija 

nodrošināta visu bērnu savlaicīga sagatavošana mācībām skolā. 

346. Plānotie pasākumi vispārējās izglītības jomā 2011.gadā: 

- Turpināsies vispārizglītojošo skolu optimizācija un, pēc ministrijas prognozēm, notiks vēl 

3-4 gadus; nodrošināts ESF atbalsts (turpinās arī 2011.gadā): 1.2.1.2.3. „Vispārējās 

izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana”, 

1.2.2.1.5. „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”; 

- Turpināsies finansēšanas principa „nauda seko skolēnam” pilnveidošana, paredzot 

precizēt koeficienta sistēmu un iekļaujot vienotā finansēšanas sistēmā visus izglītības 

veidus, kā arī pilnveidot pedagogu darba kvalitātes un darba samaksas sistēmu 

(sagatavošanās pārejai uz 40 stundu darba nedēļu, pedagogu tālākizglītība, mentoru 

sagatavošana un ieviešana u.c.); 

- Turpināsies vienota visa veida izglītības iestāžu tīkla plānošana reģionālā līmenī, ar 

mērķi racionāli izmantot visa veida resursus, tajā skaitā, ēkas un telpu platības, uzlabot 

energoefektivitāti.  

Īstenotās reformas profesionālās izglītības jomā 2009-2010: 

347. Samazināts IZM padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu skaits: 2009. gadā par 8 (1 slēgta, 

7 pievienotas citām profesionālās izglītības iestādēm; 2010.gadā 2010. gadā par vienu 

(pievienota citai profesionālās izglītības iestādei). 

348. Sagatavotas un pieņemtas MK „Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas 

pamatnostādnes 2010. – 2015.gadam” (apstiprinātas ar MK 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr. 5) 

(turpmāk – pamatnostādnes), kuru mērķis ir nodrošināt turpmāku profesionālās izglītības 

sistēmas strukturālo reformu īstenošanu, optimizējot profesionālās izglītības iestāžu skaitu un 

izvietojumu reģionos, kā arī veicot to diferenciāciju, izveidot modernu, mūsdienu prasībām 

atbilstošu profesionālās izglītības materiāli tehnisko nodrošinājumu, sekmēt visu veidu resursu 
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efektīvāku izmantošanu, paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību. 

Profesionālās izglītības iestāžu tīkls tiks optimizēts atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības 

tendencēm, prognozējamai demogrāfiskajai situācijai un nodrošinās reģionu un nozaru 

vajadzībām nepieciešamo speciālistu sagatavošanu. Pamatnostādnēs paredzēts optimizēt 

profesionālās izglītības iestāžu skaitu (no 59 līdz 29 ministrijas padotībā) un izvietojumu 

reģionos, nododot profesionālās izglītības iestādes ar nelielu audzēkņu skaitu pašvaldībām 

integrētu izglītības iestāžu izveidei. Nodrošināts ESF atbalsts (turpinās arī 2011.gadā): 

1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”. 

349. Saskaņā ar pamatnostādnēm ir sagatavotas un saskaņotas ar ministriju profesionālās izglītības 

iestāžu Attīstības un investīciju stratēģijas (saskaņotas ar IZM 2010.gada 30.marta lēmumu Nr. 

68 „Par Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju saskaņošanu un saskaņā 

ar Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr. 939 „Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. aktivitāti „Mācību 

aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 

īstenošanai” īstenojamo projektu finansējuma apstiprināšanu, un Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda projektu izstrādi””). 

350. Sagatavoti un pieņemti Saeimā Grozījumi Profesionālās izglītības likumā, kas veicina turpmākās 

strukturālās reformas, tajā skaitā, ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu (ar 2010.gada 10.jūnija grozījumiem) un profesionālās izglītības iestāžu 

diferenciāciju, piešķirot profesionālās kompetences centra statusu (ar 2010.gada 10.jūnija 

grozījumiem). Plānots ESF atbalsts (turpinās arī 2011.gadā): 1.2.1.1.1. „Nozaru kvalifikāciju 

sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija”. 

351. Izstrādāti un pieņemti tiesību akti, kas paredz finansējumu skolotāju individuālajam darbam ar 

audzēkņiem (papildu kontaktstundām). 

352. Plānotie pasākumi profesionālās izglītības jomā 2011.gadā: 

 Samazināt ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu skaitu par 20 (tiek 

reorganizētas 29 profesionālās izglītības iestādes, tās apvienojot. Rezultātā 29 profesionālo 

iestāžu vietā ir 10; viena profesionālās izglītības iestāde nodota pašvaldībai; 

 Piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu 14 profesionālās izglītības 

iestādēm ar mūsdienīgu materiāli tehnisko nodrošinājumu, lai tās papildus profesionālās 

izglītības programmu īstenošanai veiktu reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu 

tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanas funkcijas. Nodrošināts ESF atbalsts (turpinās arī 2011.gadā): 

1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”; 

 Pieņemt MK noteikumus „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 

profesionālās kompetences” un uzsākt profesionālo kvalifikāciju piešķiršanu personām, kas 

apguvušas profesionālās kompetences ārpus formālās izglītības sistēmas. Plānots ESF 

atbalsts (turpinās arī 2011.gadā): 1.2.1.1.1.apakšaktivitātei „Nozaru kvalifikāciju sistēmas 

izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija”; 



96    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

 Pieņemt MK noteikumus „Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts profesionālās 

izglītības kompetences centra statuss”, lai varētu piešķirt minēto statusu profesionālās 

izglītības iestādēm; 

 Sagatavot un pieņemt MK rīkojumus par profesionālās izglītības iestāžu reorganizāciju; 

 Sagatavot koncepciju par profesionālās izglītības programmu turpmāku īstenošanu; 

 Izstrādāt Profesionālās izglītības likumprojektu; 

 Pilnveidot pedagogu darba kvalitātes un darba samaksas sistēmu (sagatavošanās pārejai uz 

40 stundu darba nedēļu). 

Strukturālās reformas nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā 

Nodarbinātības joma 

353. Pamatojoties uz Saprašanās memoranda starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku otro un 

trešo papildinājumu un „Latvijas stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013.gadam” iekļauto 

uzdevumu (2.1.1.2.), Labklājības ministrija 2010.gadā izstrādāja „Stratēģiju pārejai no īstermiņa 

krīzes sekas mazinošiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem uz tradicionālajiem aktīvās 

darba tirgus politikas pasākumiem” (apstiprināta ar LM 2010.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.40, 

aktualizēta ar LM 2011.gada 5.janvāra rīkojumu Nr.1) (turpmāk – Stratēģija). Stratēģija nosaka 

īstermiņa un ilgtermiņa pasākumu sadalījumu 2010.gadā un 2011.gadā, kā arī laika periodus, 

kādos plānots pārtraukt vai samazināt īstermiņa pasākumu īstenošanas apmēru, tai skaitā veicot 

finanšu īpatsvara maiņu par labu aktivizācijas (apmācību) pasākumiem, nodrošināt labāku 

kvalifikācijas un prasmju atbilstību darba tirgus prasībām un pāriet uz kuponu sistēmu 

bezdarbnieku apmācībā. Strukturālo reformu pasākumi iekļauti arī „Latvijas nacionālās reformu 

programmas „ES 2020” stratēģijas īstenošanai” projektā. 

Strukturālo reformu pasākumi DP aktivitāšu īstenošanas kontekstā: 

 Bezdarba riskam pakļauto personu apmācību aizstāšana ar mūžizglītības pasākumiem 

nodarbinātām personām  

354. Pasākums „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām” (DPP 

1.3.1.1.5.apakšaktivitātes „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai” ietvaros) bija 

paredzēts krīzes vissmagākajam posmam, lai mazinātu atlaisto personu skaitu uzņēmumos. 

Ņemot vērā pasākuma blakus efektus- uzņēmuma konkurētspējas mazināšana ilgtermiņā u.c., 

tiklīdz darba tirgū parādījās pirmās stabilizācijas pazīmes un reģistrētā bezdarba līmenis sāka 

pakāpeniski samazināties, tika pieņemts lēmums pārtraukt pasākuma īstenošanu 2010.gada laikā. 

Īstenojot pāreju uz ilgtermiņa pasākumiem, tas tika aizvietots ar „Mūžizglītības pasākumiem 

nodarbinātām personām” (DPP 1.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts mūžizglītības  politikas 

pamatnostādņu īstenošanai” ietvaros), kuru mērķis ir veicināt konkurētspēju nodarbinātām un 

pašnodarbinātām personām no 25 gadu vecuma, paplašinot mūžizglītības pieejamību. 
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Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām  

                          (2010.g. jūlijs -2013.g. decembris) 

“Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”  

(2009.gada sept. - 2010.g. decembris) 

 

355. 1.3.1.1.5.apakšaktivitātes ietvaros nodarbinātām personām (izņemot valsts un pašvaldību 

kapitālsabiedrību darbiniekus), kuras strādā nepilnu darba laiku, tika piedāvāta ar darba devēja 

jomu vai nozari saistīta apmācība (maksimālais apmācības ilgums seši mēneši) profesionālās 

kvalifikācijas ieguvei profesionālās pilnveides izglītības programmās (maksimālā kupona vērtība 

- 300 latu) un profesionālās tālākizglītības programmās (maksimālā kupona vērtība - 500 latu) 

ilgtspējīgas darba vietas saglabāšanai. Mācību laikā persona saņēma ikmēneša stipendiju 70 LVL 

apmērā. Kopumā projekta īstenošanas 16 mēnešos 5 887 bezdarba riskam pakļautas personas 

realizējušas vēlmi paaugstināt savu konkurētspēju. 

356. Paredzot mācību kupona izmaksas līdz 250 LVL, atsakoties no stipendijas izmaksas un ieviešot 

personas privāto līdzfinansējumu 10% apmērā (izņemot personas, kam ir noteikta invaliditāte, 

vai līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk 

kā pieci gadi, vai tai ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, vai tā ir atzīta par trūcīgu.), 

1.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts mūžizglītības  politikas pamatnostādņu īstenošanai” ietvaros 

no 2010.gada vidus atbalsts tiek sniegts nodarbinātām un pašnodarbinātām personām (izņemot 

valsts civildienestā nodarbinātos) no 25 gadu vecuma, piedāvājot karjeras konsultēšanas 

pakalpojumus, atbalstu profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei un neformālās 

izglītības programmu apguvei. 2011.gada 2.ceturksnī plānotas turpmākas izmaiņas mūžizglītības 

pasākuma pilnveidošanai, tajā skaitā paaugstinot personas līdzfinansējuma daļu. Plānotas 

izmaiņas arī attiecībā uz karjeras konsultāciju piemērošanu šā pasākuma ietvaros. 

 Apmācību kuponu sistēmas izstrāde (2010.g.) un ieviešana (2011.g.) (DPP 

1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” ietvaros) 

357. Apmācību procesa efektivitātes palielināšanai 2010.gadā MK pieņemts normatīvais regulējums 

par apmācību kuponu bāzes vērtībām un to koeficientiem, lai bezdarbnieku apmācību process 

būtu efektīvāks, vēl vairāk orientēts uz darba devēju pieprasījumu, un apmācību piedāvājums 

kļūtu kvalitatīvāks (kuponu metode balstās uz konkurences veicināšanu apmācību sniedzēju 

vidū). Vienlaikus kuponu ieviešana veicina bezdarbnieka izvēles brīvību un atbildību par savas 

karjeras attīstību.  

358. NVA no 2011.gada bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību plāno īstenot, izmantojot 

apmācību kuponu metodi. NVA viena bezdarbnieka apmācību izmaksas segs, nepārsniedzot 

apmācību kupona vērtību, kas atbilstoši programmas sarežģītības pakāpei un tās īstenošanai 

nepieciešamajai materiāli tehniskajai bāzei tiek noteikta, reizinot MK 2007.gada 2.oktobra 

noteikumu Nr.655 „Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu 
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minimumu uz vienu izglītojamo” 3.pielikumā minēto koeficientu ar šādām apmācību kupona 

bāzes vērtībām: 

- 1.kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 

mācību stundas - 375 lati; 

- 2.kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 480 

mācību stundas - 375 lati vai ar mācību ilgumu 640 mācību stundas - 500 latu; 

- 3.kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmām ar mācību ilgumu 960 

mācību stundas - 750 latu; 

- profesionālās pilnveides izglītības programmām ar mācību ilgumu no 160 līdz 320 mācību 

stundām - 250 latu; 

- neformālās izglītības programmām, kuru mācību ilgums ir no 60 līdz 159 mācību stundām, 

izmanto likmi līdz trim latiem par mācību stundu, bet kopā ne vairāk kā 250 latu. 

359. Lai veicinātu apmācību kvalitāti un lai ikviens interesents iegūtu objektīvu informāciju, 

piemēram, par to, kāds bijis darbā iekārtošanās rādītājs pēc noteiktas jomas vai izglītības iestādes 

pabeigšanas, NVA 2011.gadā ESF projekta ietvaros (DPP 1.3.1.7.aktivitāte „Darba tirgus 

pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”) izstrādās 

darba tirgus uzraudzības un pakalpojumu sniedzēju monitoringa sistēmu. 

 Pasākuma „Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās” aizstāšana ar  pasākumu 

„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” no 2012.gada 

360. Ņemot vērā salīdzinoši lēno ekonomisko izaugsmi un prognozējamo nodarbinātības līmeņa 

pieaugumu ar laika nobīdi pēc ekonomiskās izaugsmes atjaunošanās, līdz 2011.gada beigām tiks 

turpināta krīzes pasākuma „Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās” (1.3.1.5.aktivitātes 

„Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” ietvaros) īstenošana, 

pielietojot pasākuma pakāpeniskās pārtraukšanas mehānismus 2011.gada 2.pusgadā, t. sk. 

samazinot stipendijas apjomu, tādējādi mazinot pasākuma pievilcību. Pasākumu pilnībā pārtraukt 

plānots 2011.gada beigās.  

361. 2012.gadā plānots atsākt pasākuma ”Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu, tā ietvaros 

pastiprinot NVA sadarbību ar pašvaldību sociālajiem dienestiem (īpaši attiecībā uz līdzdarbības 

prasību īstenošanu sociālās palīdzības klientiem). Pasākuma īstenošanas koncepciju, kuras 

izstrādes procesā pieaicināti arī sociālās palīdzības eksperti un pašvaldību pārstāvji, Labklājības 

ministrija plāno izstrādāt līdz 2011.gada 1.jūlijam. Pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

mērķa grupa ir reģistrēti ilgstošie bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai vecuma 

pensiju priekšlaicīgi, citu sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu bezdarbnieki. 

Personas tiks nodarbinātas darba vietās, kas sniedz sabiedrisko labumu - ārpus uzņēmējdarbības, 

tomēr plānots, ka atšķirībā no pasākuma „Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās” iesaistes 

mehānisms pasākumā nebūs tikai rindas kārtība, bet to noteiks arī pašvaldību sociālo dienestu 

izvērtējums, tajā skaitā saistībā ar līdzdarbības pasākumu pildīšanu.  

362. Viens no pasākuma īstenošanas sagaidāmajiem sociāli ekonomiskajiem ieguvumiem ir 

iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās aktivitātes saglabāšana- pasākums veicinās bezdarbnieku 

sagatavotību strādāt pastāvīgi algotu darbu, saglabājot bez darba esošās personas pašvērtējumu, 
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nodrošinot minimālus iztikas līdzekļus ģimenei, uzturot darba disciplīnas iemaņas. Pasākums 

uzskatāms kā pirmais posms ilgstošo bezdarbnieku aktivizēšanai ar mērķi iekļauties darba tirgū. 

Pēc dalības pasākumā, pašvaldības sociālajam dienestam sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts 

aģentūru, tiks piedāvāti aktīvās darba tirgus politikas pasākumi personas aktivizēšanai -  

kvalifikācijas celšanas pasākumi vai citas personas vajadzībām un iespējām piemērotas 

aktivitātes. 

 Speciālu atbalsta pasākumu ieviešana jauniešiem  

363. Lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu Latvijā, kas saistīta ar pieredzes trūkumu, LM izstrādāja 

un 2010.gadā īstenoja pasākumu „Darba prakses jauniešiem” (1.4.1.1.1.apakšaktivitātes 

„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros). 

Pasākums paredzēts jauniešiem vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem, kuriem nav darba pieredzes. 

Pasākuma ietvaros jaunieši piedalās 6 - 12 mēnešus ilgā praksē, kuras laikā saņem stipendiju 120 

LVL apmērā. Piedaloties pasākumā, jaunietis iegūst pirmās praktiskās zināšanas darba prakses 

vadītāja vadībā, papildus jaunietim tiek nodrošinātas veselības pārbaudes, apdrošināšana pret 

iespējamiem nelaimes gadījumiem darba praktizēšanas vietās, kā arī pielāgojumi jauniešiem ar 

invaliditāti.  

364. Pasākuma īstenošanas gaitā 2010.gadā LM veica pasākuma ieviešanas efektivitātes izpēti, kā 

rezultātā pasākums un ar to saistītais normatīvais regulējums tika pilnveidots ar mērķi sniegt 

efektīvāku atbalstu jaunietim. Sākot ar 2011.gadu, jauniešiem būs iespēja piedalīties jaunā 

pasākumā „Darba vieta jaunietim”. Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu bezdarbnieku 

ilgtspējīgāku integrāciju darba tirgū, veicinot paša jaunieša un nākamā darba devēja savstarpēji 

atbildīgu un uz nākotni vērstu sadarbību. Pasākumā tiks iesaistīti nelabvēlīgā situācijā esošie 

jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, - jaunieši, kas reģistrējušies NVA jau 

vismaz sešus mēnešus, jaunieši pēc bērna kopšanas atvaļinājuma un jaunieši ar invaliditāti. 

Pasākums nodrošinās iespēju iegūt darba pieredzi laika periodā līdz 9 mēnešiem, pakāpeniski 

apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. Pasākuma ietvaros darba devējs slēdz līgumu ar jaunieti, un 

saņem dotāciju par jaunieša bezdarbnieka nodarbināšanu: 

- Ls 100 pirmo sešu mēnešu laikā (150 Ls, ja nodarbināts jaunietis ar invaliditāti); 

- Ls 50 atlikušo trīs mēnešu laikā (100 Ls, ja nodarbināts jaunietis ar invaliditāti); 

365. Papildus darba devējs var saņemt ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam, kas strādā ar 

darbā pieņemtajiem jauniešiem bezdarbniekiem.  

 Sadarbības ar darba devējiem uzlabošana, pilnveidojot NVA pakalpojumu kvalitāti 

(1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” trešās kārtas  

un 1.3.1.4. aktivitātes „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” ietvaros) 

366. Lai kvalitatīvāk salāgotu darba tirgus piedāvājumu un pieprasījumu, uzlabojot dialogu starp 

bezdarbniekiem un darba devējiem un pilnveidojot darbu ar darba devējiem,  tādējādi mazinot 

strukturālā bezdarba risku, NVA īsteno jauniešu apmācību pasākumu „NVA inspektoru asistentu 

apmācība” (1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” trešās kārtas 

ietvaros). Jaunieši līdz 25 gadu vecumam ar augstāko izglītību pirms prakses uzsākšanas NVA 

(prakses ilgums – līdz 12 mēnešiem) apgūst zināšanas darbā iekārtošanas pakalpojumu un 
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kopumā klientu apkalpošanas jomā, prakses laikā iegūstot arī darba pieredzi klientu 

apkalpošanas jomā, ko vēlāk pašiem izmantot darba tirgū.  

367. Lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu darba devējiem (t.sk., potenciālo darbinieku atlasi pēc 

darba devēju pieprasījuma un ņemot vērā darba devēja prasības, darba devēja informēšana par 

apmācības pēc darba devēja pieprasījuma iespējām u.c.), 1.3.1.4. aktivitātes „Kapacitātes 

stiprināšana darba tirgus institūcijām” ietvaros tiek veikta NVA darbinieku apmācība (t.sk., 

ieviešot tālmācības sistēmu), kā arī pilnveidotas NVA darba metodes individualizētai pieejai 

dažādām klientu grupām (piem. pirmspensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti u.c.). 

Strukturālās reformas veselības jomā 

368. 2010.gadā tika veikta virkne pasākumu, kas nodrošināja reformu īstenošanu veselības jomā, un 

uzlaboja veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Stājās spējā Ministru kabineta 

vairāki grozījumi 2009.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas 

un finansēšanas kārtība”, kas paplašināja pacientu loku, kas ir atbrīvoti no pacienta 

līdzmaksājuma, paplašināja aprūpes pakalpojumu loku, kas atbrīvots no pacienta līdzmaksājuma, 

diagnostikas pakalpojumu saraksts tika precizēts atbilstoši aktuālajām prasībām medicīnā.  

369. Attīstot ģimenes ārstu prakses un piesaistot praksei otru māsu, palielinājies ģimenes ārstu 

praksēs strādājošo māsu skaits, kā rezultātā 2010.gadā ģimenes ārstu komandas paplašināšanai 

piesaistīta 289 māsa. Ģimenes ārstu praksēs, kurās strādā otra māsa, par 30% ir palielinājies to 

pacientu skaits, kuri ģimenes ārstu gadā apmeklējuši vismaz vienu reizi, nekā tajās praksēs, kur 

otra māsa nestrādā.  

370. Turpinot veselības aprūpes sistēmas modernizāciju, optimizējot slimnīcu skaitu un ierobežojot 

finansējumu stacionārajai palīdzībai, tika veicināta dienas stacionāru pakalpojumu attīstība. Līdz 

ar to veikto strukturālo reformu un jauno tehnoloģiju, kas dod iespēju palielināt darba 

efektivitāti, izmantošanas rezultātā, daļa no agrāk diennakts stacionāros ārstētiem pacientiem tiek 

ārstēti dienas stacionāros, tādējādi nodrošinot arī plānveida palīdzības saņemšanu. 2010.gadā 

dienas stacionāros ārstēto pacientu skaits, salīdzinājumā ar 2009.gadu, ir pieaudzis 1,97 reizes.  

371. Ārstniecības iestādēs ir izveidotas un arī turpmāk tiks veidotas pacientu viesnīcas, lai dotu 

pacientam iespēju palikt pa nakti ārstniecības iestādē, ja nav iespējams nokļūt mājās. Pacientu 

viesnīcas izdevumi  no valsts budžeta tiek segti tiem pacientiem, kuru ienākumi mēnesī 

nepārsniedz 120 latus. Palielinoties pacientu skaitam dienas stacionāros, palielinās arī pacientu 

viesnīcās palikušo pacientu skaits. 2010.gadā 7 208 pacientiem kompensētas uzturēšanās 

izmaksas pacientu viesnīcās. 

372. 2010.gadā Veselības ministrija turpināja attīstīt pacientu veselības aprūpi mājās, nosakot šī 

pakalpojuma sniedzēju kvalifikāciju un palielinot pacientu grupas, kurām tiek sniegta veselības 

aprūpe mājās. Mājas aprūpes pakalpojumus saņēmušo pacientu skaits 2010.gadā salīdzinot ar 

2009.gadu ir būtiski palielinājies (2009.gadā medicīnisko palīdzību mājās sniedza 5 298 

pacientiem attiecīgi 2010.gadā – 82 896 pacientiem). 

373. Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu optimizācijas rezultātā 2010.gadā valsts apmaksāto 

diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedza 21 slimnīca, pacientu aprūpes 

pakalpojumus – 6 slimnīcas, bet12 slimnīcas nodrošināja specializēto palīdzību (2009.gadā 42 

stacionārās ārstniecības iestādes sniedza valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus).  
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374. 2010.gada 1.jūlijā tika pabeigta vienotā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta  izveide, 

tajā iekļaujot 39 pašvaldību neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzējus. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ietvaros strādā 186 brigādes, kas sniedz 

neatliekamo medicīnisko palīdzību visā Latvijas teritorijā un tiek ievērots princips - izsaukumā 

tiek nosūtīta tuvākā brīvā atbilstošā profila brigāde. Taču reģiona ietvaros neatliekamās 

medicīniskās palīdzības brigāde pēc iespējas apkalpo tās teritorijas pacientus, kurā brigādei ir 

lielāka darba pieredze un labāka teritoriālā orientācija. 

375. Savlaicīgi izpildīto neatliekamu izsaukumu skaits pilsētās (līdz 15 minūtēm) 2010.gadā 

salīdzinājumā ar 2009.gadu saglabājies nemainīgs – 89%, savukārt,  lauku teritorijās savlaicīgi 

(līdz 25 minūtēm) izpildīto izsaukumu skaits pieaudzis no 79,2% uz 81,4%, kas skaidrojams ar 

10 jaunu NMP punktu un 3 jaunu NMP brigāžu izveidošanu 2009.gada nogalē un 2010.gadā. 

376. Tā kā ES fondu 1.3.2.3.aktivitāte ir vērsta uz medicīnas profesionāļu prasmju un iemaņu 

paaugstināšanu, tā nodrošina iespēju profesionāļiem pielāgoties jaunajiem darba apstākļiem un 

mainīgajām prasībām un iegūt zināšanas un prasmes, kas ir vairāk nepieciešamas reformu 

ieviešanas rezultātā. 

377. 2011.gadā nav plānotas strukturālās reformas, tomēr tiks īstenota virkne pasākumu, lai uzlabotu 

situāciju veselības jomā. Tiek plānots attīstīt primāro un stacionāro veselības aprūpi, lielāku 

uzsvaru liekot uz darba kvalitāti un pakalpojuma apjoma izvērtēšanu, kā arī tiek plānots lielāku 

uzmanību vērst uz veselības veicināšanas pasākumu nozīmi. 

 

Strukturālās reformas administratīvās kapacitātes jomā 

378. Strukturālās reformas valsts pārvaldē saskaņā ar valdības noteiktajām īstermiņa un vidēja 

termiņa prioritātēm ir vērstas uz: 

- Institucionālās sistēmas un iestāžu struktūras optimizāciju valsts pārvaldes iestādēs; 

- Vienotas, uz kompetenču pieeju balstītas atalgojuma sistēmas ieviešanu valsts un pašvaldību 

iestādēs; 

- Maza, profesionāla un uz iedzīvotājiem orientētas valsts pārvaldes attīstība, kas strādā visas 

sabiedrības labā; 

- Atbalsta funkciju centralizāciju; 

- Publisko pakalpojumu uzlabošanu (e-pakalpojumu izmantošanas paplašināšana, vienas 

aģentūras principa ieviešana pakalpojumu sniegšanā nacionālajā un vietējā līmenī, IT 

sistēmu integrēšana); 

- Administratīvā sloga samazināšanu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, veicot valsts pārvaldes 

administratīvo procedūru vienkāršošanu un optimizēšanu; 

- Valsts pārvaldes funkciju izvērtēšanu. 

379. Lielākā daļa no uzskaitītajām prioritātēm tiek īstenotas, piesaistot ESF atbalstu. Īpaši nozīmīga 

loma strukturālo reformu īstenošanā valsts pārvaldē ir divām DP „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” ESF līdzfinansētām aktivitātēm – 1.5.1.1.1.apakšaktivitāte „Atbalsts strukturālo 

reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” un 1.5.1.2.akitvitāte 

„Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”. 
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380. Administratīvo šķēršļu samazināšana, atbalsta funkciju centralizācija, administratīvo procedūru 

vienkāršošana un optimizēšana valsts pārvaldē ir nepārtraukts process un arī 2011.gadā šie 

jautājumi saglabā savu aktualitāti strukturālo reformu kontekstā. Atbilstoši valdībā noteiktajam 

tuvāko gadu laikā ir jāveic valsts pārvaldes pār-orientācija uz rezultātiem balstītas rīcībpolitikas 

plānošanu un pakalpojumu īstenošanu. Pastāvošās ekonomiskās situācijas un nepieciešamo 

valsts budžeta konsolidācijas pasākumu iespaidā praktiski visas valsts pārvaldes iestādes ir 

bijušas spiestas samazināt savus izdevumus, kas vienlaikus nozīmē arī sniegto pakalpojumu 

nepieciešamības un apjoma pārvērtēšanu un iespējamu samazināšanu. Tādējādi administratīvo 

procedūru vienkāršošanas jautājums ir kļuvis īpaši aktuāls, jo, samazinot valsts pārvaldes 

aparātu, nepieciešams samazināt arī veicamā darba apjomu, pretējā gadījumā nesamērīgi 

palielinātos pakalpojuma sniegšanas laiks.  

381. Kā viens no valdības steidzamākajiem uzdevumiem valsts pārvaldē ir noteikta valsts pārvaldes 

iestāžu reģionālā tīkla optimizācijas pabeigšana, pārejot uz vienas pieturas aģentūras modeli 

pakalpojumu nodrošināšanā. Vienas pieturas aģentūras principa īstenošana nodrošinātu valsts 

pārvaldes institūciju savstarpējo sadarbību saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā rezultātā 

iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt nepieciešamo informāciju un pārvaldes pakalpojumus 

vienuviet, personīgi nevēršoties kompetentajā iestādē, kura izskata iesniegto pieteikumu, saskaņo 

to un pieņem lēmumu par pieprasīto pārvaldes pakalpojumu izpildi. Vienas pieturas aģentūras 

princips īstenojams visās republikas pilsētu pašvaldībās un novadu pašvaldībās – katrā 

administratīvajā centrā un pagastā, pilsētas pārvaldē, nodrošinot pašvaldības un valsts 

pakalpojumu pieejamību. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana samazinātu tādas 

administratīvās izmaksas kā telpu noma, personāla izmaksas, sakaru pakalpojumu un 

informācijas tehnoloģiju izmaksas. Publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu izvērtēšana, 

klasificēšana, vienas pieturas aģentūras principa ieviešana pakalpojumu sniegšanā ir iekļautas kā 

galvenās aktivitātes vienā no 1.5.1.2.aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem.  

382. Ar ESF atbalstu (ESF 1.5.1.1.1.apakšaktivitāte) tiek pilnveidots funkciju izvērtēšanas rīks, kas 

tiek izmantots valsts budžeta izstrādes procesā un nodrošina visās valsts iestādēs vienotas pieejas 

izmantošanu valsts pārvaldes funkciju aprakstīšanā un definēšanā un vienotu kritēriju 

izmantošanu funkciju izvērtēšanas procesā. Līdztekus funkciju izvērtēšanas rīks nodrošina valsts 

pārvaldes funkciju caurskatāmību un informācijas pieejamību plašākai sabiedrībai. 

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte ietver vairākas aktivitātes politikas novērtēšanas procesa efektivitātes 

uzlabošanai – funkciju auditus un politikas ietekmes novērtējumus. Šīs apakšaktivitātes ietvaros 

2010.gada uzsākās darbs pie atbalsta funkciju centralizācijas iespēju izvērtēšanas un vairāku 

politikas jomu ietekmes izvērtējumu veikšanas Valsts pārvaldes reformu vadības grupā 

apstiprinātajās prioritārajās jomās. Strukturālo reformu kontekstā ļoti nozīmīgs jautājums ir 

funkciju deleģēšanas iespējas privātajam sektoram un nevalstiskajam sektoram. Ar 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros apstiprinātā projekta atbalstu ir uzsākts darbs pie deleģēšanas 

procesa izvērtēšanas.  

383. Valsts amatpersonu darba kvalitātes novērtēšanā īstenojama kompetenču pieeja, novērtējot 

katras konkrētās amatpersonas spējas, prasmes un to atbilstību veicamajiem darba pienākumiem. 

Nepieciešams sekot valsts sektora vienotās darba samaksas sistēmas izveidē piemērotajiem 

principiem, nodrošinot tās saglabāšanu un caurskatāmību, kā arī nepieciešamības gadījumā 

veicot korekcijas. Atalgojumu sistēma veidojama, samērojot to ar atalgojumu privātajā sektorā, 
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tajā pašā laikā izvairoties no pagājušo gadu pārmērībām un nodrošinot valsts labā strādājošo 

vienotu un vienmērīgu atalgojuma attīstību nākotnē. Lai uzlabotu uz rezultātiem balstītas 

atalgojumu sistēmas ieviešanu, ar ESF atbalstu 1.5.1.1.1.apakšaktivitātē tiek izstrādāta valsts 

pārvaldē strādājošo novērtēšanas sistēma.  

384. Funkciju audita ietvaros notiek darbs pie tā, lai izvērtētu un izanalizētu valsts pārvaldē veikto 

atbalsta funkciju apjomu un izmaksas, kā arī efektivitāti un lietderību ar mērķi analizēt 

alternatīvas iespējas atbalsta funkciju centralizācijai valsts pārvaldes iekšienē vai nododot tās 

ārpakalpojumā (ESF 1.5.1.2.aktivitātes ietvaros). Funkciju optimizācijas nolūkos ir notikusi 

vairāku valsts pārvaldes iestāžu veikto pārbaužu savienošana, piemēram, izglītības kvalitātes 

kontroles jomā, kā arī atteikšanās no nelietderīgām pārbaudēm, atsevišķas no tām veicot izlases 

kārtībā, uz aizdomu pamata. Valsts pārvaldes iestādes ir veikušas ne tikai attiecīgu normatīvo 

aktu grozīšanu, bet arī izmantojušas citas inovatīvas metodes administratīvā sloga mazināšanai – 

veikti pasākumi informācijas aprites veicināšanai elektroniskā formā, piemēram, informācijas 

aprite valsts pārvaldes ietvaros, elektroniskā pieteikšanās platību maksājumiem, elektroniskā 

dzīvesvietas deklarēšana. Tāpat valsts pārvaldes ietvaros tiek strādāts pie dažādu datubāzu 

savietošanas un datu ticamības nodrošināšanas. Vienlaikus ir jāatzīst, ka šie procesi ir tikai savas 

attīstības sākumā. Valsts pārvaldes informācijas sistēmu sadrumstalotība, vienotas uzraudzības 

un koordinācijas trūkums to aizsardzības nodrošināšanā šobrīd ir iezīmējies kā viena no 

būtiskākajām tuvākajā nākotnē risināmajām problēmām. Valsts pārvaldes optimizācijas un 

efektivitātes paaugstināšanas pasākumi ietver arī atbalsta funkciju centralizācijas modeļa 

izstrādi, administratīvā sloga novērtējuma un samazināšanas pasākumus, pakalpojumu 

sniegšanas optimizāciju un funkciju auditus valdības noteiktajās prioritārajās jomās.  

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

385. Lai gan atsevišķu projektu īstenošanas gaitā sakarā ar reformām publiskajā sektorā mainījušies 

finansējuma saņēmēji, saskaņā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu sniegto informāciju 2010.gadā 

netika konstatētas būtiskās izmaiņas Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.panta izpratnē. 

2.6. Papildināmība ar citiem instrumentiem 

386. 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.  

Papildinātība un demarkācija 

387. ES fondu ietvaros īstenotās aktivitātes tiek papildinātas ar citu ES fondu un ārvalstu finanšu 

palīdzības programmu projektiem, tai skaitā ar: 

- Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), kur ir kopīgas tādas jomas kā 

transporta infrastruktūra, tūrisms, atkritumu apsaimniekošana, NATURA 2000 teritorijas, 

enerģētika, profesionālās izglītības infrastruktūra, atbalsts integrēto stratēģiju ietvaros 

(URBAN un LEADER); 
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- Eiropas Zivsaimniecības fondu, kur ir kopīgas tādas atbalsta jomas kā ostu infrastruktūra, 

NATURA 2000 teritorijas, bioloģiskā daudzveidība, ūdenssaimniecība, tūrisms; 

- ES struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmām, kur ir kopīgas 

tādas jomas kā izglītības, veselības, tūrisma, vides, energoefektivitātes, transporta un 

informācijas tehnoloģiju infrastruktūra; 

- Eiropas Kopienas investīciju Eiropas komunikāciju tīkla transporta nozarei; 

- ES finanšu instrumentu PHARE programmu un Pārejas programmu, Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumentu, valsts 

galvotā aizdevuma projekti, Eiropas Kopienas iniciatīvas Sabiedrības veselības jomā, 

Privatizācijas fonda veselības jomā; 

388. Lai nodrošinātu demarkāciju un novērstu dubultās finansēšanas saņemšanas risku, 2010.gadā 

tika veikti šādi pasākumi: 

- Atbilstoši MK noteikumiem par pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanu  un 

izstrādātajai metodikai par pārbaužu veikšanu, ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas veica 

pārbaudes projektu īstenošanas vietās, lai pārliecinātos, vai ES fonda projekts tika īstenots 

saskaņā ar līgumu vai vienošanos un izdevumi, kas pretendē uz atmaksu no ES fonda 

līdzekļiem, tika faktiski veikti un attiecināmi uz finansēšanu no ES fonda līdzekļiem, t.sk., 

pārbaudes ietvaros bija jāgūst pārliecība par dubultā finansējuma nepastāvēšanu 

(detalizētāk pārbaudes jautājumus skatīt sadaļā "Pārbaudes projektu īstenošanas vietās"). 

Pārbaudes projektu īstenošanas vietās veica, 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 kontrole; 

- Ņemot vērā dubultās finansēšanas iespējamību ES fondu un Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, kā arī Latvijas - 

Šveices sadarbības programmas projektos, vadošā iestāde regulāri (ne retāk kā reizi 

ceturksnī) informē atbildīgās iestādes par apstiprinātajiem Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektiem; 

- Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā tika 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; 

- MK noteikumos par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu tika iestrādāti nosacījumi, kas 

izslēdz ES fondu finansējuma piešķiršanu darbībām, kuras jau ir līdzfinansētas no ES 

struktūrfondiem un KF 2004.-2006.gada plānošanas periodā, kā arī no valsts budžeta un 

citiem finanšu instrumentiem. Nosacījumi arī izslēdz vienu un to pašu darbību 

līdzfinansēšanu vairāku 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu ietvaros; 

- Projektu iesniegumu vērtēšanas līmenī atbildīgās iestādes izmantoja un analizēja VIS 

pieejamo informāciju attiecībā uz aktivitātēm, kas ir savstarpēji sinerģiskas ES fondu 

ietvaros; 
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- VM nodrošināja datu bāzi par veselības sektora investīciju projektiem, kurā tiek uzskaitītas 

arī projektu aktivitātes. VM darbinieks, piedaloties atbildīgās iestādes un sadarbības 

iestādes izveidotajā vērtēšanas komisijā, salīdzina esošo projektu aktivitātes ar vērtējamo 

projektu aktivitātēm, novēršot dubultā finansējuma risku projektu vērtēšanas posmā. 

Papildus VM pārbauda no FM saņemto informāciju par iespējamo dubultā finansējuma 

risku Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu iesniegto projektu 

ietvaros. 

389. Plašāka informācija par papildinātību un demarkāciju atrodama ziņojuma  par DP īstenošanu 

2009.gadu. Vienlaikus ir jāatzīmē, ka 2010.gadā nav konstatētas neatbilstības saistībā ar dubultās 

finansēšanas saņemšanu. 

2.7. Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi 

2.7.1. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem 

390. Šajā sadaļā sniegta informācija par galvenajiem uzraudzības pasākumiem, tai skaitā arī UK 

darbību 2010.gadā, ikgadējo sanāksmi ar EK par ES fondu ieviešanu, VIS funkcionēšanu un tajā 

esošo informāciju par šķērsfinansējumu, kā arī kopsavilkums par izvērtēšanas pasākumiem. 

Savukārt horizontālo prioritāšu ieviešanas uzraudzības aktualitātes aprakstītas sadaļā 

"Horizontālo prioritāšu ieviešana". 

2.7.2. Informācija par uzraudzības pasākumiem 

391. ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu atbilstoši ES 

fondu vadību reglamentējošiem ES un LR normatīvajiem aktiem.  

392. Viens no ES fondu uzraudzības sistēmas galvenajiem instrumentiem ir VIS, kuras galvenie 

uzdevumi ir uzkrāt un uzglabāt pamatinformāciju 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. Vairāk informācijas par VIS var aplūkot sadaļā „ES fondu vadības 

informācijas sistēma”. 

393. Ievērojamu ieguldījumu ES fondu uzraudzībā un problēmjautājumu apspriešanā sniedza UK, par 

kuras darbību 2010.gadā informācija sniegta nākamajā sadaļā „Uzraudzības komiteja”. 

394. Tāpat 2010.gadā ES fondu uzraudzības sistēmā arvien lielāku lomu spēlēja vadošās iestādes 

izstrādātie un MK apstiprinātie ES fondu finansējuma apguves mērķi atbildīgo iestāžu un 

aktivitāšu (apakšaktivitāšu) griezumā, kas ļāva savlaicīgi konstatēt novirzes no plānotā un veikt 

pasākumus to novēršanai. Dati par mērķu profiliem, to izpildes prognozēm un faktisko izpildi 

katru mēnesi tika publicēti ES fondu tīmekļa vietnē
26

, kā arī sūtīti starptautiskajiem aizdevējiem 

un UK dalībniekiem. Plašākā informācija par mērķa profilu izpildi līdz 2010.gada beigām ir 

atspoguļota ziņojuma sadaļā „Informācija par finanšu progresu”. 

395. Arī 2010.gadā tika izmantoti tādi uzraudzības elementi kā ikmēneša VIS ievadīto ES fondu 

apguves datu analīze, regulāras ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sanāksmes par aktuāliem ES 
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http://www.esfondi.lv/page.php?id=909 
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fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības jautājumiem, ES fondiem pieejamā valsts budžeta 

finansējuma izlietojuma uzraudzība, dažāda veida ziņojumu sagatavošana un iesniegšana 

valdībā, vadlīniju aktualizēšana, kā arī ar ES fondu jautājumiem saistītās informācijas 

publicēšana ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv. Informācija par šiem uzraudzības sistēmas 

aspektiem tika sniegta ziņojumā par 2009.gadu
27

. 

396. Savukārt 2010.gadā ES fondu ieviešanas uzraudzība arvien vairāk tika pastiprināta politiskajā 

līmenī, regulāri ziņojot par ES fondu apguves progresu un ar to saistītajiem jautājumiem 

(piemēram, par sistēmas vienkāršošanu, dažādiem problēmjautājumiem un to risināšanu) ne tikai 

valdībai, bet arī Saeimas komisijām (piemēram, Publisko izdevumu un revīzijas komisijai), kā 

arī izskatot un diskutējot par aktuāliem jautājumiem speciāli izveidotajā koalīcijas partiju darba 

grupā par ES fondiem. 

397. Vienlaikus 2010.gadā tika pastiprināta ES fondu aktivitātēm piešķirtā valsts budžeta līdzekļu 

izlietojumauzraudzība, sniedzot ikmēneša atskaites valsts sekretāru sanāksmēs, bet gada beigās 

apkopojot minēto informāciju katru nedēļu, kā rezultātā tika panākta budžeta dotācijas apguve 

par 99.6%. 

398. Turklāt tika uzsāktas regulāras (ceturkšņa) sanāksmes par ES fondu projektu ietvaros 

konstatētajām neatbilstībām. Papildu informācija par neatbilstību un citu uzraudzības sistēmas 

aspektu pilnveidošanu un vienkāršošanu aprakstīta sadaļā „ES fondu sistēmas optimizēšana un 

vienkāršošana”. 

2.7.3. Uzraudzības komiteja 

399. Uzraudzības komiteja (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.  

400. 2010.gadā tika organizētas divas 2007.-2013.gada plānošanas perioda UK sēdes, piecas 

ERAF/KF apakškomitejas sēdes un piecas ESF apakškomitejas sēdes. 

401. 2010.gada pirmā UK sēde 4.martā UK galvenā diskusija izvērtās par apguves progresu finanšu 

instrumentos (Garantiju programmas, Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programmas, 

Ieguldījuma fonda un Atbalsta programmas pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai). 

Ņemot vērā finanšu instrumentu nozīmi un ieguldījumu Latvijas uzņēmējdarbībā, UK dalībnieki 

atbalstīja nepieciešamību paātrināt un uzlabot to apguvi, kuru kavē neatbilstošā projektu 

iesniegumu kvalitāte.  

402. EK vērsa uzmanību, ka jebkuriem grozījumiem - projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos vai 

darbības programmās - ir jābūt pārdomātiem un pamatotiem, nav pieļaujama pārāk bieža 

darbības programmu grozīšana, ja vien nav nepieciešamas būtiskas, stratēģiskas izmaiņas. Tika 

panākta vienošanās, ka turpmāk atbildīgās iestādes sniegs nopietnāku pamatojumu 

nepieciešamām izmaiņām. 

403. 2010.gada 4.martā skatītie informatīvie jautājumi:  
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 Skatīt ziņojuma  par DP īstenošanu 2009.gadu 2.6.1.sadaļu ,,Informācija par uzraudzības pasākumiem’’ 

(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913) 
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- ES fondu izvērtēšanas aktualitātes (sniedzot ieskatu par notiekošiem vadošās iestādes 

izvērtējumiem un plānotajiem vadošās iestādes izvērtējumiem);  

- valsts atbalsta nosacījumu piemērošana (sniedzot ieskatu par vadošās iestādes darbu valsts 

atbalsta nosacījumu ievērošanā gan ES fondu plānošanas posmā, gan projektu ieviešanas 

posmā, veicot projektu pārbaudes uz vietas un pārliecinoties par valsts atbalsta prasību 

ievērošanu); 

- ES fondu apguves statuss; 

- IUB projektu pirmspārbaudes (sniedzot ieskatu par aktualitātēm, tiesību aktiem, kas regulē 

iepirkumu pārbaužu veikšanu, veiktajām pirmspārbaudēm pēdējo divu gadu laikā, skaidrojot 

pirmspārbaužu atzinumu noteikšanas kritērijus, un būtiskākajām konstatētajām 

neatbilstībām iepirkumos); 

- gada kontroles ziņojums (sniedzot ieskatu par gada kontroles ziņojuma sagatavošanas 

procesu, ziņojuma sagatavošanas četriem posmiem, iesaistītām institūcijām, vadības un 

kontroles sistēmas novērtējuma kategorijām, kā arī statistisku informāciju par veiktajiem 

auditiem). 

404. Tika pieņemti lēmumi par grozījumu astoņos projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos 

apstiprināšanu, kā arī tika nolemts, ka UK locekļi elektroniski iesniegs priekšlikumus vadošajai 

iestādei par iespējamajiem vidus posma izvērtējumā iekļaujamajiem jautājumiem. 

405. 2010.gada otrajā UK sēdē 24.novembrī tika skatīti šādi jautājumi: 

 2011.gada laika grafiks UK un apakškomiteju sēdēm un gadskārtējai tikšanās ar EK; 

 Tika apstiprināts 2011.gadā plānoto sēžu laika grafiks. Lai padarītu efektīvāku UK sēžu 

norisi, panākta vienošanās par apakškomiteju skaita samazināšanu no piecām uz trīs 

apakškomitejas sēdēm. Līdz ar to 2011.gadā plānotas divas UK sēdes, no divām līdz trīs 

ERAF/KF un ESF apakškomiteju sēdēm, kā arī divas EK organizētās ikgadējās izvērtēšanas 

sanāksmes; 

 Apstiprināti grozījumi UK reglamentā un apakškomiteju reglamentos. Līdz ar šo grozījumu 

spēkā stāšanos UK lēmumi turpmāk tiek pieņemti ievērojami ātrāk; 

 Diskutēts par ES fondu apguves statusu, par Eiropas Investīcijas fonda paveikto aktivitātē 

„Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla 

fondos un cita veida finanšu instrumentos”, garantiju tirgus attīstību un kredītu izsniegšanas 

risku novērtēšanas sistēmu; 

 valsts atbalsta uzraudzības jautājumiem, ko diskusijai bija izvirzījusi EK; 

 izvērtēšanas plāniem un aktivitātēm; 

 Revīzijas iestādes informatīvo ziņojumu; 

 Atbilstoši FM piedāvājumam tika apstiprināts lielo projektu finansējuma apguves mērķu 

laika grafiks, kas paredz būtiskas palielināt investīcijas lielajos infrastruktūras projektos jau 

2011.gadā; 
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 Apstiprināti grozījumi četros projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos un darbības 

programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”. 

406. 2010.gadā notika divpadsmit rakstiskās procedūras, kuras kopumā vērtējamas kā efektīvas – no 

50 lēmumprojektiem tika pieņemti 46 lēmumi (par grozījumiem projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijos un darbības programmās, kā arī par darbības programmu ieviešanas 2009.gada 

ziņojumu apstiprināšanu). 

2.7.4. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju par ES fondu 

ieviešanu 

407. Saskaņā ar Regulas Nr. 1083/2006 68.pantu katru gadu, kad EK tika iesniegts gadskārtējais 

ziņojums par ES fondu ieviešanu, EK un vadošā iestāde izvērtē galvenos iepriekšējā gada 

sasniegumus saskaņā ar plānošanas dokumentos noteikto. 2010.gada 24.marta sanāksmē tika 

pārrunāta ESF finansējuma apguve un sociāli-ekonomiskā situācija valstī, to starp: 

 VI pieteiktie grozījumi darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”; 

 Ekonomiskās situācijas valstī ietekme uz ESF sasniedzamajiem rādītājiem un finansējuma 

pārvirzīšana uz prioritārajām aktivitātēm; 

 2011.gadā plānotais vidusposma izvērtējums, kura ietvaros plānots analizēt nozaru griezumā 

plānošanas dokumentos definēto mērķu sasniegšanu vai nesasniegšanu un tā iemeslus līdz 

2010.gada beigām; 

 Nepieciešamie risinājumi LM pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros veiktajiem aktīvās 

nodarbinātības pasākumiem sakarā ar finansējuma nepietiekamību 2012.-2013.gadā (t.sk., 

rīcības plāna un izsvērta / kompleksa priekšlikuma nepieciešamība); 

 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” satura un ieviešanas procesa 

pilnveidošanas nepieciešamība; 

 Nepieciešamība nodrošināt VI un citu ESF vadībā iesaistīto institūciju kapacitāti, apmācību 

aktivitāšu nozīmība un nepieciešamība; 

 Citi ieviešanas jautājumi - DP finansiālais un fiziskais progress, horizontālo prioritāšu 

ieviešana, tehniskās palīdzības pielietojums u.c.; 

 ES fondu vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte; 

 Galvenie vadības un kontroles sistēmas aspekti, tai skaitā risku vadība ES fondu ietvaros, 

netiešo izmaksu nemainīgās likmes (flat rate) un citu vienkāršoto izmaksu piemērošana. 

408. Sanāksmes laikā EK atzinīgi novērtēja ESF ieviešanas progresu, Latvijai nemainīgi saglabājot 

vadošo lomu ES dalībvalstu vidū ESF apguves jomā. 

409. Nākamā ikgadējā tikšanās tiek plānota atbilstoši 2010.gada ziņojumu komentāru sagatavošanai – 

indikatīvi 2011.gada septembra beigās.  

2.7.5. ES fondu vadības informācijas sistēma 

410. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (VIS) ir viens no galvenajiem 

instrumentiem efektīvas ES fondu uzraudzības nodrošināšanai. 
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411. VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām (vadošā, maksājumu, revīzijas, sertifikācijas, atbildīgās, sadarbības iestādes, IUB). 

Sistēmā tiek uzkrāti dati par 2004-2006.gada ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda un 2007-

2013.gada ES fondu finansētiem projektiem. 

412. Datu ievade VIS notiek, izmantojot ekrānformas vai transportējot datus no atbildīgo un 

savdabības iestāžu lokālajām informācijas sistēmām. Datu automātisku transportu nodrošina 5 

aģentūras: CFLA, LIAA, SIF, VRAA, VIAA. 

413. VIS darbība pamatā balstīta uz „Clearing-house” principu, kad katrā hierarhijas līmenī tiek 

nodrošināts tāds informācijas apjoms, kāds attiecīgajam hierarhijas līmenim nepieciešams tai 

uzticēto funkciju veikšanai. Piemēram, VIS tiek uzkrāta informācija, kas nepieciešama vadošās 

iestādes funkciju veikšanai, savukārt atbildīgo un sadarbības iestāžu lokālās informācijas 

sistēmas uzkrāj plašāku informācijas apjomu, kas savukārt nepieciešams atbildīgo un savdabības 

iestāžu funkciju nodrošināšanai.  

414. VIS izveidots pārskatu un datu analīzes rīka modulis MicroStrategy 9. Pārskatu un datu analīzes 

moduļi nodrošina iespēju operatīvi izgūt informāciju dažādiem standarta un nestandarta 

informācijas pieprasījumiem (piemēram, datu kvalitātes pārbaudei, vadības ziņojumu 

sagatavošanai). Datu analīzes rīka funkcionalitāte ļauj ērtā veidā veidot dinamiskus datu 

pieprasījumus par visiem sistēmā uzkrātiem datiem (piemēram, atlasot datus par projektiem, 

pārbaudēm, neatbilstībām, maksājumiem,  izdevumu kategorijām un citām pazīmēm). 

415. Nodrošinot aktuālās informācijas pieejamību saistībā ar VIS, vadošā iestāde ir izveidojusi 

atsevišķu sadaļu tīmekļa vietnē 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. 

416. Lai nodrošinātu sistemātisku pieeju un veicinātu lietotāju izpratni par datu analīzes rīka 

funkcionalitāti un iespējām datu kvalitātes nodrošināšanai, 2010.gada 4.ceturksnī / 2011.gada 

1.ceturksnī tika rīkotas datu analīzes rīka apmācības ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu 

darbiniekiem. Kopumā tika apmācīti aptuveni 170 darbinieki. 

417. Lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu vienotu izpratni par datu ievadi ES fondu VIS 

sistēmā, 2010.gada decembrī vadošā iestāde sagatavoja biznesa rokasgrāmatu, kas vienkopus 

apkopo atbildīgo un sadarbības iestāžu uzdotos jautājumus un vadošās iestādes sniegtās atbildes 

un skaidrojumus par ES fondu VIS lietošanu. 

418. 2010.gada maijā VIS produkcijas vidē tika ieviesta jauna sistēmas versija, kas nodrošina: 

 Datu bāzes ierakstu divpusēju sinhronizēšanu ar atbildīgo un sadarbības iestāšu informācijas 

sistēmām samazinot dubultās datu ievades nepieciešamību; 

 Datu par tehniskās palīdzības projektu uzkrāšanu un uzraudzību; 

 Informācijas uzkrāšanu par projekta ietekmi uz horizontālajām prioritātēm norādot ietekmes 

līmeni (piem., pozitīva, negatīva, neattiecas) un ietekmi raksturojošu vērtību (piem., 

apmācīto cilvēkus skaits IKT jomā = 3); 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=883
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 Uzraudzības rādītāju uzkrāšanu atbilstoši plānošanas dokumentos noteiktajiem hierarhijas 

līmeņiem, kā arī būtiski samazinot dubultās datu ievades nepieciešamību gadījumos, kad 

viens rādītājs noteikts aktivitātēs, pasākuma, prioritātes līmeņos; 

 Iespēju sistēmā aktivitātes līmenī norādīt virssaistības, ja valdība lemtu par šādu saistību 

uzņemšanos;  

 Maksājumu, atgūstamo maksājumu datu uzkrāšanu izdevumu kategoriju dalījumā, kas 

norādītas projekta budžeta kopsavilkumā (piem., Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma 

izmaksas, Pārējās attiecināmās izmaksas, u.c.); 

 Dažādu tehnisku uzlabojumu ieviešanu (piemēram, klasifikatora ierakstu dalīšanu 

plānošanas periodos, lietotājtiesības), kas uzlabo sistēmas lietošanas ērtumu un efektivitāti. 

419. 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 (VIS biznesa rokasgrāmata tiek 

atjaunota reizi ceturksnī). 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; 

 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. 

420. 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 uzraudzība. Vadošā iestāde ir izstrādājusi datu kvalitātes pārbaudes 

sistēmu, kas balstās uz regulārām: (1) atbildīgo un sadarbības iestāžu veiktajām ikmēneša 

pārbaudēm; (2) vadošās iestādes veiktajām biznesa loģikas pārbaudēm; (3) ad-hoc 

salīdzinošajām pārbaudēm. Papildus plānojot VIS attīstību, prioritāri tiek atbalstīti 

risinājumi, kas sistēmiski nodrošina automātiskas datu kvalitātes kontroles (piem., obligātu 

lauku aizpilde, maksājumu statusu pārbaude, u.c.); 

 Sistēmas un biznesa procesu vienkāršošana. Līdz ar dažādām iniciatīvām ES fondu 

sistēmas vienkāršošanā, VIS tiek paredzēti tehniski risinājumi, kas tos atbalsta. Piemēram, 

2011.gadā VIS sistēmā tiks iestrādāta funkcionalitāte kas nodrošina izmaiņas izdevumu 

deklarācijas sagatavošanas procesā. Pēc izmaiņu ieviešanas, deklarācijas VIS sistēmā 

gatavos tikai Valsts kase, nevis atbildīgās un savdabības iestādes; 
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 Efektīvākai valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un pārdales procesa organizēšanai plānots 

izvērtēt iespēju papildināt esošo VIS un Valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmas 

(VBPIS) sasaistes modeli, kas ļautu daudz operatīvāk un precīzāk nodrošināt informācijas 

apmaiņu starp sistēmām. Pozitīva izvērtējuma gadījumā, izmaiņas varētu tikt ieviestas 

2012.gadā. 

ERAF un ESF šķērsfinansējums 

421. Līdz ar sistēmas 2.versijas uzstādīšanu produkcijas vidē 2010.gada maijā, veicot projekta ievadi 

VIS, projekta sadaļā „Projekta budžeta kopsavilkums” ir iespējams norādīt plānoto projekta 

budžeta sadalījums pa izdevumu kategorijām: 

a. IK1 Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas; 

b. IK2 Pārējās attiecināmās izmaksas; 

c. IK3 Projekta administrēšanas izmaksas; 

d. IK4 Neparedzētie izdevumi; 

e. IK5 ESF tipa izdevumi (šķērsfinansējums); 

f. IK6 ERAF tipa izdevumi (šķērsfinansējums); 

g. IK7 Netiešo izmaksu nemainīgā likme; 

h. IK8 Kopsummas maksājums; 

i. IK9 Vienas vienības izmaksas. 

422. Sistēmā ir iespējams atlasīt projektus, kuros veikti ESF un ERAF tipa izdevumi 

(šķērsfinansējums). Papildus šāds dalījums ļauj atlasīt arī projektus un summas, kas veiktas 

netiešo izmaksu nemainīgās likmes, kopsummas maksājumu un vienas vienības izmaksu 

ietvaros.  

423. VIS iestrādātā funkcionalitāte paredz sistēmā uzkrāto projektu datu pārbaudīšanu pret Lauku 

atbalsta dienesta (LAD) informācijas sistēmu ar mērķi noskaidrot, vai pieteiktais 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. Līdz ar izmaiņām LAD informācijas sistēmā, 

2010.gada 4.ceturksnī tika uzsākta izveidotā datu apmaiņas algoritma precizēšana atbilstoši 

jaunajai funkcionalitātei.  

424. Vadošā iestāde uzsver, ka VIS ir viens no ES fondu uzraudzības sistēmas galvenajiem 

instrumentiem, kas sniedz būtisku atbalstu ES fondu vadībā, uzraudzībā, kā arī informācijas 

sagatavošanā un sniegšanā sabiedrībai par ES fondu apguves progresu, t.sk. nodrošina operatīvu 

un precīzu informāciju, ātrākai lēmuma pieņemšanai. 
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2.7.6. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem 

425. Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, vadošā iestāde saskaņā ar 

Regulas Nr.1083/2006 47.pantu veic tematisko izvērtēšanu.  

Izvērtēšanas plāns  

426. ES fondu vadošās iestādes izstrādātais „Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas plāns 2007-2013” 

(izvērtēšanas plāns) ir nozīmīgs ES fondu vadības, uzraudzības un kontroles instruments visām 

ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. 2010.gadā izvērtēšanas plāns tika aktualizēts vienu 

reizi atbilstoši pastāvošajai situācijai un veiktajiem grozījumiem saistošajos normatīvajos aktos. 

Aktualizācijas ietvaros tika identificētas arī 2011., 2012. un 2015.gadā veicamo izvērtējumu 

tēmas. Veiktie grozījumi izvērtēšanas plānā tika saskaņoti ES fondu uzraudzības komitejā.  

Izvērtējumi  

427. Saskaņā ar 2009.gada 13.jūlija Papildu saprašanās memorandā (Saprašanās memoranda pirmais 

papildinājums) starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku noteikto, 2010.gadā tika uzsākta 

ex-post „Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana uzņēmējdarbības, 

nodarbinātības pasākumu, izglītības un zinātnes atbalstam 2004.-2006.gada plānošanas periodā 

un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana (ex – post izvērtējums)” veikšana. Izvērtējums tiek 

veikts, lai izvērtētu ES struktūrfondu ieguldījumu 2004.–2006.gada plānošanas  periodā 

uzņēmējdarbības atbalstā, nodarbinātības un darba spēka pielāgošanās spēju uzlabošanā, izglītībā 

un zinātnē, kā arī sniegtu konstruktīvus secinājumus, un, balstoties uz tiem, izvērtētu un sniegtu 

saistošas rekomendācijas turpmākam efektīvākam ES struktūrfondu finansējuma ieguldījumam 

iepriekš minēto jomu veicināšanai. Izvērtējuma rezultāti ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē 

sadaļā ,,ES fondu izvērtēšana’’
28

, un plašākai publikai tie tika prezentēti FM organizētajā 

konferencē, kas notika 2011.gada 13.maijā
29

.  

428. 2010.gadā tika uzsākts darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes izvērtējumam „2007.-2013.gada 

plānošanas perioda ES fondu  VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes 

vidus posma (mid-term) izvērtējums”, tā kā ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda vidū 

nepieciešams veikt vidus posma izvērtējumu, lai novērtētu vidus posmā sasniegtos rezultātus, 

veikto aktivitāšu atbilstību esošajai situāciju, nepieciešamos uzlabojumus un tml. ES fondu 

plānošanas un komunikācijas pasākumu kontekstā, kā arī ES fondu ieguldījumu un ietekmi uz 

aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, horizontālo prioritāti „Makroekonomiskā stabilitāte” un 

HP „Vienlīdzīgas iespējas”. Izvērtējuma ietvaros tiks izvirzīti secinājumi un rekomendācijas 

turpmākai ES fondu ieviešanas efektivitātes uzlabošanai iepriekš minētajās jomās. 

429. 2010.gadā tika uzsākts darbs arī pie tehnisko specifikāciju izstrādes iekšējam izvērtējumam 

"Neatkarīga analīze par ES fondu noteikto rādītāju izpildi 2007.-2013.gada plānošanas periodā". 

Izvērtējuma rezultāti plānoti 2011.gada vidū. 

430. 2010.gadā tika lauzts līgums par izvērtējuma „Izvērtējums par ieņēmumu apjomu valsts budžetā 

no īstenotajiem Eiropas Savienības fondu projektiem” veikšanu, jo izvērtējuma veicējs nevarēja 

                                                           
28

 ES fondu tīmekļa vietnē pieejama informācija par visiem ar ES fondu ieviešanu un to ietekmi saistītiem 

izvērtējumiem http://www.esfondi.lv/page.php?id=906  
29

 http://www.esfondi.lv/events.php?id=1&action=event&category=45&eid=1491  

http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/2011_BK_zinojums_eng.pdf
http://www.esfondi.lv/page.php?id=906
http://www.esfondi.lv/events.php?id=1&action=event&category=45&eid=1491
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nodrošināt pakalpojuma sniegšanu atbilstošā kvalitātē. Ņemot vērā izvērtējuma tēmas 

nozīmīgumu, 2010.gada nogalē tika izstrādātas jaunas tehniskās specifikācijas izvērtējumam  

„Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību” un uzsākts darbs pie jaunas 

iepirkuma procedūras organizēšanas. 

431. Informāciju par pabeigtajiem un notiekošajiem izvērtējumiem ir publicēta ES fondu tīmekļa 

vietnē sadaļā ,,ES fondu izvērtēšana’’.  

ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa  

432. 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 (izvērtēšanas darba grupa).  

433. Rezultatīva izvērtēšanas procesa organizēšanai 2010.gadā tika organizētas 3 izvērtēšanas darba 

grupas sanāksmes, kā arī ir notikušas 13 darba grupas rakstiskās procedūras.  

Rekomendāciju ieviešanas plāns  

434. Saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu izvērtēšanas 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.  

435. Saskaņā ar panākto vienošanos ar 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" (izvērtējums noslēdzās 

2009.gada oktobrī) veicēju, 2010.gadā iepriekš minētā izvērtējuma ietvaros tika veikta 

padziļināta analīze 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 ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām tika izteiktas 30 saistošas 

rekomendācijas, kas tika iekļautas rekomendāciju ieviešanas plānā. Izvērtējuma galvenais 

secinājums - izveidotā ES fondu vadības un kontroles sistēma ir salīdzinoši efektīvāka nekā 

valsts budžeta finansētu ieguldījumu projektu administrēšanas kontroles sistēma, tomēr ir 

iespējams panākt vēl lielāku efektivitāti, veicot atsevišķus pasākumus, lai vēl vairāk samazinātu 

administratīvo slogu finansējuma saņēmējiem un arī ES fondu administrējošām struktūrām.  

Izvērtējumā nav konstatējumu par tādām normām un prasībām Latvijas izveidotajā ES fondu 

vadības un kontroles sistēmā, kas būtu striktākas vai pretrunā ar ES normatīviem aktiem.  

436. Minētajā izvērtējumā izskatīta iespēja Latvijā izstrādāt pieļaujamās kļūdas līmeni, zem kura 

neatbilstību administrēšana būtu nelietderīga un secināts, ka piemērotā prakse saistībā ar kļūdas 

līmeņa noteikšanu Latvijā ir dažāda atkarībā no finansējuma avota un donoru noteikumiem. 

Taču, ņemot vērā to, ka ES līmenī joprojām notiek diskusijas par šo jautājumu un FM aktīvi 

piedalās Latvijai labvēlīgas pozīcijas veidošanā un paušanā, lēmums par vienotu pieļaujamās 

kļūdas līmeni Latvijas sistēmā jāvirza attiecībā uz 2014.-2021.gada plānošanas periodu, vai ar 

brīdi, ka ES līmenī būs definēta.  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=906
http://www.esfondi.lv/page.php?id=906
http://www.esfondi.lv/page.php?id=906


114    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

437. Kopumā ir izteiktas 119 rekomendācijas, kuras ieviešamas 2007. – 2013.gadā. No tām 2004. – 

2006.gada plānošanas periodā tika izteiktas 30, kuras jau ir ieviestas. 

438. Rekomendāciju ieviešanas plānā ietvertā informācija tiek aktualizēta 2 reizes gadā. 2010.gadā 

plāns tika aktualizēts, balstoties uz rekomendāciju ieviešanas statusu janvārī un oktobrī. Zemāk 

esošajā attēlā ir atspoguļots rekomendāciju ieviešanas statuss 2010.gada oktobrī saskaņā ar 

rekomendāciju ieviešanas plāna aktualizācijas rezultātiem. Kā redzams 20.ilustrācijā, 14% no 

izvērtējumu rezultātā izteiktajām rekomendācijām netiks ieviestas. Tas skaidrojams ar to, ka 

atsevišķās rekomendācijās ieteiktie pasākumi vai veicamās darbības izvērtējuma veikšanas laikā 

un līdz rekomendāciju iekļaušanai Rekomendāciju plānā jau tikušas veiktas un līdz ar to izteiktā 

rekomendācija zaudē savu aktualitāti. Par to vienojas izvērtēšanas darba grupā, kurā norisinās 

diskusijas par rekomendācijas būtību un lietderīgumu un kurā vienojas, ka rekomendācija nav 

lietderīga un līdz ar to nav ieviešama, vai arī rekomendācijā ieteiktie pasākumi zaudē aktualitāti 

dēļ citas rekomendācijas ietvaros jau veiktajām darbībām. 

Ilustrācija 20. Rekomendāciju ieviešanas progress uz 2010.gada oktobri 

 

439. Uz 2010.gada oktobri ir ieviesti 74% no izteiktajām rekomendācijām. 2010.gadā turpinātas 

aktivitātes ES fondu sistēmas vienkāršošanas pasākumu ietvaros. Tā piemēram, ir izstrādāti vai 

jau veikti grozījumi normatīvajos aktos, paredzot pilnveidot interešu konflikta definīciju, 

precizēti nosacījumi attiecībā uz partnerību projektu ieviešanā, saīsināts termiņš līgumu slēgšanai 

ar finansējuma saņēmēju pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, ja lēmumā nav ietverti 

nosacījumi, kā arī saīsināts termiņš, kura laikā atbildīgā vai sadarbības iestāde, ar kuru noslēgts 

līgums, izvērtē finansējuma saņēmēja grozījumu pieprasījumu par informācijas izmaiņām, 

paredzēta iespēja precizēt projektā norādīto informāciju, ja tā ir novecojusi, ja tas nemaina pašu 

projektu pēc būtības. Ir veikta virkne pasākumu dokumentu harmonizēšanai - sagatavoti vadošās 

iestādes ieteikumi līgumu/vienošanos par projekta īstenošanu sagatavošanai; precizēts 

iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturs un struktūra; noteikta forma projekta progresa pārskatu 

standartveidlapai, kā arī izdoti dažādi skaidrojošie dokumenti, kā arī veikti citi pasākumi ES 

fondu sistēmas vienkāršošanai.  

440. Ir tikusi pilnveidota ES fondu vadības un kontroles sistēma – veikti vairāki pasākumi, lai 

efektivizētu pārbaudes  projektu īstenošanas vietās un maksājumu pieprasījumu pārbaudes, 

samazināts maksājumu pieprasījumiem pievienojamo dokumentu skaits,  normatīvajos aktos 

noteikta robeža, zem kuras iestādes vadītājs pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu 

atgūšanas procesa lietderīgumu un efektivitāti, ja administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti 

ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu ir lielāki par atgūstamo summu, kā arī veikta virkne 

citu pasākumu ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai.  
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441. VI nodrošināja dalību EK Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju Ģenerāldirektorāta 

organizētajās ESF izvērtēšanas sistēmas un EK Reģionālās politikas Ģenerāldirektorāta 

organizētajās ERAF izvērtēšanas sistēmas sanāksmēs.  

442. Dalība izvērtēšanas sanāksmēs ļāva apzināt izvērtēšanas procesā aktuālākos jautājumus 

(piemēram: informāciju par ex-post izvērtējumu, ko veikusi EK un dalībvalstis, saistošās 

diskusijas par to rezultātiem un pielietotajām metodēm; par rādītāju ievadi SFC2007 u.c.), 

izdarot secinājumus par turpmāk veicamiem darbiem, kā arī precizējamiem jautājumiem.  

443. Savukārt 2011.gadā plānots veikt pasākumus izvērtēšanas kapacitātes celšanai, izvērtēšanas 

ziņojumu kvalitātes uzlabošanai u.c. 

2.8. Finanšu vadība un kontrole 

444. 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 2010.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 revīziju, kā arī sertifikācijas iestādes veiktajām 

pārbaudēm pirms izdevumu deklarāciju apstiprināšanas, iekļauta arī informācija par veiktajām 

finanšu korekcijām un atkāroti izmaksātu finansējumu atbilstoši Regulas Nr.1083/2006  98.panta 

2.punktam. 

445. Saskaņā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu un MK 2010.gada 21.decembra 

noteikumiem Nr.1153 "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā" FM Audita un revīzijas departaments nodrošina 

revīzijas iestādes funkcijas (Revīzijas iestāde) ES fondu ietvaros 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā. 

446. Revīzijas iestāde, veicot sertificēto izdevumu izlases pārbaudes, pārbauda atsevišķus projektus. 

Kā arī veicot vadības un kontroles sistēmas auditus, lai gūtu pārliecību par Eiropas Komisijas 

definētajām pamatprasībām un kritērijiem, izlases veidā tiek atlasīts reprezentatīvs projektu 

skaits viedokļa sniegšanai.  

447. Vērtējot vadības un kontroles sistēmas darbību 2010.gadā, sistēmiski trūkumi netika konstatēti, 

tomēr atsevišķos gadījumos tika konstatēti trūkumi, t.sk. ar finansiālo ietekmi, kas tiek novērsti 

atbilstoši Revīzijas iestādes izteiktajiem ieteikumiem un termiņiem.  

448. 2010.gadā tika veiktas divas Revīzijas iestādes sertificēto izdevumu revīzijas, 5 Revīzijas 

iestādes vadības un kontroles sistēmas un atbilstības novērtējuma auditi, 31 ES iekšējā audita 

struktūrvienību sistēmu auditi. 

449. EK audita misijas laikā tika konstatēti būtiski trūkumi Revīzijas iestādes darbā. Lai novērstu 

potenciālos riskus ES fondu ietvaros izveidotajā vadības un kontroles sistēmā, vadošā iestāde 

atsauca EK iesniegtās izdevumu deklarācijas un pārtrauca turpmāku izdevumu deklarēšanu 

(sīkāka informācija sadaļā 2.8.10. ,,Eiropas Komisijas auditi''). 
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450. FM ir izstrādājusi vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos projektos 

ar mērķi skaidrot finanšu korekcijas būtību un piemērošanu ES fondu projektos, kā arī 

nodrošināt sistēmisku, vienotu pieeju un praksi proporcionālas finanšu korekcijas piemērošanā 

līdzīgos gadījumos Latvijā. Papildus FM ir ierosinājusi arī EK izstrādāt vadlīnijas par 

proporcionālu finanšu korekciju ne tikai publiskā iepirkuma pārkāpumu gadījumos, bet arī 

pārkāpumiem un neatbilstībām citās jomās. 

451. Analizējot informāciju par 2010.gadā konstatēto finansiālo ietekmi jāsecina, ka lielākā daļa 

neatbilstoši veikto izdevumu tiek konstatēti veicot iesniegto finansējuma saņēmēju maksājumu 

pieprasījumu pārbaudi. Maksājumu pieprasījuma pārbaudes uzskatāmas par visefektīvākajām, jo 

ļauj savlaicīgi novērt maksājumu veikšanu par darbībām, kuras nav attiecināmas tā kā lielākajā 

daļā gadījumu neatbilstoši veiktie izdevumi tiek ieturēti no kārtējā vai nākošā maksājuma, 

tādejādi novēršot nepieciešamību lieki tērēt resursus (gan cilvēkstundas, gan finanšu), lai atgūtu 

neatbilstoši izlietoto finansējumu no finansējuma saņēmēja.  

452. Savukārt pārbaudes projektu īstenošanas vietās ļauj kontrolēt ieviešamo darbību kvalitāti 

pārbaudot gan projekta ieviešanas gaitu, gan faktiski paveikto, gan konstatējot, vai nepastāv 

riski, kas varētu apdraudēt projekta rezultātu sasniegšanu, kā arī sasniegto rezultātu ilgtspējību. 

453. Arī iepirkumu pirmspārbaudes nodrošina projektu kvalitatīvu ieviešanu, jo pēc tajās konstatēto 

trūkumu novēršanas, lai arī tiem nav finansiāla ietekme, tiek nodrošināta atbilstoša projekta 

turpmāka ieviešana, kas savukārt mazina potenciālo neatbilstoši veikto izdevumu veidošanās 

risku, t.i., ja projekta iepirkuma dokumentācija ir korekta un pietiekoši detalizēta, gadījumā, ja 

rodas problēmas ar nodevumiem vai faktisko darbu atbilstību paredzētajai tāmei un izstrādes 

grafikam, radušos papildus izdevumus sedz izpildītājs. 

454. Kopumā 2010.gadā DP ietvaros konstatētas 38 dažāda veida neatbilstības, tomēr kā pozitīva 

tendence jāatzīmē fakts, ka konstatētās neatbilstības ir ar nelielu finansiālo ietekmi un lielākoties 

tās ir saistītas ar dažādām kļūdām (35%), iepirkuma procedūras neievērošanu (6%), 

maksātnespēju un bankrotiem (10%), bet 46% gadījumu konstatētie neatbilstoši veikti izdevumi 

kvalificējušies kā ,,Cits veids'', kad konstatētie trūkumi nav ierindojami ne vienā no iepriekš 

minētajām kategorijām, kas bieži vien ir pārmaksātas atalgojuma vai administratīvās izmaksas, 

vairāku pārkāpumu komplekss u.c. gadījumi. Kopumā Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam 

(OLAF), izmantojot EK neatbilstību vadības sistēmu, ziņots par DP ietvaros 2010.gadā 

konstatētajām neatbilstībām 87,9 tūkst. eiro apmērā.      

455. 2010.gadā veiktajās pārbaudēs lielākā finansiālā ietekme konstatēta maksājumu pieprasījumu 

pārbaudēs - 81,3 tūkst. eiro jeb 0,07% kopējās pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļas, 

savukārt pārbaudēs pirms izdevumu deklarācijas apstiprināšanas konstatēta finansiālā ietekme 16 

eiro apmērā, un sertificēto izdevumu revīzijas pārbaudēs – finansiāla ietekme 26,86 eiro apmērā, 

bet pārbaudēs projektu īstenošanas vietās un iepirkumu pirmspārbaudēs noteiktajos trūkumos 

finansiālā ietekme vispār nav konstatēta. 

456. Kopumā DP ietvaros dažāda līmeņa pārbaužu un papildu kontroles pasākumu rezultātā 

konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjoms pret izmaksāto finansējumu nesasniedz kritisko 
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2% būtiskuma līmeni. Jāatzīmē, ka nacionālā līmenī
30

 noteiktas augtākas prasības neatbilstoši 

veikto izdevumu apjomam, plānojot noturēt to līdz perioda beigām 2009.gada robežās. 

Ilustrācija 21. 2010.gadā veiktajās pārbaudēs konstatētā finansiālā ietekme dalījumā pa pārbaužu veidiem, tūkst. 

eiro. 

 

457. Detalizēta informācija par pārbaudēm, revīzijām un auditiem ir sniegta nākamajās sadaļās, kā arī 

5. un 6.pielikumā. 

2.8.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts 

458. 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 EK puses tika apstiprināts 2009.gada 

4.jūnijā. Vadības un kontroles sistēmas apraksts ir aktualizēts uz 2009.gada 31.decembri
31

. 

Turpmāk VI Vadības un kontroles ziņojumu iesniegs Revīzijas iestādē vienu reizi gadā par 

pārskata periodu no 1.jūlija līdz 30.jūnijam, šādi atvieglojot Revīzijas iestādei darbu pie Gada 

kontroles ziņojuma sagatavošanas. ES fondu vadības un kontroles sistēmas aktuālo versiju 

lūdzam skatīt ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv pēc adreses 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=789 .  

459. 2010.gada 1.aprīlī Finanšu ministrijā ir noslēgusies reorganizācija, kuras ietvaros reorganizēta arī 

ES fondu vadošā iestāde - pārskatot, izvērtējot un precizējot ES fondu vadošās iestādes 

departamentu nodaļu funkcijas un uzdevumus, no līdzšinējiem trim departamentiem izveidoti 

divi - ES fondu stratēģijas departaments un ES fondu uzraudzības departaments, kas turpinās 

darbību, optimālāk strukturējot cilvēkresursus un novēršot iespējamu funkciju dublēšanos. Pēc 

                                                           
30

 Informācija par ietekmes rādītāju aktualizēšanu iekļauta atbilstoši  Regulas Nr.1083/2006 29.pantā FM sagatavotajā 

un 31.03.2010.EK apstiprinātajā Stratēģiskajā ziņojumā http://www.esfondi.lv/page.php?id=1047  

31
 Detalizēta informācija par Latvijā izveidoto ES fondu vadības un kontroles sistēmu ir aplūkojama ES fondu vadības un 

kontroles sistēmas aprakstā saskaņā ar Regulas Nr.1828/2006 21.panta prasībām, kas ievietota Eiropas Savienības fondu 

mājas lapā pēc saites: http://www.esfondi.lv/page.php?id=789.  

 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=789
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1047
http://www.esfondi.lv/page.php?id=789
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reorganizācijas ir nodalītas ES fondu stratēģiskās plānošanas funkcijas un uzraudzības funkcijas. 

Veicot reorganizāciju, izvērtēts arī veicamais darba apjoms attiecībā uz 2004.-2006.gada 

plānošanas perioda un citu ārvalstu finanšu instrumentu administrēšanu.  Līdz ar to optimizēts 

ES fondu vadošās iestādes darbs un novērsta iespējama funkciju dublēšanās. 

460. Kopējo valsts pārvaldes izmaiņu kontekstā 2010.gadā ir likvidētas un reorganizētas šādas ES 

fondu administrēšanā iesaistītās iestādes: 

- likvidēta Būvniecības, mājokļu un enerģētikas valsts aģentūra – tās funkcijas, kas saistītas ar 

ES fondu administrēšanu ir nodotas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai; 

- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija apvienota ar Vides ministriju un 

izveidota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.  

461. Ar š. g. Finanšu ministrijas 5.aprīļa rīkojumu Nr.149, pamatojoties uz Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 14.panta septīto daļu, par tehniskās palīdzības 

aktivitāšu atbildīgo iestādes vadītāju tika apstiprināts valsts sekretāra vietnieks Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos - vadošās iestādes vadītājs.   

462. Lai novērtētu ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju atbilstību EK un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, Revīzijas iestāde atbilstoši kārtējam gada auditu plānam veic atbilstības 

novērtējuma auditus. Audita rezultāti tika iekļauti Gada kontroles ziņojumā un audita ziņojums 

tika iesniegts EK, izmantojot SFC2007 sistēmu. 

463. Augstāk minētās iestādes, kas ir pārņēmušas ES fondu administrēšanas funkcijas ir 

apliecinājušas, ka izmaiņām nav būtiskas ietekmes uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas 

darbību un tās neietekmēs ES fondu apguvi. 

464. Sākotnējā akreditētā sistēmas ietvarā sistēmas auditi tika deleģēti 18 iekšējā audita 

struktūrvienībām atbildīgajās iestādēs un sadarbības iestādēs. Revīzijas iestāde veica ES fondu 

audita politikas plānošanas funkciju, horizontālos sistēmas auditus un sertificēto izdevumu 

izlases veida pārbaudes, balstoties uz veiktajiem vadības un kontroles sistēmas auditiem, sniedz 

viedokli EK par izveidoto vadības un kontroles sistēmu. ES fondu vadībā iesaistīto atbildīgo un 

sadarbības iestāžu iekšējā audita struktūrvienību veikto auditu rezultāti tiek vērtēti atbilstoši 

Starptautiskajam revīzijas standartam Nr. 610.  

465. Sākot ar 2010.gada 1.jūliju, atbilstoši 2010.gada 21.decembrī apstiprinātajiem MK noteikumiem 

Nr.1153 "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda vadībā" Revīzijas iestādes funkcija tiek centralizēta FM Audita un revīzijas 

departamentā, kā rezultātā pamatprasību un kritēriju izvērtējums tiek sniegts katrai ES fondu 

vadībā iesaistītajai institūcijai atsevišķi (t.sk. vadošajai un maksājumu iestādei).  Vadības un 

kontroles sistēmas auditi tiek veikti saskaņā ar revīzijas iestādes vadītāja apstiprinātajiem auditu 

plāniem, ņemot vērā iepriekšējo revīzijas iestādes veikto vadības un kontroles sistēmas auditu 

rezultātus un auditētās sistēmas, kā arī veicot auditējamo institūciju risku novērtējumu, liekot 

uzsvaru uz darbību programmām, institūcijām un piešķirtā finansējuma apjomu, publiski 

pieejamu informāciju un EK likumdošanas prasībām riska izvērtējumu. Lai nodrošinātu kontroli 

pār EK tiesību aktiem, Regulas Nr.1083/2006 1 (d) punkts tiek piemērots saskaņā ar MK 

2008.gada 25.novembra noteikumiem Nr.953 "Latvijas Republikas nostājas projekta Līguma par 

Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un 

apstiprināšanas kārtība". Tieslietu ministrija saņem EK argumentētos atzinumus par ES tiesību 
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aktiem, koordinē nostājas projekta sagatavošanu un iesniegšanu MK, kā arī pēc MK apstiprinātā 

nostājas projekta saņemšanas no Valsts kancelejas nosūta to EK. Par nostājas projekta 

sagatavošanu atbildīga ir ministrija, kuras kompetencē atbilstoši normatīvajiem aktiem ir ES 

tiesību akta, par kuru ir sniegts EK argumentēts atzinums, piemērošana vai pārņemšana. Šobrīd 

ar TM ir panākta vienošanās par EK argumentētā atzinuma iesniegšanu arī Valsts kasei kā 

sertifikācijas iestādei tiklīdz tāds tiek saņemts. Izvērtējot EK tiesību aktu ietekmi, pamatā tiek 

analizēts, vai pārkāptā vai neievērotā tiesību aktu norma skar plānošanas dokumentos noteiktos 

pasākumus, ko finansē no ES fondu līdzekļiem. Papildus ir izstrādāts Finanšu ministrijas iekšējo 

noteikumu projekts "Eiropas Savienības tiesību aktu, Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas 

Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesas lietu informācijas aprites kārtība", kas nosaka Tieslietu 

ministrijas un Finanšu ministrijas sadarbību Eiropas Komisijas tiesību aktu saskaņošanas 

procesā.  

466. Izaicinājumi 2011.gadā attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmu būs saistīti ar 

iepirkumu uzraudzības kontroles sistēmas pilnveidošanu, kā arī izmaksu izmaiņu vadību, kas 

vadošajai iestādei jānodrošina mainīgo ekonomisko apstākļu kontekstā. Tai skaitā attiecībā uz 

izmaiņām PVN likmes izmaiņām, kā rezultātā veicamas izmaiņas un papildus darbības ES fondu 

projektos. 

2.8.2. Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums 

467. Atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā  noteiktajam revīzijas iestāde 

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. Gada kontroles ziņojums tiek izstrādāts un iesniegts EK līdz katra gada 

31.decembrim, izmantojot SFC2007 sistēmu, kā arī ir pieejams ES fondu mājas lapā  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854.  

468. Atbilstoši aktualizētajai Vienotajai revīzijas stratēģijai, kas tika iesniegta EK 2010.gada 

30.jūnijā, Revīzijas iestādes darbības ietvaros tika veiktas vairākas būtiskas izmaiņas: 

 centralizējot Revīzijas iestādes funkciju veikšanu FM; 

 savā darbā piemērojot Starptautiskās grāmatvežu federācijas izstrādātos Starptautiskos 

revīzijas standartus; 

 stiprinot Revīzijas iestādes vadītāja pilnvaras un neatkarību; 

 veicot iekšējo Revīzijas iestādes funkciju pārdali; 

 liekot uzsvaru uz EK definētajām pamatprasībām un vērtēšanas kritērijiem vadības un 

kontroles sistēmu auditu veikšanā.  

469. 2010.gada 31.decembrī Revīzijas iestāde sniedza EK atzinumu (bez iebildumiem) par periodu no 

2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam par sistēmu darbības efektivitāti, balstoties uz 

veikto vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātiem un sertificēto izdevumu izlases revīziju 

rezultātiem.  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854
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470. Pārskata periodā veiktajos vadības un kontroles sistēmas auditos, t.sk. horizontālajos sistēmas 

auditos ES fondu vadībā iesaistītajās, institūcijās tika atklātas atsevišķas nepilnības izveidotās 

vadības un kontroles sistēmas funkcionēšanā (rezultātus skatīt Gada kontroles ziņojuma
32

 5. un 

6.pielikumā), taču kopumā var secināt, ka izveidotās vadības un kontroles sistēmas darbojas un 

konstatētās nepilnības būtiski neietekmē sistēmas funkcionēšanu. Kopējais novērtējums par 

katras pamatprasības izpildi attiecīgajā institūciju grupā bija 2, kas sniedz pārliecību, ka kopumā 

vadības un kontroles sistēma darbojas. 

471. Lai nodrošinātu izveidoto vadības un kontroles sistēmu atbilstību kopš SIA “Ernst & Young 

Baltic” 2008.gada 15.septembra sniegtās akreditācijas atbilstoši Padomes Regulas (EK) 

Nr.1083/2006 un Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/200658-60.pantos noteiktajām prasībām, 

Revīzijas iestāde veica horizontālo vadības un kontroles sistēmas atbilstības auditu izvērtējot 

izveidoto vadības un kontroles sistēmas izmaiņu atbilstību EK un LR normatīvajiem aktiem. 

Audita laikā tika konstatēti atsevišķi trūkumi, kuri nav sistēmiska rakstura trūkumi un neietekmē 

sistēmas darbību, to novēršanai tika izteikti ieteikumi un atbilstoši ieviešanas termiņi.  

472. Detalizēta informācija par izveidoto vadības un kontroles sistēmu efektivitātes darbību un to 

novērtējumu, ir sniegta sadaļā 2.8.10. „ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi”. 

2.8.3. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

Informācija par pārbaužu veikšanas metodiku 

473. Plašs pārbaužu projektu īstenošanas vietās sistēmas apraksts tika sniegts gadskārtējā ziņojuma 

par 2008.gadu
33

, kā arī informācija par būtiskajām izmaiņām, kas veiktas 2010.gada 16.februārī 

no jauna izdoto 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'' piemērošanas metodikā, tika iekļauta 

gadskārtējā ziņojuma par 2009.gadu 2.8.3.sadaļā ,,Pārbaudes projektu īstenošanas vietās''. 

2010.gadā būtiskas izmaiņas MK noteikumu Nr.140 piemērošanas metodikā nav veiktas.  

2010.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās 

474. 2010.gadā DP ietvaros ir veiktas 92 pārbaudes
34

 projektu īstenošanas vietās. 2010.gadā 

pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļa bija 310,8, milj. eiro, savukārt 2010.gadā pārbaudīto 

projektu ietvaros veikto maksājumu apjoms bija 126,4  milj. eiro.  

475. 2010.gadā DP ietvaros veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietā rezultātā netika konstatēti 

pārkāpumi ar finansiālu ietekmi, kas ir pozitīvi vērtējams fakts. Pārbaudes veiktas, izveidojot 

projektu izlasi ņemto vērā projektu risku novērtējumu. 

476. Pēc 2010.gadā veikto 92 pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultātiem var secināt, ka lielākā 

daļa jeb 56 (60,9%) pārbaudes ir bijušas pozitīvas, 36 pārbaudēs (39,1%) rezultāts ir bijis ar 

iebildumiem, bet neviena pārbaude nav noslēgusies ar negatīvu rezultātu.  

                                                           
32

 http://www.esfondi.lv/page.php?id=854  
33

 http://www.esfondi.lv/page.php?id=913  
34

 Iekļauta informācija par visās Tehniskās palīdzības aktivitātēs (arī 2DP un 3DP) veiktajām pārbaudēm projektu 

īstenošanas vietās, jo ministriju īstenotajos Tehniskās palīdzības projektos nav iespējams pilnīgi precīzi nodalīt katras no 

Tehniskās palīdzības aktivitāšu īpatsvaru. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=854
http://www.esfondi.lv/page.php?id=854
http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
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Ilustrācija 22. DP ietvaros 2010.gadā veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultāti 

 

477. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pārbaužu rezultāti liecina par pozitīvu tendenci – pieaug pārbaužu 

skaits ar pozitīvu rezultātu, bet ir būtiski samazinājies negatīvu pārbaužu rezultātu apjoms un, kā 

minēts iepriekš, 2010.gadā DP ietvaros neviena pārbaude projektu īstenošanas vietās nav bijusi 

ar negatīvu rezultātu . 

478. VI veic pastāvīgu informācijas analīzi par veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, 

izskatot informāciju un uzraugot trūkumu novēršanas gaitu, izmantojot VIS ievadītos datus, kā 

arī sniedzot ikmēneša apliecinājumu sertifikācijas iestādē atbilstoši izstrādātajai iekšējai 

kārtībai
35

. 

479. Tā kā pārbaudes projektu īstenošanas vietās ir viens no svarīgākajiem uzraudzības 

mehānismiem, ar kuru iespējams pārliecināties par ieguldīto investīciju atbilstību  plānotajam un 

sasniegtā rezultāta ilgtspējību, nepārtraukti notiek šī mehānisma procedūru uzlabošana. 

480. Kā jau tika iepriekš norādīts, 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. 

481. Detalizēta informācija par 2010.gadā DP ietvaros veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas 

vietā ir pieejama 5.pielikumā.  

2.8.4. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes 

482. 2010. gadā veiktajās maksājumu pieprasījuma pārbaudēs DP ietvaros pārbaudīti 262 projekti36.. 

Pārbaudīto projektu kopējā maksājumu pieprasījumu summa (ES fondu daļa) ir 118,1 milj. eiro, 

savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiālā ietekme ir tikai 81,3 tūkst. eiro jeb 

0,07% no kopējās pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļas, kas ir pozitīvi vērtējams. 

                                                           
35

Vadošās iestādes 2010.gada  30.decembra kārtība Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde 

sagatavo apliecinājumu par būtisku trūkumu Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmā neesamību, 

Regulas  Nr.1083/2006 60.pantā minēto darbību izpildes nodrošināšanu un VIS iekļauto datu kvalitātes atbilstību’’ 
36

 Iekļauta informācija par visās Tehniskās palīdzības aktivitātēs (arī 2DP un 3DP) veiktajām maksājumu pieprasījumu 

pārbaudēm, jo ministriju īstenotajos Tehniskās palīdzības projektos nav iespējams pilnīgi precīzi nodalīt katras no 

Tehniskās palīdzības aktivitāšu īpatsvaru. 
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Ilustrācija 23. 2010.gadā veiktajās maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētās finansiālās ietekmes īpatsvars, 

milj. eiro 

 

483. Salīdzinot ar informāciju par 2009.gadu, 2010.gadā maksājumu pieprasījumu pārbaudēs atklāto 

pārkāpumu finansiālā ietekme ir par 0,5 milj. eiro lielāka, kas skaidrojams arī 2010.gada aktīvo 

maksājumu plūsmu, jo konstatēto trūkumu proporcija pret pārbaudīto projektu ietvaros 

veiktajiem maksājumiem nav ievērojami palielinājusies 

484. 2010.gada ietvaros veiktajās maksājumu pieprasījumu pārbaudēs biežāk konstatētās neatbilstību 

veids ir neatbilstība projekta aktivitātei, mērķim, vadlīnijām, līguma nosacījumiem un tml., kas 

konstatēts 27,6% gadījumu, tam seko izdevumus attaisnojošo dokumentu trūkums 17% 

gadījumu, bet 10% gadījumu nav ievērota iepirkumu procedūra. 38% gadījumu konstatētie 

neatbilstoši veikti izdevumi kvalificējušies kā ,,Cits veids'', kad konstatētie trūkumi nav 

ierindojami ne vienā no iepriekš minētajām kategorijām, kas bieži vien ir pārmaksātas 

atalgojuma vai administratīvās izmaksas, vairāku pārkāpumu komplekss u.c. gadījumi. Visos 

gadījumos konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi tikuši ieturēti no kārtējā vai nākošā 

maksājumu pieprasījuma. 

485. 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. 

486. Detalizēta informācija par veiktajām maksājumu pieprasījumu pārbaudēm ir pieejama ziņojuma 

6.pielikumā. 

2.8.5. Iepirkumu pirmspārbaudes 

487. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību IUB 2010.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 pilnīga informācija par aktualizētajiem iepirkumiem (netiek aktualizēti 

iepirkuma plāni); 

- Aktualizētie plāni nereti vairāk sniedza informāciju par jau veiktajiem iepirkumiem, 

nevis plānotajiem iepirkumiem. 
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488. Savukārt būtiskākās konstatētās neatbilstības iesniegtajos iepirkuma plānos bija iepirkumu 

nepamatota sadalīšana daļās, nepareizi noteikts iepirkuma līguma veids – piegādes, pakalpojumu 

vai būvdarbu līgums; neņemti vērā Publisko iepirkumu likuma grozījumi, nosakot piemērojamo 

iepirkuma procedūru. 

489. Iepirkuma dokumentācijā un procedūras norisē tika konstatētas šādas būtiskākās konstatētās 

neatbilstības: 

- Neatbilstošu kvalifikācijas prasību izvirzīšana; 

- Neatbilstoša Publisko iepirkumu likuma regulējumam (piemēram, termiņu 

neievērošana; nepamatota dažādu sertifikātu pieprasīšana); 

- Nesamērīgas ar līguma priekšmetu saistītas prasības (piemēram, 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). 

490. Vērtējot DP ietvaros 2010.gadā veiktās iepirkuma pirmspārbaudes, jāatzīmē, ka pārbaudēs 

gandrīz katrs otrais atzinums tika sniegts ar iebildumiem, taču vairumā gadījumu atkārtoto 

pārbaužu rezultātā tika secināts, ka konstatētie trūkumi ir novērsti.  

491. Zemāk tabulā informācija par 2010.gadā veiktajām iepirkuma pirmspārbaudēm dalījumā pa 

fondiem un atzinumu veidiem (pozitīvie atzinumi norādīti ieskaitot veiktās pēcpārbaudes). 

Tabula 10. DP ietvaros  veiktās Eiropas Savienības fondu projektu iepirkuma pirmspārbaudes 2010.gadā 

  2010.gadā Līdz 31.12.2010. 

 

Fonds 

Pārbaudīto 

projektu 

skaits 

Pirmspārbaudes sākotnējā atzinumu 

veids 
Pārbaudīto 

projektu 

skaits 

Pirmspārbaudes sākotnējā atzinumu 

veids 

 
Pozitīvs Negatīvs 

Ar 

iebildumiem 
Pozitīvs Negatīvs 

Ar 

iebildumiem 

 ESF 22 9 2 11 27 13 2 12 

 Tehniskā 

palīdzība 
2 1 0 1 3 2 0 1 

 Kopā 1 DP 24 10 2 12 30 15 2 13 

 

          492. Tomēr, neapšaubāmi pirmspārbaužu veikšanai ir daudz priekšrocību, piemēram, savlaicīgi tiek  

konstatētas neatbilstības iepirkuma dokumentācijā un norisē, un līdz ar to mazinās sūdzību 

saņemšanas un izdevumu neattiecināšanas risks; vienlaikus tādējādi tiek veicināta arī pasūtītāju 

izglītošana (īpaši attiecībā uz „mazajiem” pasūtītājiem), kā, piemēram, valsts un pašvaldību 

izglītības iestādes reģionos. 

493. Atsevišķos gadījumos, piemēram, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, saņemtas 

sūdzības no pretendentiem par pārāk augstu, specifisku prasību izvirzīšanu iepirkuma 

priekšmetam, lai gan izvirzītās prasības parasti atbilst nozares specifikai. Kā arī saņemti 

iebildumi par vienotu apjomīgu iepirkumu veikšanu, tādejādi izslēdzot no konkurences 

pretendentus ar mazāku kapacitāti vai tehnisko nodrošinājumu. Piemēram, atsevišķas sūdzības ir 

saņemtas par informācijas tehnoloģiju iepirkumu tehniskajām specifikācijām, kuru objektīva 

izvērtēšana visos aspektos pirmspārbaužu ietvaros ir ierobežota, ņemot vērā, ka prasību 

objektivitāte lielā mērā ir atkarīga no konkrētās tirgus situācijas, ko vislabāk pārzina attiecīgā 
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tirgus dalībnieki. Katrā konkrētajā gadījumā, kad tiek saņemts iesniegums IUB,  iesniegumu 

izskatīšanas komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās nozares ekspertu, izvērtē iesnieguma 

pamatotību. Vērtējot izvirzīto prasību, tai skaitā tehnisko specifikāciju, samērīgumu, tiek vērtēts, 

vai pakalpojumi atbilstoši izvirzītajām prasībām vai preces ar nolikumā noteiktajiem 

tehniskajiem parametriem atbilst pasūtītāja objektīvām vajadzībām un nevar nepamatoti 

sašaurināt iespējamo piegādātāju loku. Attiecībā uz vienotajiem iepirkumiem jānorāda, ka to 

rīkošana ir pamatota gadījumos, kad vienots iepirkums ļauj ietaupīt resursus un spēj nodrošināt 

iegādāto komponentu savietojamību, tādēļ finansējuma saņēmējiem katra konkrētā iepirkuma 

gadījumā ir jāizvērtē samērīgums starp iespējamo resursu ietaupījumu vienota iepirkuma 

rezultātā, tehnisko savietojamību un iepirkuma apjomu, kā arī prasībām pretendentiem, ņemot 

vērā katra iepirkuma specifiku.2010.gadā kopā saņemtas 149 sūdzības par veiktajiem 

iepirkumiem ES fondu projektos, no kurām 80 jeb 53.6% bijušas pamatotas (skatīt tabulu 

Nr.8)
37

. 

 

Tabula 11. 2010.gadā saņemtās sūdzības un to izskatīšanas rezultāti 

Sūdzības izskatīšanas rezultāts 

Pozitīvs 

(sūdzība 

pamatota) 

Negatīvs 

(sūdzībai 

nav 

pamata) 

Sūdzības 

izskatīšana 

pārtraukta 

Sūdzības rezultāts 

 
61 

 
Pēc sūdzības izskatīšanas atļauts slēgt iepirkuma līgumu 

79 
  

Pēc sūdzības izskatīšanas ir aizliegts slēgt iepirkuma līgumu 

 
6 

 

Pēc sūdzības izskatīšanas atstāts spēkā iepirkumu komisijas lēmums 

par procedūras pārtraukšanu 

1 
  

Pēc sūdzības izskatīšanas atcelts iepirkuma komisijas lēmums par 

procedūras pārtraukšanu 

  
2 Izbeigta iesnieguma lietvedība 

   
 

 

494. Lielākā daļa saņemto sūdzību ir par pašvaldību un to iestāžu, kā arī valsts iestāžu izsludinātajiem 

iepirkumiem, kas veikti ES fondu projektu ietvaros. Jāatzīmē, ka tas skaidrojams ar valsts 

sektora iestāžu iepirkumu finansiālo apjomu (daudzi iepirkumi tiek veikti centralizēti par 

vairākām iestādēm), kā rezultātā konkurence starp pretendentiem šādos iepirkumos ir sīvāka un 

neviens nevēlas pazaudēt iespēju izpildīt valsts pasūtījumu. 

 

Ilustrācija 24. 2010.gadā saņemto sūdzību rezultāti dalījumā pa finansējumu saņēmēju tipiem 

                                                           
37

 Pieejamā statistika ir par kopējo sūdzību skaitu, kas saņemts DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība 

un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros.  



125    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

 

 

495. 2010.gadā uzsācies un šogad turpinās aktīvs iepirkumu līgumu slēgšanas process ES fondu 

projektos un ņemot vērā pieaugošo iepirkumu procedūru skaitu un līdz ar to arī iesniegto sūdzību 

skaitu, ES fondu ieviešanā iesaistītās institūcijas ir konstatējušas nepieciešamību palielināt IUB 

kapacitāti (skat. sīkāk sadaļā ,,ES fondu sistēmas optimizēšana un vienkāršošana’’), tāpat tiks 

turpināta finansējumu saņēmēju izglītošana un konsultēšana iepirkumu jautājumos. 

496. Latvija ir uzsākusi darbības, lai nodrošinātu Saprašanās memorandā noteiktos uzdevumus, kas 

paredz stiprināt publisko iepirkumu, citu starpā izstrādājot vadlīnijas pašvaldību centralizēto 

publisko iepirkumu organizēšanai, kā arī sekmējot valsts un pašvaldību iepirkumu 

centralizēšanu, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmu. 

497. Šobrīd tiek izstrādāti tiesību aktu projekti, kas paredz sekmēt pašvaldību iepirkumu 

centralizāciju, nosakot pašvaldību pienākumu plānot un organizēt centralizētus iepirkumus. 

Iepirkumu konsolidācijas rezultātā tiks organizēts vairāk iepirkumu, kurus būs nepieciešams 

izsludināti gan IUB tīmekļa vietnē internetā, gan Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, tādējādi 

padarot iepirkumus pieejamākus citu ES dalībvalstu pretendentiem. Par iepirkumu centralizācijas 

veicināšanu informācija tiks iekļauta nākošajā gada ziņojumā. 

498. Savukārt IUB pastāvīgi vērš pasūtītāju uzmanību uz aizliegumu iekļaut iepirkumu 

dokumentācijā prasības, kas varētu ierobežot iespēju piedalīties iepirkumā uzņēmējiem no citām 

ES dalībvalstīm. Veicot ES fondu finansēto projektu iepirkumu pirmspārbaudes, šādām prasībām 

tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. No 2011.gada  attiecīgas nolikumu prasību pārbaudes tiek 

veiktas arī iepirkumiem, kas netiek finansēti no ES fondu līdzekļiem. 

2.8.6. Sertificēto izdevumu revīzija  

499. DP ietvaros 2010.gadā tika veiktas divas sertificēto izdevumu revīzijas, no kurām viena revīzija 

ir noslēgta un otras revīzijas ietvaros ir uzsākts revīzijas ziņojuma saskaņošanas process. 

Noslēgtās revīzijas rezultātā tika pārbaudīti izdevumi 90% apmērā no kopējiem 2009.gada II 

pusgadā deklarētajiem izdevumiem. 

500. Attiecīgi informācija tiek sniegta par 2009.gada II pusgadā sertificēto izdevumu revīzijām: 

sertificēto izdevumu revīzijas rezultātā tika konstatēti atsevišķi trūkumi publiskā iepirkuma jomā 

un regulas interpretācijā, kā arī  nesistēmiski trūkumi izdevumu attiecināmības jomā, izdevumu 

attaisnojošo dokumentu noformēšanā un publicitātes un vizuālās identitātes prasību piemērošanā, 
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kuru novēršanai tika izteikti ieteikumi un atbildīgie darbinieki par ieteikumu ieviešanu. Būtiski 

neattiecināmie izdevumi veiktās sertificēto izdevumu izlases revīzijas ietvaros netika konstatēti, 

un tikai divi no kopumā astoņiem DP ietvaros konstatētajiem trūkumiem bija ar finansiālu 

ietekmi.  

501. Sertificēto izdevumu revīzijas ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība atbilstoši Komisijas 

Regulas (EK) Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām, ka laika posmā no 2009.gada 1.jūlija 

līdz 2009.gada 31.decembrim sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no 

Eiropas Sociālā fonda saskaņā ar ES un LR normatīvajiem aktiem.  

502. Informāciju par 2010.gadā veikto sertificēto izdevumu pārbaudi skatīt tabulā zemāk. 

Tabula 12. 1Darbības programmas ietvaros veikto sertificēto izdevumu revīzijas rezultāti 2010.gadā
38

 

2009.gada II 

pusgadā deklarētie 

izdevumi  

Pārbaudītie izdevumi  Pārbaudītie 

izdevumi % 

Konstatētie 

neattiecināmie 

izdevumi  

Konstatēto 

trūkumu 

skaits 

14 392 154,96 LVL / 

20 478 191,59 EUR 

12 854 147,45 LVL / 

18 289 804,06 EUR 

90% 18,88 LVL / 

26,86 EUR 

8 

 

 

 

2.8.7. Sertifikācijas iestādes veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju 

apstiprināšanas  

503. 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. 

504. 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 datus, 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.  

505. Lai gūtu pārliecību par Eiropas Komisijai iesniegtajās izdevumu deklarācijās iekļauto izdevumu 

attiecināmību, Valsts kase atbilstoši ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā un 

2010.gada 9.novembra MK noteikumos Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta 

līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, 

kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”  noteiktajam veica 

izdevumu deklarācijās iekļauto maksājuma pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas izlases 

                                                           
38

Pārbaudītie izdevumi eiro pēc Latvijas centrālās bankas fiksētā kursa (0,702804) 
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veida pārbaudi atbildīgajās/sadarbības iestādēs. Sertifikācijas iestāde, lai veiktu izdevumu 

deklarācijā iekļauto maksājumu pieprasījumu izvēli pārbaudei, piemēro šādu kārtību: 

 Katra kalendārā gada sākumā tiek veikts atbildīgo/sadarbības iestāžu  novērtējums, 

piemērojot vairākus kritērijus (iestāžu izstrādāto procedūru izvērtējums, iestādes pieredze 

darbā ar fondu administrēšanu, pārbaužu un auditu ziņojumos norādītie trūkumi, 

sertifikācijas iestādes veikto maksājumu pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas 

pārbaudes rezultāti u.c.).  Pamatojoties uz atbildīgo/sadarbības iestāžu novērtējumu, 

katrai iestādei tiek definēts pārliecības līmenis un noteikts pārbaudāmo izdevumu apmērs, 

balstoties uz attiecīgās iestādes administrējamo izdevumu apmēru, un sertifikācijas 

iestādes veicamo pārbaužu biežums.  

 Sertifikācijas iestāde maksājumu pieprasījumu izvēlē ir noteikusi vairākus kritērijus, 

paredzot, ka ir jāveic katras atbildīgās/sadarbības iestādes administrējamās aktivitātes 

ietvaros veikto izdevumu pārbaude, nosakot, ka pārbaudei ir jāizvēlas lielākais 

maksājumu pieprasījums (ja iepriekš maksājuma pieprasījums šī līguma ietvaros jau ir 

ticis baudīts, tad jāizvēlas maksājuma pieprasījums ar nākamo lielāko izdevumu sumu), 

kā arī jānodrošina dažādu izdevumu kategoriju (darba algas, piegāžu/pakalpojumu 

līgumu ietvaros veiktie  izdevumi u.c.) pārbaude.  

506. Papildus Valsts kase sertifikācijas procesa nodrošināšanai katru mēnesi veic pārbaužu projektu 

īstenošanās vietā konstatēto trūkumu analīzi, kā arī revīzijas iestādes un citu ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto iestāžu ziņojumos norādīto trūkumu analīzi, izvērtē iepriekš 

minētajos ziņojumos identificēto trūkumu ietekmi uz sertifikācijas procesu un izdevumu 

attiecināmību, kā arī regulāri seko līdzi ziņojumos izteikto trūkumu novēršanai. Sertifikācijas 

iestāde, veicot izdevumu deklarāciju pārbaudi analizē arī citu ES Struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadības informācijas sistēmā pieejamo informāciju. Reizi mēnesī tiek izskatīta un 

izanalizēta informācija par iepriekšējā mēnesī konstatētajām neatbilstībām, to ietekmi uz 

izdevumu deklarācijā iekļauto izdevumu attiecināmību, kā arī tiek sekots līdzi turpmāk 

veicamajām darbībām neatbilstību novēršanā līdz brīdim, kad neatbilstība tiek slēgta (tiek 

analizēta informācija par pieņemtajiem lēmumiem par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, 

sekots līdzi neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesam u.c.). Gadījumos, kad sertifikācijas 

iestādes rīcībā esošā informācija nav pietiekama trūkumu, to novēršanas procesa vai neatbilstību 

izanalizēšanai, tiek pieprasīta papildu informācija no atbildīgajām un sadarbības iestādēm, kā arī 

no VI. 

507. 2010.gadā Valsts kase DP ietvaros izlases veidā pārbaudīja 77 maksājuma pieprasījumu 

pamatojošo dokumentāciju par summu 8,1 milj. euro. Lielākajai daļai maksājumu pieprasījumu 

sertifikācijas iestāde nekonstatēja būtiskus pārkāpumus un pārbaudes rezultāts bija pozitīvs. 

Viena projekta ietvaros tika identificēti neatbilstoši veikti izdevumi 16 EUR apmērā, kas 

radušies jo piegādāto preču apjoms pārsniedza piegāžu līgumā noteikto apjomu, minētie 

izdevumi tika ieturēti no izdevumu deklarācijas un par konstatējumu informēta sadarbības 

iestādi, kas ieturēja šo summu no finansējuma saņēmēja nākamā maksājuma pieprasījuma. 
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Tabula 13. Sertifikācijas iestādes 2010.gadā veikto pārbaužu apjoms un rezultāti 

2010.gadā 

sertifikācijas 

iestādē pārbaudīto 

un EK iesniegto 

ID summa, EUR 

Pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu 

skaits 

Pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu 

summa, LVL 

Pārbaudīto 

maksājumu 

pieprasījumu 

summa, EUR
39

 

Pārbaudīto maksājumu 

pieprasījumu apjoms 

pret starpniekinstitūciju 

iesniegto deklarāciju 

summu 

Pārbaudes 

rezultāts 

176 728 200 77
40

 
5 725 705 

  
8 146 944  

 
4,61 % 

Vienam 

projektam 

konstatēti 

neatbilstoši 

veikti izdevumi, 

pārējiem 

projektiem 

rezultāts - 

pozitīvs 

2.8.8. ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi 

508. Revīzijas iestāde (RI) veic vadības un kontroles sistēmas auditus visās ES fondu vadībā 

iesaistītajās institūcijās, kā arī pie finansējuma saņēmēja, lai gūtu pārliecību par izveidoto 

vadības un kontroles sistēmu darbības efektivitāti atbilstoši EK un LR normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām.  

509. Atbilstoši EK apstiprinātajai revīzijas stratēģijai par periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 

30 jūnijam un RI auditu plānam, 2010.gadā Revīzijas iestāde veica 4 horizontālos vadības un 

kontroles sistēmas auditus un 1 ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības auditu:  

Tabula 14. Revīzijas iestādes veikto horizontālo auditu apkopojums par periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz 

2010.gada 30.jūnijam 

 

Audita veids Audita nosaukums 
Auditētā 

institūcija 

Secinājumi un rīcība no vadošās iestādes puses 

Horizontālais 

vadības un 

kontroles 

sistēmas 

audits  

ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 

2007.-2013.gada 

plānošanas 

periodam izveidotās 

neatbilstību 

sistēmas audits 

VI, EM 

RAPLM, 

LIAA, 

VRAA, 

NVA, SIF 

Audita rezultātā secināts, ka ES fondu 2007.-2013.gadam 

izveidotā neatbilstību sistēma darbojas, bet ir nepieciešami 

atsevišķi uzlabojumi, īpaši saistībā ar neatbilstību definīcijas 

interpretāciju. Konstatētie trūkumi neatstāj būtisku ietekmi uz 

ES fondu vadības un kontroles sistēmu.  

Audita rezultātā kopumā ir izteikti 14 ieteikumi, pieci no tiem 

izteikti attiecībā uz ES fondu vadošo iestādi. Audita ieteikumu 

rezultātā ES fondu vadošā iestāde ir aktualizējusi iekšējās 

procedūras par neatbilstībām atbilstoši izmaiņām normatīvajos 

aktos (MK noteikumos Nr.740). Tāpat atbilstoši ir aktualizētas 

vadlīnijas “Vadlīnijas ziņošanai par ES fondu ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto  izdevumu 

atgūšanu  2007.-2013.gada plānošanas periodā”, precizējot un 

skaidrojot neatbilstību definīciju.  

Papildus audita ieteikumu rezultātā ir veiktas izmaiņas VIS, 

iestrādājot normatīvajos aktos noteiktās izmaiņas, kā arī 

izveidojot neatbilstību klasifikatoru un precizējot izdevumu 

atgūšanas veidu klasifikatoru. 

ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 

2007.-2013.gada 

Visās ES 

fondu 

vadībā 

Audita rezultātā ir izteikti seši ieteikumi, no kuriem viens uz 

vadošo iestādi. Vadošajai iestādei ir izteikts ieteikums 

nodrošināt pasākumus, lai efektivizētu ES fondu projektu 

                                                           
39

 Summas eiro norādītas informatīvajiem nolūkiem, piemērojot Latvijas bankas noteikto fiksēto eiro konvertācijas kursu: 1 

eiro =0,702804 LVL 
40

 T.sk. tehniskās palīdzības projektu maksājuma pieprasījumi, kas aptver vairākus fondus un kuros iekļauti izdevumi par 

1DP 
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plānošanas 

periodam izveidotās 

iepirkumu 

sistēmas audits 

iesaistītās 

institūcijās 

iepirkumu pirmspārbaužu veikšanas procesu.  

Ieteikumu plānots ieviest līdz šā gada maijam veicot 

grozījumus MK 2007.gada 26.jūnija MK noteikumos Nr.419 

„Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” un paplašināt 

Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) iepirkuma pirmspārbaužu 

apjomu, nodrošinot plašāku un mērķtiecīgāku ES fondu 

projektu īstenotāju konsultēšanu par jautājumiem, kas saistīti 

ar iepirkumiem, kā arī tiks veicināta ātrāka sūdzību izskatīšana 

ES fondu projektu iepirkumu ietvaros. 

Šobrīd FM gatavo grozījumus normatīvajos aktos, lai 

paplašinātu to institūciju loku, kam ir tiesības veikt iepirkumu 

pirmspārbaudes, turpmāk papildus IUB arī atbildīgās un 

sadarbības iestādes veiks šādas pārbaudes saskaņā ar vienotu 

IUB izstrādātu metodiku. 

 

ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 

2007.-2013.gada 

plānošanas 

periodam izveidotās 

atbilstošās I līmeņa 

kontroles un 

maksājumu, 

sertificēšanas, 

izdevumu 

deklarēšanas un 

izsekojamības 

sistēmas audits 

Visās ES 

fondu 

vadībā 

iesaistītās 

institūcijās 

Ir saņemts audita ziņojuma projekts, kurā secināts, ka 

kontroles vide ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas 

periodam izveidotajās I līmeņa kontroles, maksājumu, 

sertificēšanas, izdevumu deklarēšanas un izsekojamības 

sistēmu efektīvai funkcionēšanai darbojas. Konstatētie 

trūkumi neatstāj būtisku ietekmi uz izveidoto kontroles vidi. Ir 

nepieciešami uzlabojumi VIS darbībā, vienotā pieejā attiecībā 

uz kritēriju iekļaušanu pārbaudes lapās, komercdarbības 

atbalsta prasību ievērošanas un dubultās finansēšanas riska 

uzraudzībā. 

Attiecībā uz ES fondu vadošo iestādi audita rezultātā ir izteikti 

divi ieteikumi: 

1) VI izveidot uzskatāmu shēmu, kurā būtu skaidri parādīts,  

kā tiek kontrolēti dubultā finansējuma un komercdarbības 

atbalsta riski visos līmeņos, kā arī sniegt metodoloģisku 

atbalstu ES fondu iestādēm par valsts atbalsta pārbaudi un 

kontroli. Šo ieteikumu plānots ieviest precizējot metodiku 

par pārbaužu veikšanu projektu īstenošanas vietās; 

2) Vadošai iestādei sniegt viedokli AI un SI attiecībā uz 

vienotās pieejas nodrošināšanu MP pārbaudēs, ko vadošā 

iestāde plāno papildināt vadlīnijas par projektu 

attiecināmo izmaksu pamatojošajiem dokumentiem tiks 

papildinātas arī ar skaidrojumu par maksājumu 

pieprasījumu pārbaužu lapās iekļaujamo informāciju. 

Ieteikumus plānots ieviest līdz 2011.gada jūnijam.  

Horizontālais 

vadības un 

kontroles 

sistēmas 

atbilstības 

novērtējuma 

audits 

ES struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 

2007.-2013.gada 

plānošanas 

periodam 

izveidotās vadības 

un kontroles 

sistēmas 

izvērtēšana 

atbilstoši 

normatīvo aktu un 

citām izmaiņām 

Visās ES 

fondu 

vadībā 

iesaistītās 

institūcijās 

izņemot 

Valsts kasē 

Auditā secināts, ka ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda vadības un kontroles sistēmā veiktās izmaiņas periodā 

no 01.07.2009.-30.06.2010. pamatā atbilst Eiropas Komisijas 

un Latvijas Republikas normatīvo aktu pamatprasībām, tomēr 

nepieciešami atsevišķi uzlabojumi, kas būtiski neietekmē ES 

fondu vadības un kontroles sistēmas atbilstību pamatprasībām.  

Audita rezultātā izteikti 11 ieteikumi, no kuriem viens attiecas 

uz ES fondu vadošo iestādi: IUB iesniegt un vadošajai iestādei 

iekļaut Vadības un kontroles sistēma aprakstā informāciju par 

IUB struktūru.  

 

Ieteikumu 

ieviešanas 

2007.-2013.gada 

plānošanas 

EM RI pēcuzraudzības audita laikā tika veikta pārbaude 

Ekonomikas ministrijā, kuras laikā tika novērtēts, vai ir 
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pēcuzraudzība

s audits 

periodam izveidotās 

EK Eiropas 

Reģionālās 

attīstības fonda, 

Kohēzijas fonda un 

Eiropas Sociālā 

fonda kļūdas 

intensitātes 

novērtējuma 

Nr.2009/LV/REGI

O/J4/790/1 

ieteikumu 

ieviešanas 

pēcuzraudzības 

audits 

ieviesti šādi EK novērtējuma rezultātā izteiktie ieteikumi: 

1) JEREMIE
41

 darbības īstenošana ir jāpasteidzas; 

2) VI un sertificējošās iestādes līmenī būtu jābūt dienestam, 

kas veiktu uzkrāto procentu, debitēto izmaksu saskaņošanu 

un saskaņotu kontu galīgo atlikumu ar finanšu pārskatiem.  

3) Finansēšanas nolīgumā jābūt skaidri noteiktām konkrētām 

ieguldījumu apturēšanas iespējām atbilstoši Komisijas 

Regulas 1828/2006 44.panta 2.punkta h) apakšpunktā 

noteiktajam; 

4) 4) Par ieteikuma „EIF uzlabot finanšu starpnieku atlases 

procedūras pārredzamību” ieviešanu nebija iespējas 

pārliecināties, ņemot vērā, ka kopš EK audita Luksemburgā 

(08.-09.10.2009) nav izsludināts neviens papildus konkurss 

finanšu starpnieku atlasei.  

Audita rezultātā Ekonomikas ministrijai ir izteikti trīs 

ieteikumi ar ieteikumu ieviešanas termiņu 31.08.2011. 

 

510. Iepriekšminētais ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības audits tika veikts papildus 2010.gadā 

plānotajiem sistēmu auditiem atbilstoši DG REGIO lūgumam nodrošināt EK audita misijas 

Nr.2009/LV/REGIO/J4/790/1 rezultātā izteikto ieteikumu ieviešanas uzraudzību un ziņošanu.  

Audita ziņojums par ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzību DG REGIO audita misijas ietvaros tika 

iesniegts EK, izmantojot SFC2007 informācijas sistēmu 2010.gada 23.decembrī.    

511. Horizontālo auditu ietvaros netika atklātas sistemātiskas kļūdas, kas varētu būtiski ietekmēt 

izveidoto vadības un kontroles sistēmas darbību. Auditu laikā atklāto trūkumu novēršanai tika 

izteikti ieteikumi, noteikti ieviešanas termiņi un par ieteikumu ieviešanu atbildīgās 

amatpersonas. Būtiskākie trūkumi tika ziņoti EK RI Gada kontroles ziņojumā un Gada 

kopsavilkumā. 

512. Informācija par veiktajiem vadības un kontroles sistēmu un atbilstības novērtējuma auditiem, to 

būtiskākajiem rezultātiem 2010.gadā ir apkopota:  

- Gada kontroles ziņojumā, kas tika iesniegts EK 2011.gada 3.janvārī, izmantojot SFC2007 

informācijas sistēmu;  

- Gada kopsavilkumā, kas tika iesniegts EK 2011.gada 15.februārī, izmantojot SFC2007 

informācijas sistēmu.  

513. Saskaņā ar Iekšējā audita likumu Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju iekšējā 

audita struktūrvienības veic sistēmu auditus, lai sniegtu pārliecību savas iestādes vadītājam par 

izveidotās vadības un kontroles sistēmas darbību. Savukārt, Iekšējā audita struktūrvienību 

sistēmu auditu rezultātus Revīzijas iestāde var ņemt vērā audita apjoma  noteikšanā un vērtējumu 

sniegšanā EK, veicot iekšējā audita struktūrvienību darba kvalitātes pārbaudes atbilstoši 

Starptautiskajam revīzijas standartam 610. 

514. Kopumā 2010.gadā tika veikti 36 sistēmas auditi, no kuriem 4 bija horizontālie vadības un 

kontroles sistēmas auditi, 25 - vadības un kontroles sistēmas auditi un 7 vadības un kontroles 

sistēmas atbilstības novērtējuma auditi. Lai arī veikto auditu rezultātā sistēmiskas kļūdas netika 

konstatētas, audita laikā konstatēto trūkumu novēršanai tika izteikti ieteikumi, ieteikumu 

ieviešanas termiņi un par ieteikumu ieviešanu atbildīgās amatpersonas. 
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 EK un EIF kopīgi izstrādātā iniciatīva „kopīgie Eiropas resursi no mikro līdz vidējiem uzņēmumiem” (Joint European 

Resources for Micro to Medium Enterprises”), lai veicinātu lielāku piekļuvi finansējumam  mikro, mazo un vidējo 

uzņēmumu attīstībai ES. 
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Tabula 15. Apkopojums par 2010.gadā veiktajiem sistēmu auditiem 

Darbības 

programmas ID 
Institūcija 

2010.gadā 

veiktie sistēmu 

auditi 

2010.gadā veiktie 

sistēmu atbilstības 

novērtējuma auditi 

2010.gadā 

veiktie 

horizontālie 

auditi 

2007LV161PO002 EM 1   

2007LV161PO002 KM 5 2  

2007LV051PO001 LM 1   

2007LV161PO002 

2007LV051PO001 

RAPLM 2   

2007LV161PO002 SM 4 3  

2007LV051PO001 VKanc 1   

2007LV161PO002 ViDM 4   

2007LV051PO001 NVA 3   

2007LV161PO002 

2007LV161PO001 

2007LV051PO001 

VIAA 3   

2007LV051PO001 SIF 1   

2007LV161PO002 

2007LV051PO001 

VEC  1  

2007LV161PO002 

2007LV161PO001 

2007LV051PO001 

RI  1
42

 4
43

 

Kopā (36)  25 7 4 

 

2.8.9. Citi ārējie sistēmas auditi 

515. 2010.gadā tika veikta Valsts kontroles revīzija Nr.5.1-2-17/2010 "Slēgtas revīzijas "Eiropas 

Savienības struktūrfondu administrēšanas sistēmas izmaksu efektivitāte un atbilstība tiesību 

aktiem" ieteikumu ieviešana". Likumības revīzijā Nr.5.1-2-17/2010 veikta, lai gūtu pārliecību 

par 07.01.2010. slēgtās likumības revīzijas Nr.5.1-2-25/2009 "Eiropas Savienības struktūrfondu 

administrēšanas sistēmas izmaksu efektivitāte un atbilstība tiesību aktiem" ietverto ieteikumu 

ieviešanu un veikto pasākumu pietiekamību trūkumu novēršanai. Revīzijas ziņojums ir pieejams 

Valsts kontroles tīmekļa vietnē  http://www.lrvk.gov.lv/upload/zin_ESfondi_2Dec2010.pdf .  

516. Pamatojoties uz šīs revīzijas rezultātiem, tika slēgti 4 revīzijas Nr.5.1-2-25/2009 ieteikumi, 

apliecinot, ka Finanšu ministrija ir novērsusi nepilnības:  

 ES fondu neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas jomā, uzlabojot līdzekļu atgūšanas 

procedūru. Ir noteikti termiņi, kādos AI jāuzsāk līdzekļu atgūšanas procedūra, precizēta 

atgūšanas kārtība, lai nodrošinātu iestāžu vienotu pieeju līdzekļu atgūšanai. 

 VIS darbības uzlabošanas jomā, nodalot Lietotāju lomas, kā rezultātā vienam un tam pašam 

lietotājam vairs netiek piešķirtas vairākas no šādām lomām - drošības pārvaldnieka, resursa 

aizbildņa vai resursa turētāja lomas. 

 ES fondu administrēšanas līdzekļu optimizācijas jomā:  

- pārskatot un precizējot tehniskās palīdzības līdzekļu attiecināmo un neattiecināmo 

izmaksu pozīcijas. Lai uzlabotu ES fondu tehniskās palīdzības projekta finanšu resursu 
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 Horizontālais atbilstības novērtējuma audits 
43

 No tiem 1 bija ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības audits (follow up) Ekonomikas ministrijā 

http://www.lrvk.gov.lv/upload/zin_ESfondi_2Dec2010.pdf
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izlietošanu, normatīvajos aktos ir precizēts tehniskās palīdzības finansējuma apjoms, līdz 

ar to tas atbilst spēkā esošajos ES fondu plānošanas dokumentos norādītajam; 

- apstiprinot kārtību par tehniskās palīdzības līdzekļu izlietošanu komandējumiem VI, kurā 

ietverti nosacījumi komandējumu plānošanā un kontrolē. 

517. Valsts kontroles revīzijas Nr.5.1-2-17/2010 rezultātā tika izteikti 8 ieteikumi ES fondu apguves 

uzraudzības uzlabošanā, VIS pilnveidošanā un ES fondu administrēšanai nepieciešamo līdzekļu 

optimizācijai.  

518. Uz ES fondu gada ziņojuma sagatavošanas brīdi 2 ieteikumi ir ieviesti un pārējo ieteikumu 

ieviešanai vadošā iestāde ir izstrādājusi rīcības plānu konstatēto nepilnību novēršanai un 

uzsākusi aktīvu darbību pie trūkumu novēršanas. 

519. Visi Valsts kontroles auditi un revīzijas tiek izskatīti Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas 

komisijā, piedaloties revidējamajai vienībai, Revīzijas iestādei un nepieciešamības gadījumā arī 

VI. 

2.8.10. Eiropas Komisijas auditi 

520. No 2010.gada 12.-16.aprīlim un 18.-21.maijam norisinājās EK Nodarbinātības, sociālo lietu un 

vienlīdzīgu iespēju  ģenerāldirektorāta audita misija Nr.1135 par Revīzijas iestādes darba 

izvērtēšanu atbilstoši Regulas (EK) 1083/2006 62., 72., un 73. panta prasībām darbības 

programmai “Cilvēkresursi un nodarbinātība” CCI 2007LV051PO001 par Revīzijas iestādes 

darbu.  Audita misijas rezultātā auditori ieteica pilnveidot Revīzijas iestādes darbību attiecībā uz 

funkciju deleģēšanu un avansa maksājumu pārbaudīšanu. Attiecīgi Revīzijas iestādes funkcijas ir 

centralizētas Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamentā un sertificēto izdevumu 

revīziju veikšanas kārtība tiek aktualizēta atbilstoši Eiropas Komisijas norādēm.   
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3. PRIORITĀŠU IEVIEŠANA 

 

521. 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 5.sadaļā „Tehniskā palīdzība”. 

522. Salīdzinot ar 2009.gadu, 2010.gadā tika sasniegts ievērojams progress projektu apstiprināšanā un 

līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanā. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” līdz 2010.gada 

31.decembrim procentuāli vislielākais progress apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ietvaros 

vērojams izglītības jomā, īpaši 1.1. prioritātē „Augstākā izglītība un zinātne”, kur līgumi noslēgti 

par 87,6% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma un 1.3. prioritātē „Nodarbinātības 

veicināšana un veselība darbā”, konkrēti nodarbinātības veicināšanas jomā, kur noslēgti līgumi 

par 83,8% no prioritātēm pieejamā publiskā finansējuma.  Abas šīs prioritātes ir sekmīgākās arī 

veikto maksājumu ziņā – veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par attiecīgi 37,5% un 

48,6%. 

523. Kopumā darbības programmas līmenī finanšu apguves progress vērtējams pozitīvi, maksājumu 

mērķi ir sasniegti pilnībā, lai arī skatot prioritāšu līmenī finanšu apguves progress ir 

nevienmērīgs. Finanšu apguves mērķa sasniegšana un pārsniegšana konstatēta prioritāšu 

„Augstākā izglītība un zinātne”, „Izglītība un prasmes” un „Nodarbinātības veicināšana un 

veselība darbā” ietvaros. Lēnāka finansējuma apguve bijusi prioritāšu „Sociālās iekļaušanas 

veicināšana”, „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros. 

524. 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”. 
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Ilustrācija 25. Prioritāšu ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma 

saņēmējiem līdz 31.12.2010. salīdzinājumā ar prioritātē piešķirto ES fondu finansējumu (milj. eiro) 

 

 

525. Skat. nākamajās sadaļās detalizētu aprakstu par sasniegto finanšu un fizisko progresu prioritāšu 

līmenī. 

3.1. Prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ieviešana 

526. 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.  

527. Prioritātes īstenošanai piešķirts ESF finansējums 116,7 milj. eiro apmērā jeb 21,2% no darbības 

programmas ES fondu finansējuma. Prioritātes ietvaros apstiprināti projekti par 102,2 milj. eiro 

jeb 87,6% no darbības programmai piešķirtā ES fondu finansējuma. Līdz 2010.gada 

31.decembrim prioritātē noslēgti līgumi par projektu īstenošanu 101,7 milj. eiro apmērā jeb 

87,2% no pieejamā ES fondu finansējuma un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 
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(ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 43,8 milj. eiro apmērā jeb 37,5% no 

pieejamā ES fondu finansējuma. 

Ilustrācija 26. 1.1.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem veikto 

maksājumu (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā)  ES fondu finansējums, milj.eiro 

 
528. 1.1.1.pasākuma „Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība” ietvaros pārskata periodā 

turpinājās 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” īstenošana. Līdz 2010.gada 

31.decembrim aktivitātes ietvaros ir apstiprināti 35 projekti (projektu īstenošana tika uzsākta 

2009.gada beigās un 2010.gada sākumā) par 47,6 miljoniem eiro jeb 97,7% no pasākumam 

piešķirtā ES fondu finansējuma un noslēgti 35 līgumi par 47,6 miljoniem eiro jeb 97,7% no 

pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma. 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste 

zinātnei” ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim ir veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 

(ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 19 miljonu eiro jeb 39,1% no pasākumam 

piešķirtā ES fondu finansējuma.  

529. Pasākuma ieviešana norit atbilstoši plānam, būtiskas problēmas nav konstatētas. Plānotie finanšu 

apguves mērķi prioritātes ietvaros ir sasniegti pilnībā, apakšaktivitātēs „Atbalsts maģistra studiju 

programmu īstenošanai” un „Atbalsts doktora studiju īstenošanai” finansējuma saņēmējiem 

izmaksāts par vidēji 6,5% vairāk nekā plānots.  

530. 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.   

531. 1.1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” ietvaros norit 31 projekta īstenošana, kuru 

attiecināmo izmaksu kopsumma sastāda 54,6 miljoni eiro ES fondu finansējuma jeb 80,3 % no 

pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma. Kopumā 1.1.2. pasākuma ietvaros noslēgti 30 

līgumi par 54,2 miljoniem eiro jeb 79,7% no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma. 

Projekti tiek īstenoti divās no trim pasākuma ietvaros esošajām aktivitātēm, kurās ir paredzēts 

finansējums DPP. Ņemot vērā to, ka arī pasākuma 1.1.2.2.1. apakšaktivitātē „Studiju programmu 

satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” pārskata 

periodā uzsākta pirmā projektu atlases kārta (par 17,84% no apakšaktivitātes finansējuma), 

finanšu progress būs vērojams nākamajā pārskata periodā. Vienlaikus 1.1.2.1.1. apakšaktivitātēs 

„Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” un 1.1.2.1.2. apakšaktivitātēs „Atbalsts 

doktora studiju programmu īstenošanai” ietvaros nākamā pārskata periodā plānots apstiprināt 
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MK noteikumus par apakšaktivitāšu otrās kārtas finansējumu, tādējādi līdz 2011.gada beigām 

līgumos plānots piesaistīt 100% no šo apakšaktivitāšu finansējuma.  

532. 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim ESF 

atbalstu ir saņēmuši 623,08 atbilstoši pilna darba laika ekvivalentam nodarbinātie pētnieki, t.i., 

6,81% no kopējā (9 140) valstī 2009.g. zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaita. Plānots, ka, 

īstenojot projektus, tiks veicināts atbilstoši pilna darba ekvivalentam nodarbināto zinātnieku 

skaita palielinājums par 1 000 līdz 2013.gadam. Kopumā zinātnē un pētniecībā strādā 0,61% no  

darbspējīgo iedzīvotāju skaita valstī. 

533. 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 

sniegts ievērojams atbalsts doktora un maģistra studiju programmu īstenošanai – līdz 2010.gada 

31.decembrim ESF atbalstu studijām ir saņēmuši 683 maģistrantūras studenti, t.i. 11,82% no 

kopējā (5 776) valstī 2009./2010.akadēmiskajā gadā studējošo maģistru skaita. Šajā pārskata 

periodā minētā rādītāja vērtība ir sasniegta 27% apmērā no DP un DPP plānotā uz 2013.gadu. 

Paredzams, ka nākamajos pārskata periodos rādītāja vērtība pieaugs. 

534. 1.1.2.1.2.apakšaktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” ESF atbalstu 

studijām ir saņēmuši 1005 doktorantūras studenti, t.i. 46,7% no kopējā (2 152) valstī studējošo 

doktoru skaita. Līdz pārskata perioda beigām minētā rādītāja vērtība ir sasniegta 63% apmērā no 

DP un DPP plānotā uz 2013.gadu. Kopumā inženierzinātņu, tehnoloģiju un dabaszinātņu 

izglītības tematiskajās grupās studē 18% no kopējā studējošo skaita valstī. 

3.2. Prioritātes „Izglītība un prasmes” ieviešana 

535. 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. 

536. Prioritātes ietvaros norit 75 projektu īstenošana, kuru kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 

121,1 milj. eiro jeb 94,7% no prioritātes ietvaros pieejamā ES fondu finansējuma. Līdz 

2010.gada 31.decembrim prioritātes ietvaros noslēgti līgumi 117,9 milj. eiro apmērā jeb 92,2% 

no pieejamā finansējuma, un finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 34,0 milj. eiro apmērā 

jeb 26,6% no pieejamā ES fondu finansējuma. Plānotie finanšu apguves mērķi prioritātes 

ietvaros ir apgūti pilnībā, straujākais finanšu progress ir bijis apakšaktivitātēs „Sākotnējās 

profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” un „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 

sociālās atstumtības risku mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai 

izglītībā”.  
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Ilustrācija 27. 1.2.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem veikto 

maksājumu (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu finansējums, milj.eiro 

 

Vispārējas izglītības un profesionālās izglītības joma 

537. 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 2010.gada 31.decembrim ir 

apstiprināts un tiek īstenots 41 projekts 78,6 miljonu eiro jeb 97,1% apmērā no pasākumam 

pieejamā ES fondu finansējuma, noslēgti 40 līgumi par 78,6 miljoniem eiro jeb 97,1% no 

pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma un maksājumos finansējuma saņēmējiem izmaksāti 

24,6 miljoni eiro jeb 30,0% no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma. 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). 

538. Finanšu progresu pasākumā galvenokārt ir nodrošinājušas trīs aktivitātes – 1.2.1.1.4. „Sākotnējās 

profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” un 1.2.1.2.2. „Atbalsts vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, kuru specifika (ikmēneša stipendiju 

izmaksa) nodrošina regulārus maksājumus, kā arī 1.2.1.2.1. „Vispārējās vidējās izglītības satura 

reforma, mācību priekšmetu metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana”. 

Paredzams, ka nākamajā pārskata periodā palielināsies noslēgto vienošanos summa, jo paredzēts 

veikt grozījumus noteikumos par 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes īstenošanu, piedalot papildu 

finansējumu 423,3 tūkst. eiro (297,5 tūkst. latu) apjomā jau īstenotajam projektam atbilstoši DPP 

grozījumiem (2010.gada 9.augusta MK rīkojums Nr.459), kā arī  1.2.1.1.2. „Profesionālajā 

izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” apakšaktivitātes ietvaros vienošanās 

pēc grozījumu veikšanas tiks piesaistīts finansējums, iekļaujot netiešās izmaksas saskaņā ar 

netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanu. 

539. 1.2.1.pasākuma „Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” ietvaros  līdz 2010.gada 

31.decembrim 31 983 profesionālajā izglītībā izglītojamie (127,9% no DP sasniedzamā apjoma 

uz 2013.gada 31.decembri) saņēma tiešu ESF atbalstu mērķstipendiju veidā, t.i., 63,7% no 

kopējā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaita valstī apakšaktivitātēs īstenošanas laikā. 

Ievērojamais fiziskais un finanšu progress ir tieši saistīts ar 2009.gada 14.jūnijā apstiprinātajiem 
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grozījumiem 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. 

540. 1.2.1.1.2.apakšaktivitātē „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināšana” līdz 2010.gada 31.decembrim 458 profesionālās izglītības pedagogi ir 

pilnveidojuši savu kompetenci un kvalifikāciju, t.i., 10,78% no kopējā (4 250) profesionālās 

izglītības pedagogu skaita valstī 2009./2010.mācību gadā. Rādītāja izpildi pārskata periodā 

kavēja atbilstošu prakšu vietu profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem nodrošināšana, turklāt 

vairāki apakšaktivitātēs ietvaros rīkotie centralizētie iepirkumi par mācību organizēšanu 

noslēgušies bez rezultātiem. 

541. 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos” ietvaros līdz pārskata perioda beigām mērķstipendijas ir piešķirtas kopumā 

4 085 vispārējās izglītības pedagogiem, t.i., 17,4% no kopējā (23 469) vispārizglītojošo 

pedagogu skaita valstī 2009./2010.mācību gadā. Salīdzinot ar iepriekšējā gada ziņojumā sniegto 

informāciju, rādītājs nav mainījies, jo pedagogu atlase notiek vienreiz mācību gadā - septembrī. 

Stipendijas saņem prioritāro mācību priekšmetu skolotāji (fizika, ķīmija, bioloģija, 

dabaszinātnes, matemātika, svešvaloda, informātika), un ņemot vērā, ka vidējās izglītības 

absolventu skaits, kas beidz skolu ar zemām vai ļoti zemām prasmēm dabas zinībās, matemātikā 

vai svešvalodā ir samazinājies par 6%, salīdzinot ar 2004.gadu, var secināt, ka šī un citas šīs DP 

aktivitātes, kas vērstas uz minēto mācību priekšmetu satura un pasniegšanas kvalitātes 

uzlabošanu, sasniedz plānotos mērķus. 

Mūžizglītības joma 

542. No 1.2.2. pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju 

rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” apjomā iekļautajām četrām aktivitātēm, kuru īstenošana 

nav apturēta un kurās DPP ir paredzēts finansējums, pārskata periodā projekti tiek īstenoti trīs 

aktivitātēs. Pasākuma ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim kopumā apstiprināts un šobrīd tiek 

īstenots 34 projekts 42,5 miljonu eiro jeb 90,5% apmērā no pasākumam pieejamā ES fondu 

finansējuma, noslēgts 32 līgums par 39,4 miljoniem eiro jeb 83,7% no pasākumam pieejamā ES 

fondu finansējuma un maksājumos finansējuma saņēmējiem izlietoti 9,7 miljoni eiro jeb 20,7% 

pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma.  

543. Finanšu progresu pārskata periodā pasākuma ietvaros galvenokārt nodrošināja 1.2.2.1.5. 

apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības optimizācijas apstākļos”. 

Plānots, ka nākamajos pārskata periodos būtiskāku finanšu ieguldījumu sniegs arī 1.2.2.4.2. 

apakšaktivitāte „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai 

un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”. 

544. 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” projekta aktivitātēs iesaistījušies 12 300 pedagogi un līdz 2010.gada 

31.decembrim kursus pabeiguši un apliecības saņēmuši 5 pedagogi. Tā kā pedagogu apmācības 

turpinās, sagaidāms, ka šī rādītāja vērtība pieaugs nākamajos pārskata periodos. 

545. Prioritātes ietvaros tiek īstenoti arī atbalsta pasākumi jauniešu sociālās atstumtības riska 

mazināšanai un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā. Pārskata periodā 

1.2.2.4.2. apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 
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mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 2 770 sociālās 

atstumtības riska grupu izglītojamie ir saņēmuši ESF atbalstu mācībām. Rezultāta rādītājs nav 

sasniegts atbilstoši DPP plānotajam, jo projektu īstenošana uzsākās 2010.gada sākumā, sekojoši 

rādītāju progress būs vērojams nākamajos pārskata periodos. Kopumā, vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs pilnībā integrēti 9,87% izglītojamo ar speciālām vajadzībām, 

neskaitot korekcijas un speciālo klašu audzēkņus.  

3.3. Prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ieviešana 

546. 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.  

547. Prioritātes īstenošanai piešķirts ESF finansējums 206,4 milj. eiro apmērā jeb 37,4% no darbības 

programmas ES fondu finansējuma. Prioritātes ietvaros apstiprināti 135 projekti par 183,1 milj. 

eiro jeb 88,7% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma un noslēgti 132 līgumi par 172,8 milj. eiro 

jeb 83,8% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma. Prioritātes ietvaros finansējuma saņēmējiem 

veikti maksājumi (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 100,3 milj. eiro jeb 48,6% 

no darbības programmai piešķirtā ES fondu finansējuma. 

Ilustrācija 28. 1.3.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem veikto 

maksājumu (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu finansējums, EUR 

 

Nodarbinātības joma  

548. Nodarbinātības jomas aktivitātes tiek īstenotas 1.3.1. pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros.  Līdz 

2010. gada 31. decembrim uzsākto 15 aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros apstiprināti projekti 

88,6% apjomā un noslēgti līgumi 83,3% apjomā no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma. 

549. ES fondu piešķīruma ziņā visietilpīgākās ir 1.3.1.1.3.  apakšaktivitāte "Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība" (ES fondu piešķīrums 66,9 milj. eiro), 1.3.1.5 aktivitāte "Vietējo 

nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" (ES fondu piešķīrums 42,3 

milj. eiro) un 1.3.1.1.4. apakšaktivitāte "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 
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konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" (ES 

fondu piešķīrums 25,2 milj. eiro). 

550. 2010. gadā noslēgusies 1.3.1.1.5. apakšaktivitātes "Atbalsts potenciālo bezdarbnieku apmācībai" 

projekta īstenošana. 2010.gadā atbalstu saņēmušas 2 634 bezdarba riskam pakļautas personas. 

Līdz projekta beigu datumam 2010.gada 31.decembrī kopumā atbalstu saņēma 105% no plānotā 

atbalsta saņēmēju skaita, kas daļēji skaidrojams ar to, ka saskaņā ar 2010.gada 25.maija MK 

noteikumiem Nr.481 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 

„Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.5 

apakšaktivitāti „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai””” tika samazināts 

projekta īstenošanas laiks, kā arī pamatojoties uz 1DPP grozījumiem konkrētajai aktivitātei tika 

samazināts atbalstīto bezdarba riskam pakļauto personu skaita iznākuma rādītājs. 2010. gadā 

finansējuma saņēmējiem un valsts budžetā tika veiktas atmaksas 3,86 milj. eiro jeb 135% no LM 

plāna atmaksām 2010. gadam.  

551. 1.3.1.1.3. apakšaktivitāte "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība". 2010.gadā modulārās 

apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēma bezdarbnieki un darba 

meklētāji. Kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim atbalsta saņēmēju skaits sasniedzis 68 866, kas 

ievērojami pārsniedz plānoto. Rādītāja pārsniegšanas galvenie veicinošie faktori:- papildus 

piešķirtais finansējums, pamatojoties ar ekonomiskās situācijas valstī izvērtējumu, kā arī 

bezdarbnieku pieprasījuma pieaugums pēc projektos plānotajiem pasākumiem. 

552. Negatīvi aktivitātes pasākumus raksturo tas, ka atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba 

meklētāju īpatsvars, kas 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām iekārtojas darbā 2010.gadā 

ir 28,9%. Rādītāja neizpilde saistīta ar ekonomisko situāciju valstī, augsto reģistrētā bezdarba 

līmeni un nelielo NVA reģistrēto darba vietu skaitu, kuru dēļ tiek prognozēts, ka samazināsies 

NVA reģistrēto bezdarbnieku darbā iekārtošanās, kas tieši ietekmē rezultāta rādītāju. 

553. 2010.gada 4.ceturksnī uzsākta normatīvā regulējuma izstrāde bezdarbnieku apmācību turpmākai 

nodrošināšanai, izmantojot apmācību kupona metodi. 

554. Apakšaktivitātē 1.3.1.1.3 finansējuma saņēmējiem un valsts budžetā 2010.gadā tika veiktas 

atmaksas 23,5 milj. eiro jeb 116,8 % no LM plāna atmaksām 2010.gadam.   

555. 1.3.1.4  aktivitāte "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām". Darba tirgus institūciju, 

kas īsteno valsts politiku bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā un karjeras attīstības 

atbalsta sistēmas jomā, apmācīto darbinieku skaits 2010.gadā sasniedza 683, bet kopumā līdz 

2010.gada 31.decembrim apmācīti 955 jeb 96% no plānotā apmācīto skaita. Līdz 2010.gada 31. 

decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 100% apjomā no paredzētajiem ESF 

līdzekļiem. 

556. 1.3.1.3.1 apakšaktivitāte "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības 

pilnveidošana". 2010.gadā finansējuma saņēmējiem un valsts budžetā tika veiktas atmaksas 

100% apmērā no LM plāna atmaksām 2010.gadam (148 tūkst. eiro). Līdz 2010. gada 31. 

decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 100% apjomā no paredzētajiem ESF 

līdzekļiem. 

557. 1.3.1.3.2 apakšaktivitāte "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 

piemērošana nozarēs un uzņēmumos". 2010. gadā finansējuma saņēmējiem un valsts budžetā 

tika veiktas atmaksas 128,2% apmērā no LM plāna atmaksām 2010. gadam (1,57 milj. eiro). 
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Līdz 2010.gada 31.decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 100% apjomā no 

paredzētajiem ESF līdzekļiem. 

558. 2010. gadā ļoti sekmīga bijusi rādītāja „Darba vietu skaits, kam veikts darba vides risku 

novērtējums” izpilde, jo tikai 2010. gadā veikts novērtējums 69% un kopumā līdz 2010. gada 31. 

decembrim sasniegts jau 93% no kopumā plānotā. 

559. Savukārt rezultāta rādītājs „Atklāto darba attiecību un darba tirgus likumdošanas pārkāpumu 

skaita samazināšanās Valsts darba inspekcijas apsekotajos uzņēmumos” samazinājies par 34%. 

560. 1.3.1.5 aktivitāte "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts". 

2010. gadā finansējuma saņēmējiem un valsts budžetā tika veiktas atmaksas 102,94% apmērā no 

Labklājības ministrijas plāna atmaksām 2010. gadam (17,9 milj. eiro).  Līdz 2010.gada 

31.decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 99,7% apjomā no paredzētajiem ESF 

līdzekļiem. 

561. 2010.gadā aktivitātes ietvaros sabiedrībai derīgos darbos nodarbināti vairāk kā 52 tūkstoši 

bezdarbnieku, kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim projekta ietvaros dažādos darbos 

nodarbināti 82% no kopumā plānotā bezdarbnieku skaita.  

562. Jānorāda, ka augstā bezdarba līmeņa dēļ, Latvijas iedzīvotāju pieprasījums pēc 1.3.1.5 aktivitātes 

pakalpojumiem ir augsts, arī pieprasījums pēc darba praktizēšanas vietām pārsniedz ar pieejamā 

valsts un ES fondu budžeta līdzekļiem izveidojamo pagaidu darba vietu skaitu. 

563. 1.3.1.7 aktivitāte "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un 

uzraudzības sistēmas attīstība". 2010.gadā finansējuma saņēmējiem un valsts budžetā tika 

veiktas atmaksas 1 797 eiro apmērā, kas ir 58,5% no LM plāna atmaksām 2010.gadam (3 075 

eiro). Novirze (1 278 eiro) pamatojama ar to, ka LM plānā atmaksām tika iekļautas arī atmaksas 

EM projekta ietvaros, kuras netika veiktas. Līdz 2010.gada 31.decembrim apstiprināti projekti un 

noslēgti līgumi 100% apjomā no paredzētajiem ESF līdzekļiem. 

564. 2010. gadā noslēgti līgumi par 2 projektu īstenošanu, lai līdz 2013.gada beigām sasniegtu 

iznākuma rādītāju „Darba tirgus pētījumu, aptauju un sagatavoto darba tirgus prognožu skaits” 

(14 aptaujas, 16 pētījumi , 2 metodikas). 

565. 1.3.1.1 aktivitāte "Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, 

t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi”. Līdz 2010.gada 31. 

decembrim apstiprināti projekti 81,8% un noslēgti līgumi 73,4% apmērā no ESF finansējuma. 

Finansējuma saņēmējiem izmaksāti 57,5% no pieejamajiem ESF līdzekļiem. 

566. 1.3.1.3 Aktivitāte "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu  praktiska piemērošana un 

uzraudzības pilnveidošana" Līdz 2010.gada 31.decembrim apstiprināti projekti un noslēgti 

līgumi 100% apjomā no paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem izmaksāti 

95,6% pieejamā ESF finansējuma. 

567. Ierobežoto budžeta līdzekļu dēļ atliktās aktivitātes 1.3.1.6 "Atbalsts dzimumu līdztiesības 

veicināšanai darba tirgū" un 1.3.1.8 "Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas 

prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos" arī 2010. 

gadā netika turpinātas. Izvērtējot pašreizējo situāciju un ES fondu ieviešanas prioritātes, arī 

nākamajā pārskata periodā nav plānots atsākt minēto aktivitāšu īstenošanu. Jebkādu izmaiņu 

gadījumā aktuālā informācija tiks iekļauta turpmākajos ziņojumos.  
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568. 1.3.1.1.1 apakšaktivitāte "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām". Līdz 2010. gada 31. decembrim 

apstiprināti projekti 99,9% un noslēgti līgumi 57,6% apjomā no paredzētajiem ES fondu 

līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem izmaksāti 11,3% pieejamā ES fondu finansējuma. 

569. 2010. gadā tika pabeigta apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas projektu 

īstenošana un notika otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana un vērtēšana (no iesniegtajiem 

17 projektiem tika apstiprināti 16). 

570. 1.3.1.1.4 apakšaktivitāte "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām". Līdz 2010.gada 

31.decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 13,5% apjomā no paredzētajiem ES fondu 

līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem izmaksāti 15,5% pieejamā ES fondu finansējuma. 2010. 

gadā tika pabeigta apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas projektu 

īstenošana. 2010.gada beigās noslēguma stadijā bija 15 projekti, kur tiek gatavots noslēguma 

maksājums, vai atsevišķos gadījumos ir pagarināti noslēguma pārskata iesniegšanas termiņi. 

571. Apakšaktivitāšu 1.3.1.1.1 "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un 1.3.1.1.4 "Atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli 

organizētām apmācībām" ietvaros apmācīto personu skaita ziņā ir vērojamas reģionālās 

atšķirības, kas ir skaidrojamas ar to, ka Rīgā ir Latvijā lielākā saimnieciskās darbībās veicēju 

koncentrācija, bet pārējos reģionos šis saimniecisko darbības veicēju skaits ir ievērojami mazāks 

un savstarpēji vienmērīgāks. Līdz 2010.gada 31.decembrim, no kopumā iznākuma rādītājā 

noteiktā apmācāmo personu skaita, apmācīti 48% no plānotā. 

572. 1.3.1.2. aktivitātē  „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” ar Latvijas 

Hipotēku un zemes bankas (turpmāk – LHZB) starpniecību potenciālajiem komersantiem un 

pašnodarbinātajiem, kā arī jaundibinātajiem komersantiem tiek sniegts komplekss atbalsts 

konsultāciju, apmācību un finanšu atbalsta veidā. 17,3 milj. eiro ESF līdzfinansējums, kā arī 2,9 

milj. eiro valsts budžeta finansējums paredzēti aizdevumu nodrošināšanai, grantu izsniegšanai, 

komersantu apmācībai un aizdevumu fonda darbības nodrošināšanai.  

573. Projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts jaunizveidotiem un līdz 3 gadu veciem  uzņēmumiem, kuru 

biznesa plāni nepārsniedz 85,4 tūkst. eiro. Kopumā programmas ietvaros plānots sniegt 

konsultācijas 1200 potenciālajiem komersantiem, apmācības 900 potenciālajiem komersantiem 

un sniegt finansiālu atbalstu 600 jaunajiem komersantiem. Programma tiek īstenota no 2009.gada 

līdz 2015.gadam. 

574. Līdz 2010.gada 31.decembrim parakstītas vienošanās par dalību programmā 1,7 tūkst. eiro 

apmērā, apmācīti vairāk nekā 600 cilvēki un iesniegti 475 biznesa plāni, izsniegti 267 aizdevumi 

un 247 granti. Vidējais aizdevuma apjoms ir 20,2 tūkst. eiro, kas skaidrojams ar atbalsta 

programmas nosacījumiem – aizdevumiem līdz 24,9 tūkst. eiro nav aizdevuma nodrošinājuma 

prasību, turklāt jaunie uzņēmēji, uzsākot uzņēmējdarbību, dod priekšroku nelieliem 

aizdevumiem, tādējādi mazinot risku iespējamās neveiksmes gadījumā. 

575. Uz pārskata perioda beigām projekta ietvaros konsultēto un apmācīto personu skaits sasniedzis 

aptuveni 75% no plānotā apjoma, šī rādītāja izpildes progress vērtējams pozitīvi, savukārt 

izsniegto aizdevumu un grantu apjoms uz pārskata perioda beigām atpaliek no plānotā – 
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atbalstīto  komersantu skaits ir 30,9% no projekta ietvaros plānotā kopējā apjoma. LHZB ir 

veikusi pasākumus, kas veicinātu programmas finansējuma apguvi, piemēram, lai stimulētu 

mikrouzņēmumu iesaistīšanos atbalsta programmā, aizdevumiem līdz 5 000 latiem (7 115 eiro) 

vairs netiek prasīts uzņēmuma līdzfinansējums, kā arī ir paplašināta grantu saņēmēja mērķa 

grupa.  

576. Lai veicinātu potenciālo atbalsta saņēmēju informēšanu, LHZB organizē publikāciju 

sagatavošanu reģionālajos plašsaziņas līdzekļos, organizē tikšanās ar reģionu plašsaziņas 

līdzekļu pārstāvjiem. Lai mudinātu jauniešus (18-30 gadi) uzsākt komercdarbību, programmas 

ietvaros tiek organizēts konkurss „Lec biznesā”, organizēts arī informēšanas pasākums 

komersantiem, kuru darbības laiks ir 1-3 gadi. 

577. Kopumā atbalsta programmas ietvaros 28% no sniegtā atbalsta tikuši virzīti ražošanas nozares 

jaunajiem komersantiem, 21% tirdzniecības nozarei, 10% veselības aprūpes jomai 

(zobārstniecība, ārstu privātprakses), 9% ēdināšanas nozarei, 5% pakalpojumiem un 27% citām 

nozarēm.  

578. Atbalsta saņēmēju sadalījums pa reģioniem ir salīdzinošo vienmērīgs un proporcionāls reģionu 

lielumam, savukārt Rīgas reģionā atbalsta saņēmēju skaits ir lielāks (41%) nekā pārējos 

reģionos, kas skaidrojams ar lielāku iedzīvotāju skaitu Rīgas reģionā, līdz ar to lielāku interesi no 

potenciālo komersantu puses par programmas piedāvātajām iespējām. Kopumā īstenoto projektu 

reģionālais sadalījums ir šāds: Kurzemes reģionā atbalstīti 15%, Latgales reģionā 9%, Vidzemes 

reģionā 17% un Zemgales reģionā  18% no aktivitātes projektiem.. 

579. 1.3.1.9 aktivitāte "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste". Līdz 2010. gada 31.decembrim 

apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 55,6% apjomā no paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. 

Finansējuma saņēmējiem izmaksāti 69,4% pieejamā ES fondu finansējuma. 2010.gadā tika 

iesniegti 8 projekti iesniegumi, no kuriem 3 projekti tika noraidīt un 2 projekti tika pārtraukti. 

Aktivitātes ietvaros tika noslēgti 3 līgumi, no kuriem 2 ir pabeigti. Jānorāda, ka komersantu vidū 

nebija liels pieprasījums uz šīs aktivitātes ietvaros pieejamo atbalstu. Viens no iemesliem ir 

grūtības finansējuma saņēmējiem izpildīt līguma nosacījumus un aktivitātes ieviešanas 

nosacījumus attiecībā uz augstas kvalifikācijas speciālistu piesaisti 6 mēnešu laikā pēc līguma 

noslēgšanas, Jānorāda, ka šāda prasība sākotnēji tika izvirzīta ar mērķi veicināt ātrāku projekta 

īstenošanu un finansējuma apguvi, lai neveidotos situācija, ka finansējums tiek rezervēts 

projektiem, kuri netiek īstenoti. Vienlaikus nelielais pieteikumu skaits ir skaidrojams arī kopumā 

salīdzinoši zemo komersantu interesi un gatavību veikt investīcijas pētniecības un attīstības 

aktivitātēs, ko iezīmēja recesijas sākums 2008.gadā, un kā rezultātā netika nodrošināts 

pieprasījums pēc šādas kvalifikācijas darbiniekiem. 

580. Veselības ministrijas īstenotajā 1.3.2.3. aktivitātē „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā 

iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana”, kuras 

ietvaros noslēgts viens līgums par  projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas 

procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” (turpmāk ─ 

projekts) īstenošanu, pārskata periodā saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.decembra 

rīkojumu Nr.709 „Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

papildinājumā” ir noteikts veikt grozījumus darbības programmas papildinājumos „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība”, samazinot 1.3.2.3.aktivitātei pieejamo finansējumu par 7 192 066 eiro un 

novirzot to LM administrēto aktivitāšu īstenošanai, pamatojoties uz ekonomisko situāciju valstī.   
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581. Projekts ir nozīmīgs veselības aprūpes nozares attīstībai īpaši periodā, kad tika veikta veselības 

aprūpes pakalpojumu sniedzēju optimizācija un vairākas veselības aprūpes iestādes 

pārkvalificējas no stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas uz ambulatorās 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.  

582. Projekta ieviešanā pārskata perioda beigās finansējuma  saņēmējiem izmaksāts 42,9 %. No ESF 

līdzfinansējuma un kopumā 2010.gadam aktivitātei noteiktie mērķi attiecībā uz veiktajiem 

maksājumiem sasniegti netika, kas daļēji skaidrojams ar problēmām projekta iepirkumu 

procedūrā, kā arī neprecīzām līdzekļu apguves prognozēm,  vienlaicīgu apmācību organizēšanas 

jautājumiem.  

583. Attiecībā uz uzraudzības rādītāju progresu jāatzīmē, ka pārskata periodā sasniegtie rādītāji   

pārsniedz  plānoto attiecībā uz apmācīto/iesaistīto profesionāļu skaitu. Pārskata periodā 

aktivitātes ietvaros apmācīta 4 451 ārstniecības persona. Kopumā līdz 2010.gada 31.decembrim 

atbalstu saņēmuši 18417 veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļi jeb 56,6 % no 

darbības programmā plānotā sasniedzamā apjoma uz 2013.gada 31.decembri. Iznākumu rādītājā 

„ESF atbalstīto veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļu skaits” pārskata periodā 

sasniegts   9724 profesionāļu plānoto   5754 profesionāļu vietā.  

584. Ņemot vēra augšminētās korekcijas aktivitātes ieviešanā, veicot ESF līdzfinansējuma pārdali – 

aktivitātei noteiktie rādītāji attiecībā uz apmācīto personu kopskaitu sasniegti netiks.   

585. Rezultātu rādītājā „Atbilstoši (sekmīgi nokārtota resertifikācija) apmācītā veselības aprūpes 

personāla īpatsvars” sasniegts zināms progress attiecībā pret 2009. gadu un tas pieaudzis no 61% 

uz 72.92%. . Rādītājs pieaudzis, jo pieaudzis arī resertificēto ārstniecības personu skaits Latvijā 

par 2 008 personām attiecībā pret 2010.gada I ceturksni. Pieaugums tiešā veidā saistīts ar 

1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla 

kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta ieviešanas progresu un 

finansējumu izlietojumu. Kopsummā pārskata periodā rādītāja izpilde nav sasniegta, kas 

skaidrojama ekonomisko situāciju valstī, kad zemā atalgojuma dēļ veselības aprūpes personāls 

neturpina darbu nozarē un neiziet resertifikāciju, bet joprojām ir reģistrēts ārstniecības personu 

reģistrā, bez tam. ārstniecības personas no Latvijas izvēlas strādāt ārzemēs, tādējādi neturpina 

resertifikācijas procesu Latvijā un ārstniecības personu reģistrā saglabā statusu „neaktīvs”. 

586. ESF līdzfinansēto aktivitāšu uzraudzības rādītāju izpilde ir cieši saistīta ar veselības aprūpes 

sistēmas reorganizāciju, kā arī cieši saistīta ar ekonomisko situāciju valstī. Uz pārskata periodu 

nav sasniegts rādītājs "Atbilstoši (sekmīgi nokārtota resertifikācija) apmācītā veselības aprūpes 

personāla īpatsvars", savukārt rādītājs "ESF atbalstīto veselības aprūpes un veselības 

veicināšanas profesionāļu skaits" ir pārsniegts par 3 970 profesionāļiem. . 

3.4. Prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” ieviešana 

587. 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.  

588. 1.4.prioritātē „Sociālās iekļaušanas veicināšana”, kurai pieejams ESF finansējums 54,9 milj. eiro 

jeb 9,97% no DP piešķirtā finansējuma, 1.4.1.pasākumā „Sociālā iekļaušana” tiek sniegts 
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atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespēju 

paaugstināšanai, kā arī pilnveidota darbspēju vērtēšanas sistēma un sociālo pakalpojumu 

ieviešanas sistēma. Līdz 2010.gada 31.decembrim pasākuma ietvaros noslēgti 10 

līgumi/vienošanās par kopējo attiecināmo finansējumu 36,74 milj. eiro jeb 60,4% no 1.4. 

prioritātes un 1.4.1. pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma. 

589. Finansiāli ietilpīgākās ir 1.4.1.1.1 apakšaktivitāte "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju 

integrēšanai darba tirgū", kurai piešķirts ES fondu finansējums 17,7 milj. eiro un 1.4.1.2.4 

apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos”, kurai piešķirts ES fondu finansējums 20,4 milj. eiro apjomā. 

590. Līdz 2010.gada 31.decembrim prioritātes ietvaros ir uzsākusies 5 apakšaktivitāšu īstenošana, to 

ietvaros noslēgto 10 līgumi par projektu īstenošanu par 33,2 milj. eiro jeb 60,4% no darbības 

programmai piešķirtā ES fondu finansējuma. Prioritātes ietvaros finansējuma saņēmējiem 

veikti maksājumi (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 8,2 milj. eiro jeb 21,4% 

no DP piešķirtā ES fondu finansējuma. 

 

Ilustrācija 29. 1.4.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem veikto 

maksājumu (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu finansējums, EUR 

 

591. Līdz 2010. gada 31. decembrim 1.4.1 pasākuma ietvaros noslēgusies 5 projektu īstenošana un 

sasniegts projektu ietvaros plānotais un 1DPP noteiktais iznākuma rādītājs – katrā no Latvijas 

pieciem reģioniem ir izstrādāta reģionālo sociālo pakalpojumu vidēja termiņa attīstības 

programma.  

592. 1.4.1.1. aktivitāte "Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana". Līdz 2010. gada 31. 

decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 93,1% apjomā no paredzētajiem ES fondu 

līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem veiktas atmaksas 30,7% apjomā no piešķirtā ES fondu 

finansējuma. 

593. 1.4.1.1.1 apakšaktivitāte "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū". 

Līdz 2010. gada 31. decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 89,2% apjomā no 

paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem veiktas atmaksas 35,5% apjomā 

no piešķirtā ES fondu finansējuma. 
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594. Apakšaktivitātes iznākuma rādītājs „Kompleksos atbalsta projektos iesaistīto  personu skaits” 

līdz 2010. gada 31. decembrim ir sasniegts 123,4% apjomā no kopumā plānotā, kas saistīts ar 

projektam piešķirto papildus finansējumu un to, ka palielināta ESF atbalsta intensitāte (90,7%). 

595. 1.4.1.1.2 apakšaktivitāte "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem". Līdz 

2010.gada 31.decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 100% apjomā no 

paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem veiktas atmaksas 22,5% apjomā 

no piešķirtā ES fondu finansējuma. 

596. Apakšaktivitāšu 1.4.1.1.1 "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū" un 

1.4.1.1.2 "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem" iznākuma rādītājs 

„Atbalstīto sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits (dalījumā pēc vecuma, 

dzimuma, statusa darba tirgū, atbilstības sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 

grupai), stimulējot personu ekonomisko aktivitāti” izpildīts 121,8% apjomā no kopumā plānotā. 

Rādītāja pārsniegšana saistīta ar rādītāja sasniegšanu veicinošo aktivitāšu ietvaros īstenotajiem 

projektiem papildus piešķirto finansējumu. 

597. 1.4.1.2 aktivitātē "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas 

pilnveidošana" līdz 2010.gada 31.decembrim apstiprināti projekti par 12,1 milj. eiro jeb 45% 

apjomā no aktivitātei pieejamā ESF finansējuma un noslēgti līgumi par 7,2 milj. eiro jeb 26,5% 

apjomā no paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem veiktas atmaksas 

8,2% apjomā no piešķirtā ES fondu finansējuma. 

598. 1.4.1.2.1 apakšaktivitātē "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" līdz 2010.gada 

31.decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 1,8 milj. eiro jeb 94,0% apjomā no 

paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem veiktas atmaksas 22,1 tūkst. eiro 

apmērā jeb 1,6% apjomā no piešķirtā ES fondu finansējuma. Jāpiebilst gan, ka  vairākus 

atmaksu maksājumus plānots veikt 2011.gada sākumā. 

599. 2010.gadā turpinājās projekta „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”, kas paredzēts, lai 

sasniegtu apakšaktivitātes ietvaros plānoto iznākuma rādītāju „Izveidota uz darbspēju, 

funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu balstīta invaliditātes noteikšanas 

sistēma” realizācija un iznākuma rādītāju plānots sasniegt 2012.gadā.  

600. 1.4.1.2.2 apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un 

dzirdes traucējumiem" iznākuma rādītāja „Pilnveidoto  sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

saņēmušo personu skaits ESF programmās” norit lēnāk kā plānots un līdz 2010.gada 

31.decembrim sasniegts 21,4% no plānotā, kas ir saistīts ar faktu, ka pārskata periodā tika 

izvērtēti projekta Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 „Klusuma pasaule” ietvaros sniegtie 

pakalpojumi, t.sk., individuāli rehabilitācijas plāni esošajiem 403 klientiem, kā rezultātā ar 77 

klientiem tika lauzti līgumi un 2010.gada septembrī tika izsludināts pieteikums par jaunu 

klientu pieņemšanu. Pēc iesniegumu izvērtēšanas tika noslēgti jauni līgumi, un plānots, ka līdz 

2013.gadam plānotais  iznākuma rādītājs (4500 personas) tiks sasniegts. Līdz 2010.gada 

31.decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 100% apjomā no paredzētajiem ES fondu 

līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem veiktas atmaksas 44,3% apjomā no piešķirtā ES fondu 

finansējuma. 
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601. Līdz 2010.gada 31.decembrim sasniegti 70,6% no kopumā plānotā iznākuma rādītāja 

„Pilnveidotos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu ar redzes uz dzirdes 

traucējumiem skaits” apjoma. 

602. 1.4.1.2.4 apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos”. Līdz 2010.gada 31.decembrim apstiprināti projekti 28,0% 

apjomā un noslēgti līgumi 3,7% apjomā no paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. 2010.gada 

2.decembrī noslēdzās 2.kārtas projektu vērtēšana, apstiprināti 38 projekti no iesniegtajiem 103 

projektiem, līgumus plānots slēgt 2011.gadā. Līdz 2010.gada 31.decembrim finansējuma 

saņēmējiem veiktas atmaksas 5,3% apjomā no piešķirtā ES fondu finansējuma. 

603. Ņemot vērā iepriekš minēto nav sasniegts nekāds progress 1.4.1.2.4 apakšaktivitātes iznākuma 

rādītāju „Pilnveidotos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu (personas ar 

funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļi, bezpajumtnieki un citas sociālās 

atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas) skaits ESF programmās” un „ESF 

līdzfinansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu skaits, kas iesaistās 

izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā vai nodarbinātībā sešu mēnešu laikā pēc projekta 

noslēguma”  sasniegšanā, jo projektus, kuri vērsti uz rezultāta rādītāja sasniegšanu īstenošanu, 

plānots uzsākt 2011.gada 2.ceturksnī.  

604. Savukārt ar iznākuma rādītāja „Izstrādāto reģionālo sociālo pakalpojumu vidēja termiņa 

attīstības programmu skaits” izpildi saistīto projektu realizācija 2010.gadā ir noslēgusies un 

rādītājs sasniegts 100% apjomā no plānotā. 

3.5. Prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ieviešana 

605. 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.  

606. 2010.gadā 1.5.prioritātei kopējais pieejamais ES fondu finansējums bija 26,5 milj. eiro, 

apstiprināti projekti 22,1 milj. eiro apmērā, noslēgti līgumi 21,9 milj. eiro apmērā un veikti 

maksājumi 5,4 milj. eiro apmērā jeb 20,3% apmērā no prioritātē apstiprinātā ES fondu 

finansējuma. 
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Ilustrācija 30. 1.5.prioritātes ietvaros apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma saņēmējiem veikto 

maksājumu (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu finansējums, salīdzinot ar 31.12.2009., 

EUR 

 

607. Valsts kancelejas administrētajām aktivitātēm 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, finansējums ir 

samazinājies par 4 milj. eiro un tā kopējais apjoms ir 15,2 milj. eiro (ES fondu daļa). Kopumā 

Valsts kancelejas administrēto aktivitāšu un apakšaktivitāšu skaits nav mainījies un tās ir 

septiņas. 

608. 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” aktivitāšu ietvaros norit 42 projektu īstenošana, no 

tiem 2 ir ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekti, bet 40 – atklātas projektu iesniegumu 

atlases projekti. Šī pasākuma ietvaros ir noslēgusies projektu iesniegumu atlase visās trīs Valsts 

kancelejas administrētajās aktivitātēs/ apakšaktivitātēs. Pasākuma ietvaros pārskata perioda 

beigās bija noslēgti līgumi par kopējo ESF attiecināmo izmaksu summu 3,6 milj. eiro jeb 

96,0% apjomā no pasākumam plānotā finansējuma.  

609. 1.5.1.3.2.apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī” ietvaros, saskaņā ar 2010.gada 3.augusta grozījumiem Ministru kabineta 

noteikumos Nr.850 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, 

reģionālā un vietējā līmenī”” 1.5.1.3.2.apakšaktivitātei pieejamais finansējums tika palielināts 

līdz 796 510,08 eiro, pārdalot 1.5.1.3.1.apakšaktivitātē „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un 

ieviešana” atlikušo finansējumu. Pēc iepriekšminēto grozījumu apstiprināšanas šajā 

apakšaktivitātē 2010.gada oktobrī papildus bija iespējams apstiprināt vēl 3 projektu 

iesniegumus, kas iepriekš tika noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ – divi plānošanas reģionu 

iesniegtie projektu iesniegumi un viens valsts tiešās pārvaldes iestādes projekta iesniegums. 

610. 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros norit 59 projektu īstenošana – 3 

ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekti un 56 atklātas projektu iesniegumu atlases 

projekti. Šī pasākuma ietvaros ir uzsāktas projektu iesniegumu atlases visās četrās Valsts 

kancelejas administrētajās aktivitātēs/ apakšaktivitātēs. Pasākuma ietvaros pārskata perioda 

beigās bija noslēgti līgumi par kopējo ESF attiecināmo izmaksu summu 7,5 milj. eiro jeb 65,3 

% apjomā no pasākumam plānotā finansējuma.   
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611. 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros, ņemot vērā 

2010.gada 4.jūnijā noslēgtās pirmās atklātās projektu iesniegumu atlases rezultātus (lielā 

projektu iesniedzēju interese un augstais finansējuma trūkuma dēļ noraidīto projektu 

iesniegumu skaits, proti, sākotnēji 64 projektu iesniegumi), 2010.gada 28.septembrī tika 

apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu. Grozījumu 

mērķis bija palielināt pirmās atlases ietvaros pieejamo finansējumu no 700 tūkst. eiro uz 1,1 

milj. eiro, lai dotu iespēju atbalstīti pēc iespējas vairāk projektu iesniegumu un tādējādi taupītu 

projektu iesniedzēju un sadarbības iestādes patērētos resursus projektu iesniegumu izstrādei un 

vērtēšanai. Grozījumu veikšana ļāva papildus apstiprināt vēl 20 projektu iesniegumus. Pēc 

atlases rezultātu izvērtēšanas 2010.gada 3.ceturksnī tika veikti grozījumi projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritērijos (apstiprināti ar Uzraudzības komitejas 2010.gada 7.oktobra lēmumu Nr. L-

2010/37) un 2010.gada 4.ceturksnī uzsāka grozījumu saskaņošanu atsevišķās Ministru kabineta 

noteikumu par apakšaktivitātes īstenošanu normās, tai skaitā, palielinot kvalitātes vērtēšanas 

kritēriju proporciju, lai atbalstīti tiktu projekti ar visaugstāko kvalitāti, kā arī samazinot 

sākotnēji plānoto atlašu skaitu no 4 uz 3 atlasēm. 

612. 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 tika pabeigta vienošanos par projekta īstenošanu slēgšana ar visiem 

apstiprinātajiem projektu iesniedzējiem. Atlikušais finansējums 473,6 tūkst. eiro apmērā tiek 

pārdalīts uz trešo atlasi. Izvērtējot pirmās atlases rezultātus un projektu iesniegumu vērtēšanas 

procesā identificētos trūkumus un/vai problēmas, pārskata periodā tika izstrādāti un apstiprināti 

grozījumi MK noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu. Grozījumi skāra nosacījumus par 

projektu iesniegumu iesniegšanu papīra formātā, samazinot šādā veidā iesniedzamo eksemplāru 

skaitu, un, ņemot vērā, ka sadarbības iestādē ir ieviesta un darbojas Projektu elektroniskā 

vadības sistēma, turpmāk visi projektu iesniegumi tiks vērtēti, izmantojot to elektroniskās 

versijas. Ievērojot izveidojušos situāciju pirmās atlases laikā, kad tika saņemta pretrunīga 

informācija no VID par parādu esamību, kritērijs par nodokļu parādu vai sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu esamību tika noteikts kā precizējams kritērijs, lai 

niecīgu nodokļu parādu dēļ nebūtu jānoraida kvalitatīvi projektu iesniegumi vai jāskaidro VID 

izziņās radušos kļūdu iemesli. Tika mainīti vērtējuma punktu sliekšņi kvalitātes vērtēšanas 

kritēriju sadaļās, lai palielinātu to īpatsvaru pār specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. 

613. VARAM administrētajām aktivitātēm 2010.gadā kopējais finansējuma apjoms ir 7,3 milj. eiro 

(ES fondu daļa). Kopumā VARAM administrēto aktivitāšu skaits nav mainījies un tās ir divas. 

614. 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros 

saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.523 „Noteikumi par darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu 

piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”” tika īstenota ierobežota projektu 

iesniegumu atlase. Ierobežotā projektu iesniegumu atlase tika organizēta laika posmā no 

2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 12.augustam. Tās rezultātā sadarbības iestādē tika iesniegti 

115 projektu iesniegumi (94,3% no plānotā), kuri tika izvērtēti un 2010.gada 4.ceturksnī tika 

noslēgtas vienošanās par visu ierobežotās projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegto projektu 

īstenošanu. Līdz 2010.gada 31.decembrim kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 115 

projekti par kopējo ESF summu 3,4 milj. eiro, kas veido 93,4% no 1.5.3.1.aktivitātē pieejamā 
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ESF finansējuma (kopējais 1.5.3.1.aktivitātē pieejamais finansējums ir 100% ESF finansējums 

– 3,6 milj. eiro). 

615. 1.5.3.2.aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana” ietvaros saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.522 

„Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.5.3.2.aktivitāti „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”” tika īstenota atklātā projektu iesniegumu atlase. Atklātā projektu iesniegumu 

atlase tika organizēta laika posmā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 29.septembrim. Tās 

rezultātā sadarbības iestādē tika iesniegti 103 projektu iesniegumi, par kopējo summu 6,6 milj. 

eiro, par 2,9 milj. eiro pārsniedzot 1.5.3.2.aktivitātē pieejamo kopējo finansējumu 3,6 milj. eiro. 

No 103 iesniegtajiem projektu iesniegumiem: 3 projektu iesniegumi tika atsaukti, 28 projektu 

iesniegumi tika noraidīti, par 2 projektu īstenošanu vienošanās plānots noslēgt 2011.gada 

1.pusgadā. Līdz 2010.gada 31.decembrim kumulatīvais īstenojamo projektu skaits ir 70 projekti 

par kopējo ESF summu 3,5 milj. eiro, kas veido 95,2% no 1.5.3.2.aktivitātē pieejamā ESF 

finansējuma (kopējais 1.5.3.2.aktivitātē pieejamais finansējums ir 100% ESF finansējums – 3,6 

milj. eiro). 

616. 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 ESF aktivitāti „Atbalsts strukturālo 

reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” (turpmāk – 

1.5.1.1.1.apakšaktivitāte), kuras virsmērķis ir projektu ietvaros sasniegto rezultātu  

transformēšanās noteiktās likumdošanas iniciatīvās, kas efektivizētu valsts pārvaldes darbu.  

617. 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros norit 2 projektu īstenošana par kopējām noslēgtām 

vienošanām 4 milj. eiro apmērā, kas ir 98,5% no kopējā pieejamā finansējuma. Valsts 

kancelejas īstenotajā projektā „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” 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.  

618. Finanšu ministrijas īstenotajā projektā „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā”, 

kura mērķis ir stiprināt Finanšu ministrijas analītisko kapacitāti kopumā, jo īpaši budžeta 

plānošanas un publisko izdevumu vadības jomā, makroekonomiskajā analīzē, kā arī strukturālo 

reformu ieviešanā, pēc līguma noslēgšanas 2010.gada vidū uzsākta projekta ieviešana,  stiprinot 

reformām nepieciešamo analītisko bāzi un darbinieku prasmes Finanšu ministrijas resorā 

(ministrijā un tās padotības iestādēs  ─  Valsts ieņēmumu dienestā, Valsts kasē un Centrālajā 

finanšu un līgumu aģentūrā).  Projektā uzsāktas apmācību aktivitātes publisko finanšu vadības 

un makroekonomiskās analīzes jomā un veikta Finanšu ministrijas vadošo amatpersonu 

kompetenču novērtēšana. Izstrādāts arī ēnu ekonomikas ārējais novērtējums un noorganizēta 

konference, kā arī uzsākta pētījuma izstrāde par valsts tiešās pārvaldes iestāžu 

administratīvajiem izdevumiem. 
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619. Atmaksas valsts pamatbudžetā no projektu ieviešanas uzsākšanas līdz 2010.gada 31.janvārim ir 

veiktas 64,8 tūkst. eiro apmērā, kas ir 1,64% no kopējā projektos apstiprinātā finansējuma. Kā 

iemeslu šādiem finanšu izpildes rādītājiem var minēt, ka lielāko daļu no valsts budžeta izpildes 

2010.gadā, kas bija 250,5 tūkst. eiro, tiks atmaksāti valsts pamatbudžetā 2011.gada 1.ceturksnī. 

Problēmas projektu īstenošanā ir saistītas ar izsludināto iepirkuma rezultātu pārsūdzību. Ņemot 

vērā projekta specifiku, īpaši augsts risks pārsūdzībām pastāv IT iepirkumiem. Jau minētā 

projektu specifika ietekmē arī to, kā pašreizējā īstenošanas posmā nav iespējams būtiski mainīt 

ieviešanas mehānismus un ietekmēt apguves gaitu, un gūtā specifiskā pieredze jāņem vērā, lai 

uzlabotu aktivitāšu plānošanu nākotnē.     

620. Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2011.gadam 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes projektiem 

2011.gadā ir paredzēts finansējums 2,3 milj. eiro apmērā. Tātad intensīvāku projektu ieviešanu 

un arī finansējuma apguvi finansējuma saņēmēji – Valsts kanceleja un Finanšu ministrija ─  

plāno veikt 2011.gadā. 

621. 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes projekti darbības programmā izdalīti  kā labās prakses projekti 

(„flagship projects”), tāpēc 2011. gadā īpaša uzmanība jāvelta projektu publicitātes 

nodrošināšanai. 

3.6. Informācija par šķērsfinansējumu 

622. 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 ERAF, ESF un KF un 

atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 34(2) pantam un tālāk minētajiem ierobežojumiem. 

Prioritāte „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”: 

623. 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros šķērsfinansējums nepārsniedz 2,8% no pasākuma 

īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiek dota tikai tiem 

potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, kuri īsteno projektus šādu aktivitāšu ietvaros: 

 1.3.1.3.2.apakšaktivitāte „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 

piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (nepārsniedzot 7% no apakšaktivitātei plānotā ESF 

finansējuma); 

 1.3.1.5.aktivitāte „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” 

(nepārsniedzot 10 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma); 

 1.3.1.8.aktivitāte „Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses 

piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos” (nepārsniedzot 

10% no aktivitātei plānotā ESF finansējuma). 

Prioritāte „Sociālās iekļaušanas veicināšana”: 

624. 1.4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” ietvaros šķērsfinansējums nepārsniedz 3,6% no pasākuma 

īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiek dota tikai tiem 

potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, kuri īsteno projektus šādu aktivitāšu ietvaros: 
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 1.4.1.1.1.apakšaktivitāte „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba 

tirgū” (nepārsniedzot 1% no apakšaktivitātei plānotā ESF finansējuma); 

 1.4.1.1.2.apakšaktivitāte „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu 

bezdarbniekiem” (nepārsniedzot 6% no apakšaktivitātei plānotā ESF finansējuma); 

 1.4.1.2.4.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās 

aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” (nepārsniedzot 5% no apakšaktivitātei plānotā ESF 

finansējuma). 

Prioritāte „Administratīvā kapacitātes stiprināšana”: 

625. 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 3,7% no 

pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. 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.  

626. 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 

1% no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai 

tiem potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos projektus 1.5.2.1.aktivitātes 

„Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana” 

ietvaros.  

Šķērsfinansējuma apguves progress 

627. Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes īstenošanu šķērsfinansējums tiek 

izmantots pamatlīdzekļu iegādei konsultatīvajiem centriem, ka arī 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. Plānotais 

škērsfinansējuma apjoms saskaņā ar projekta iesniegumu ir 343 537 LVL, līdz 2010.gada 

31.decembrim apgūts - 95 255 LVL jeb 28%. 

628. Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes īstenošanu šķērsfinansējums tiek 

izmantojams darba vietu pielāgošanai bezdarbniekiem ar invaliditāti. Plānotais 

škērsfinansējuma apjoms saskaņā ar projekta iesniegumu ir 60 000 LVL, kas līdz 2010.gada 

31.decembrim vēl nav apgūts. 

629. Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.4.1.1.2.apakšaktivitātes īstenošanu šķērsfinansējums tiek 

izmantots darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti. Plānotais škērsfinansējuma 

apjoms saskaņā ar projekta iesniegumu ir 107 500 LVL, līdz 2010.gada 31.decembrim apgūts -  

96 474 LVL jeb 89,7 %.   

630. Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes īstenošanu šķērsfinansējums tiek 

izmantots pamatlīdzekļu iegādei, kā arī renovācijai un vides pielāgošanai, lai izstrādātu un 

īstenotu sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes programmas. 

Šķērsfinansējuma apguve vēl nav uzsākta, jo projektu iesniegumu atlasi plānots izsludināt 

2011.gada 2.ceturksnī.   
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631. Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes īstenošanu šķērsfinansējuma 

izmantošana paredzēta projekta administrēšanai un labāka regulējuma IT instrumentu attīstībai. 

Kopējais plānotais šķērsfinansējuma apjoms divos īstenojamos projektos ir 60 128 LVL, līdz 

līdz 2010.gada 31.decembrim apgūts – 55 851 LVL jeb 92.9%. 2011.gadā plānots apgūt 3 100 

LVL un 2012.gadā 1 177 LVL. 

632. Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.5.2.1.aktivitātes īstenošanu šķērsfinansējuma izmantošana 

paredzēta projekta administrēšanai un cilvēkresursu vadības IT sistēmas attīstībai. Plānotais 

škērsfinansējuma apjoms saskaņā ar projekta iesniegumu ir 54 660 LVL, 50% no tā plānots 

apgūt 2011.gadā.   
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4. SASKAŅOTĪBA UN KONCENTRĒŠANA 

633. Eiropas Sociālā fonda atbalstītās darbības atbilst Eiropas Nodarbinātības stratēģijai un valsts 

rīcības plāniem nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā.  

634. Nacionālās Lisabonas programmas ietvaros 2008-2010.gadam kā nodarbinātības veicināšanas  

galvenie uzdevumi tika noteikti: 

− veicināt iekļaujošu darba tirgu (skat. tabulas 3.1., 3.2. un 3.3.sadaļu); 

− veicināt sociālo dialogu un elastdrošības principu ieviešanu, drošu un veselībai nekaitīgu 

darba vidi (skat. tabulas 3.3. un 3.4.sadaļu); 

− veicināt darbaspēka reģionālo mobilitāti un ekonomiskās aktivitātes vāji attīstītajās valsts 

teritorijās;  

− samazināt nedeklarēto nodarbinātību. 

635. Kā galvenie uzdevumi izglītības un prasmju uzlabošanai 2008.-2010.gadam tika noteikti: 

− 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 (skat. tabulas 3.5.4.sadaļu);  

− paaugstināt tehnoloģisko prasmju un dabaszinātņu zināšanu līmeni kopumā, pilnveidot 

karjeras izglītības un karjeras pakalpojumu sistēmu un nodrošināt karjeras izvēles 

pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem.  

636. Skat. 7.pielikumā detalizētu aprakstu par 2010.gadā ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma 

atbalstu īstenotajām LM pārziņā esošajām aktivitātēm un veiktajiem maksājumiem, sekmējot 

Nacionālajā Lisabonas programmā 2008.-2010.gadam noteikto uzdevumu izpildi nodarbinātības 

veicināšanas un izglītības un prasmju uzlabošanas jomā. 

637. Nacionālajā sociālās iekļaušanas plānā 2008.-2010.gadam
44

 tika identificēti trīs prioritārie 

politikas uzdevumi: 

1) sekmēt efektīvāku līdzdalību un integrāciju darba tirgū; 

2) uzlabot ienākumu atbalsta sistēmas; 

3) sekmēt pieejamību kvalitatīviem pakalpojumiem. 

 

Tabula 16. ESF aktivitāšu ietvaros sniegtais ieguldījums Nacionālajā sociālās iekļaušanas plānā 2008.-2010.gadam 

noteikto prioritāro politikas uzdevumu īstenošanā 

 

                                                           
44

 Ziņojums par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008.-2010.gadam 
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Nr. 

p.k. 

Latvijas Nacionālajā sociālās iekļaušanas plānā 

2008.-2010.gadam noteiktā aktivitāte  

Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansētā aktivitāte     

Faktiski apgūtā summa 

2010.gadā., LVL 

1 2 3 4 

1. Prioritārais uzdevums: sekmēt efektīvāku līdzdalību un integrāciju darba tirgū 

1.1. Pilnveidot sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu kvalitāti 

1.2.1.1.3.  VB apguve – 1 109 124 

LVL 

Atmaksas FS – 31 428 

LVL (t.sk. ESF – 26 

714 LVL) 

1.2. Sniegt atbalstu sākotnējā profesionālajā izglītībā 

studējošajiem jauniešiem prioritāri atbalstāmajās 

jomās 

1.2.1.1.4.  VB apguve – 6 883 608 

LVL 

Atmaksas FS – 6 797 

638 LVL (t.sk. ESF – 5 

777 992) 

1.3. Attīstīt profesionālās orientācijas un karjeras 

izglītības pasākumus vispārējās, profesionālās un 

augstākās izglītības iestādēs sadarbībā ar darba 

devējiem, lai paaugstinātu jauniešu motivāciju apgūt 

profesijas, kurās vērojams darbaspēka trūkums 

1.2.2.2.1.  

1.2.2.2.2.  

N/a, jo aktivitāšu 

īstenošana atlikta. 

1.5. Pilnveidot karjeras izglītību jauniešu motivētas un 

apzinātas tālākās izglītības iegūšanai un savas 

karjeras veidošanai 

1.8. Veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju - sociālās 

atstumtības riskam pakļauto personu grupu apmācību 

iespējas un integrāciju darba tirgū 

1.3.1.1.3. 

Bezdarbnieku un 

darba meklētāju 

apmācība 

VB apguve – 21 794 

917 LVL  

atmaksas FS – 

18 517 707 LVL 

(t.sk. ESF – 16 498 

572 LVL) 

1.11. Sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu 

nodarbinātības iespējas 

1.4.1.1.2. Atbalstītās 

nodarbinātības 

pasākumi mērķa 

grupu 

bezdarbniekiem 

VB apguve – 1 540 086 

LVL  

atmaksas FS – 820 

945 LVL (t.sk. ESF – 

738 334 LVL) 

1.12. Nodrošināt bezdarbniekiem iespēju pielāgoties darba 

tirgus prasībām un izmēģināt piemērotākās darba 

vietas 

1.4.1.1.1. Kompleksi 

atbalsta pasākumi 

iedzīvotāju 

integrēšanai darba 

tirgū” 

VB apguve – 3 296 690 

LVL  

atmaksas FS – 2 830 

286 LVL (t.sk. ESF – 

2 423 343 LVL) 

1.13. Sniegt kompleksu atbalsta  kopumu sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem bezdarbniekiem 

tālākai integrācijai darba tirgū 

1.14. Nodrošināt īslaicīgas pagaidu nodarbinātības 

iespējas bezdarbniekiem ar izteiktām problēmām 

integrēties darba tirgū teritorijās ar augstāko 

bezdarba līmeni 

1.3.1.5. Vietējo 

nodarbinātības 

veicināšanas 

pasākumu plānu 

ieviešanas atbalsts 

VB apguve – 27 238 

492 LVL  

atmaksas FS – 22 884 

964 LVL (t.sk. ESF – 

12 986 372 LVL) 

3. Prioritārais uzdevums: sekmēt pieejamību kvalitatīviem pakalpojumiem 

3.2. Veicot situācijas izpēti, katrā plānošanas reģionā 

identificēt mērķa grupas, kurām ir nepieciešami 

sociālie pakalpojumi konkrētās teritorijās, kam 

atbilstoši tiks plānoti nepieciešamie risinājumi 

1.4.1.2.4.apakšaktivitāt

e „Sociālās 

rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu 

sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība 

reģionos”  

VB apguve – 384 643 

LVL  

atmaksas FS – 572 607 

LVL (t.sk. ESF – 

486 716 LVL) 
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Nr. 

p.k. 

Latvijas Nacionālajā sociālās iekļaušanas plānā 

2008.-2010.gadam noteiktā aktivitāte  

Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansētā aktivitāte     

Faktiski apgūtā summa 

2010.gadā., LVL 

3.3. Veicināt iekļaujošas vispārējās un profesionālās 

izglītības sistēmas izveidi 

1.2.2.4.1. IZM VB apguve – 130 240 

LVL 

Atmaksas FS – 130 240 

LVL (t.sk. ESF – 110 

704 LVL) 

 

638. IZM, izmantojot ES fondu finanšu līdzekļus savu aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanā atbalsta 

un veicina šādas ES nodarbinātības pamatnostādnes 2010.–2020.gadam: 

8. pamatnostādne: Attīstīt kvalificētu darbaspēku, kas spēj reaģēt uz darba tirgus 

vajadzībām, un veicināt mūžizglītību: 

- Profesionālās un vispārējās izglītības pedagogu profesionālās kompetences 

paaugstināšana  1.2.1.1.2. aktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences paaugstināšana” un 1.2.1.2.3. aktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu 

kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” ietvaros. Paaugstināta sākotnējā 

profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā iesaistīto pedagogu un prakses 

vadītāju kompetence, nodrošinot prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā ar modernizēto 

profesionālās izglītības saturu, inovācijām un zināšanām balstītu ekonomiku un uzlabot 

profesionālās izglītības pedagogu sagatavošanu, rezultātā profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņi iegūst mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas zināšanas; 

- Pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un 

profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu 

ietvaros, nodrošinot jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē nepieciešamo 

pārkvalifikāciju; zināšanu un prasmju pilnveidi profesionālās un sektorālās mobilitātes 

veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot 

pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un ieviešanu, t. sk. nodrošinot mērķstipendijas 

pedagogiem par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā.  

9. pamatnostādne: Uzlabot visu līmeņu izglītības un mācību sistēmas un palielināt tādu 

personu skaitu, kas iegūst augstāko izglītību un līdzvērtīgu izglītību: 

- Nozares profesiju EKI (Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra), pamatprofesiju profesiju 

standarta un saistīto profesiju un specializāciju kvalifikācijas pamatprasību izstrādi, kas 

nodrošinās profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšanu, sociālo partneru līdzdalību 

un atbildību profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes  

„Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” 

ietvaros. Tāpat apakšaktivitātes ietvaros tiek ieviestas Eiropas rekomendācijas (ECVET, 

EQAVET, EKI), kas turpmāk ļaus nodrošināt kvalificēta darbaspēka iekļaušanos darba 

tirgū, padarot profesionālo izglītību konkurētspējīgāku; 

- Iespēju vidusskolu absolventiem iegūt 2. un 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim 

atbilstošu profesionālo kvalifikāciju 1-1,5 gadu laikā, sekmējot bezdarba samazināšanos 

un nodrošinot profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, veicinot konkurētspējīga darbaspēka 
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ieplūšanu darba tirgū 1.2.1.1.3. aktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” ietvaros. Tiks uzlabota arī 

sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāte, t.sk. nodrošinot 

vispārējo pamatprasmju apguvi, sekmējot ātrāku integrāciju darba tirgū un nodrošinot 

sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības 

turpināšanai. 

10. pamatnostādne. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana: 

- Mācību atbalsts jauniešiem ar mācīšanās problēmām, piedāvājot piemērotu izglītību 

jauniešiem ar zemām pamatprasmēm, samazinot jauniešu skaitu, kuri agri pamet mācības 

un neturpina izglītību 1.2.2.4.1.apakšaktivitātes „Iekļaujošas izglītības un sociālās 

atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla 

sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” un 

1.2.2.4.2.apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības 

riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” 

ietvaros. Tiek nodrošināta apmācība arī valsts valodas apgūšanā.  

639. EM pārziņā esošajās aktivitātēs apmācības tiek organizētas EM noteiktajās prioritārajās nozarēs, 

kas minētas Ministru kabineta 2009.gada 10.novembrī apstiprinātajā EM Informatīvajā ziņojumā 

par ekonomikas atveseļošanas politikas virzieniem vidēja termiņa periodā. Ņemot vērā nozaru 

attīstības potenciālu vidējā termiņā, šo nozaru radīto pievienoto vērtību, salīdzinošās 

priekšrocības, eksporta iespējas un to turpmāko izaugsmes potenciālu, pieejamos cilvēkresursus 

un infrastruktūru, kā arī citus ietekmējošus faktorus, ir noteikti vairāki valsts atbalsta prioritārie 

segmenti: 

 konkurētspējīgi uzņēmumi ar augstu izaugsmes un eksporta potenciālu; 

 apstrādes rūpniecības nozares ar nozīmīgu ieguldījumu pievienotās vērtības un eksporta 

pieaugumā, kā arī ar augstu izaugsmes un eksporta potenciālu nākotnē;  

 uz eksportu orientētas pakalpojumu nozares. 

640. Definētie prioritārie segmenti tiks atbalstīti ar nodokļu stimulu palīdzību. Prioritārajiem 

segmentiem tiks novirzīta daļa ES struktūrfondu un finanšu atbalsta instrumentu, bet izglītībā un 

zinātnē - sagatavoti speciālisti, atbilstoši definētajām prioritārajām nozarēm pasūtīti zinātniskie 

pētījumi u.c. Valsts atbalsts prioritāro segmentu attīstībai veicinās tautsaimniecības 

pārstrukturēšanos uz ienesīgākām ražošanas nozarēm, un pāreju no zemo tehnoloģiju un lētā 

darbaspēka izmantošanas modeļa uz zināšanām un inovācijām balstītu modeli. 

641. Atbalstot apmācību īstenošanu attiecīgajās nozarēs tiek nodrošināts, ka pieaug kvalificēto 

speciālistu skaits tajās, kā arī tiek mazināts strukturālā bezdarba risks, kad lielākā daļa jauno 

cilvēku izvēlas studēt sociālās zinātnes, kur jau pašreiz ir darbinieku pārprodukcija, kamēr 

inženierzinātnēs jau esošā situācijā ir vērojams kvalificēto speciālistu trūkums. Tāpat Latvijas 

nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas īstenošanai ietvaros kā viens no 

galvenajiem Latvijas makro-strukturālajiem izaicinājumi/šķēršļiem izaugsmei un nodarbinātībai 

ir minēts strukturālais bezdarbs, kad darbaspēka pieprasījums neatbilst piedāvājumam. 

642. EM administrētajās apmācību programmās īstenotās apmācības ļauj celt darbiniekiem savu 

kvalifikāciju tieši darba devēju pieprasītās jomās, tādā veidā šādu apmācību īstenošana ir 

uzskatāma par efektīvu preventīvu pasākumu bezdarba riskam. Šo apmācību īstenošana ļauj celt 
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arī darba ražīgumu un darba kvalitāti. Tāpat apmācību programmās ir iekļauti punkti, kas veicina 

apmācību nodrošināšanu personām ar invaliditāti un citām sociālās atstumtības riska grupām. Tā, 

piemēram, 1.3.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros ir iespējams palielināt 

finansējuma intensitāti par 10%, ja apmācībās ir iesaistītas minēto grupu personas. Papildus 

uzskatām, ka EM administrētās apmācības papildina mūžizglītības sistēmu, kas cilvēkiem tā 

rezultātā ļauj labāk pielāgoties mainīgajiem darba tirgus apstākļiem. 

643. 2010.-2013.gadam uzdevumi Latvijai nodarbinātības jomā noteikti Saprašanās memorandā starp 

Eiropas Savienību un Latvijas Republiku un tā papildinājumos. 2010.gadam tika noteikti šādi 

uzdevumi nodarbinātības un sociālā atbalsta jomā: 

- Noteikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības jomas un prioritāros virzienus; 

Ar ESF atbalstu īstenots Sociālās drošības tīkla pasākums „Darba praktizēšana ar stipendiju 

pašvaldībās” (1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu 

ieviešanas atbalsts”). 

- Izstrādāt stratēģiju pārejai no krīzes (īstermiņa) pasākumiem uz ilgtermiņa pasākumiem 

(apmācības, pārkvalifikācija un citi aktivizēšanas pasākumi), tos nepārtraukti pilnveidojot un 

piemērojot aktuālajām darba tirgus vajadzībām, šim mērķim piesaistot arī darba tirgus 

politikas jomas ekspertus; 

ESF atbalsts tika izmantots, izveidojot un 2010.gadā uzsākot pasākuma „Nodarbinātības 

valsts aģentūras inspektoru asistentu apmācība un prakse” īstenošanu 

(1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” 3.kārtas ietvaros). 

- Stiprināt Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitāti, kā arī nodrošināt tās darbības un 

noslodzes monitoringu, 

- Regulāri ziņot par aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ieviešanas gaitu, ietverot 

informāciju par dalībnieku skaitu (kopējais plānotais skaits / kopējais bezdarbnieku skaits, 

programmā nodarbināto stipendiātu skaits), esošajām problēmām un piedāvātajiem 

risinājumiem. 

644. Minētie uzdevumi iekļauti Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam (turpmāk – 

LSAP) (apstiprināts ar MK 2010.gada 9.aprīļa rīkojuma Nr.203). Par LSAP noteikto uzdevumu 

izpildi tiek veikta pastāvīga uzraudzība. 
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5. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA 

645. 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” (MK noteikumi Nr.918) ES fondu 

tehniskās palīdzības (TP) 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; 

 ES nākotnes kohēzijas politikas, tajā skaitā ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas, 

stratēģiskā plānošana.    

646. Iesaistītās institūcijas, kas nodrošina ES fondu TP aktivitāšu mērķu sasniegšanu, ir: 

Atbildīgās iestādes: EM, IZM, KM, LM, RAPLM, SM, Valsts kanceleja, VM un VidM. 

Sadarbības iestādes: BEMVA
45

, CFLA, LIAA, NVA, SIF, VIAA, VRAA, VEC. 

FM kā vadošā un atbildīgā iestāde, revīzijas iestāde, maksājumu un sertifikācijas iestāde (FM kā 

vadošās un atbildīgās iestādes funkcijas nav nodalītas, FM kā vadošās un revīzijas iestādes 

funkcijas ir nodalītas, FM kā vadošās un maksājumu un sertifikācijas iestāde funkcijas ir 

nodalītas); 

IUB, kas nodrošina iepirkumu pirmspārbaudes. 

                                                           
45 Saskaņā ar MK 2009.gada 29.maija rīkojuma Nr.353 „Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras 

likvidāciju” 2.3.apakšpunktu un 3.punktu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atbilstoši noteiktajai kompetencei ir 

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras funkciju, finanšu līdzekļu, tiesību, saistību, lietvedības un arhīva 

pārņēmēja.  
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Plānošanas reģioni: Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Kurzemes 

plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions. 

647. Ar augstāk minētajām institūcijām ir noslēgtas vienošanās par ES fondu TP projektu īstenošanu. 

648. Tā kā ES fondu TP finansējuma saņēmēji ir zināmi, tad saskaņā ar MK noteikumu 4.punktu ES 

fondu tehniskās TP aktivitātes īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. ES fondu TP 

aktivitāšu projektus apstiprināja un noslēdza vienošanās CFLA, kas pilda sadarbības iestādes 

funkcijas ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu ieviešanā. 

Finanšu apguves progress 

649. 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 apstiprināti 22 

projekti un noslēgtas 22 vienošanās par finansējumu 12,9 milj. eiro jeb 70,5% no prioritātes 

kopējā attiecināmā finansējuma.  

650. Kopā līdz 2010.gada 31.decembrim tika veiktas atmaksas ES fondu TP finansējuma saņēmējiem 

(atmaksas tiek veiktas valsts pamatbudžetā) 5,5 milj. eiro apmērā jeb 29,9% no prioritātes kopējā 

ES fondu finansējuma. 

651. Vislielākie izdevumi ES fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros ir bijuši tādās izdevumu 

pozīcijās kā „ierēdņu un darbinieku atlīdzība” (t.sk. piemaksas un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas), kas ir aptuveni 70% no kopējā finansējuma izlietojuma un  „pakalpojumi”, 

kas ir aptuveni 15% no kopējā finansējuma izlietojuma. Pārējās izdevumu pozīcijās 

„pamatkapitāla veidošana”, „informācija un publicitāte” (publicitāte plašsaziņas līdzekļos, 

reprezentācijas materiāli, izdoti bukleti u.c. informācijas nesēji, organizēti semināri un 

konferences), „komandējumi un dienesta braucieni” „telpu noma”, „izvērtējumi un pētījumi” 

(dažāda veida izvērtējumi un pētījumi, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu Latvijā) kā arī citi 

izdevumi (krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs, ko neuzskaita ekonomiskās 

klasifikācijas kodā 5000, ES fondu vadības informācijas sistēmas attīstība un sasaiste ar citām 

informācijas sistēmām, dalība citu institūciju organizētajos semināros, apmācībās, konferencēs) 

veiktie izdevumi ir sadalījušies vienmērīgi robežās 2% - 4% no kopējā finansējuma izlietojuma. 

Ilustrācija 31. 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. un 

31.12.2009., EUR 
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Ilustrācija 32. ES fondu tehniskās palīdzības finanšu apguve pa izdevumu veidiem 

 

 

652. Lai noteiktu DPP paredzētā rezultāta rādītāja „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums 

Latvijas iedzīvotāju vidū” izpildi, 2010.gada martā tika veikts pētījums „Sabiedrības informētība 

par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā” (aptaujas veikšanas laiks no 2010.gada 

8.februāra līdz 2010.gada 18.februārim), kurā tika konstatēts, ka par sekmīgu ES fondu līdzekļu 

apguvi Latvijā uzskata 36,7% aptaujāto respondentu.  

653. Lai nodrošinātu tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu ES fondu finansējumu, atbilstoši MK 

2009.gada 16.jūlija rīkojumam Nr.476 „Grozījumi darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība””, MK rīkojumam Nr.475 „Grozījumi darbības programmā „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas”” un 2010.gada 24.februāra MK rīkojumam Nr.94 „Grozījumi darbības programmā 

„Infrastruktūra un pakalpojumi””,  tika veikti grozījumi MK noteikumos Nr.918 (MK 2010.gada 

20.aprīļa noteikumi Nr.383) paredzot, ka TP līdzfinansējuma likme palielinās no 85% līz 100 %, 

samazinot nacionālo publisko finansējumu tādējādi samazinot valsts budžeta izdevumus.  

654. rskata periodā būtiskas problēmas TP projektu īstenošanā nav konstatētas, tomēr joprojām 

atsevišķi finansējuma saņēmēji pilnībā neizprot konkrētu izmaksu veikšanas nosacījumus, 

tādējādi radot neatbilstoši veiktu izdevumus riskus. Sadarbības iestāde nodrošina finansējuma 
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saņēmējiem konsultācijas, skaidrojot aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu 

nosacījumus, savukārt  2011.gadā, izstrādājot MK noteikumus par TP ieviešanas 2.kārtu, plānots 

maksimāli precīzi noteikt attiecināmo izmaksu pozīcijas, mazinot normatīvo aktu interpretācijas 

iespējas.  

655. Lai mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu riskus ES fondu līdzfinansētajos  projektos, 

nepieciešami papildu resursi ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, tostarp  IUB kapacitātes 

stiprināšanai. Balstoties  uz grozījumiem MK noteikumos attiecībā uz stingrākām un 

paplašinātām iepirkumu pārbaužu prasībām,  tika izstrādāts un 2010.gada beigās apstiprināts 

IUB TP projekts, kura ietvaros tiek atbalstīta  ES fondu projektu iepirkumu pirmspārbaužu 

apjoma palielināšana, kā arī atzinumu sniegšana par ES fondu projektu  iepirkuma procedūrām, 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65 par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību 

pasūtītāja finansētiem projektiem. Projekts paredz, ka tiks paaugstināts ES fondu vadībā 

iesaistīto institūciju un  finansējuma saņēmēju zināšanu līmenis par iepirkuma procedūru 

veikšanu ES fondu projektu ietvaros, kā arī nodrošināta IUB Kontroles reģistra sasaite ar ES 

fondu vadības informācijas sistēmu. 

656. Attiecībā uz valsts budžeta līdzekļu izmantošanas efektivitāti arī TP aktivitātēs 2011. gadā 

vadošā iestāde plāno pasākumus, kas paredz, ka ministrijas ne vēlāk kā līdz kārtējā gada I 

ceturkšņa beigām izvērtē un nepieciešamības gadījumā iesniedz Valsts kasē precizētus ES fondu 

finansēšanas plānus sadalījumā pa mēnešiem atbilstoši reāli plānotajiem ikmēneša maksājumiem 

projektos un atmaksām budžetā, nodrošinot izlīdzsvarotu izdevumu plānojumu attiecīgā gada 

laikā.  

657. Neskatoties uz salīdzinoši lielu līdzekļu atlikumu TP ieviešanas 1.kārtā, balstoties uz detalizētu 

izvērtējumu, ir pieņemts lēmums nevirzīt priekšlikumu par TP finansējuma pārdalīšanu citām ES 

fondu prioritātēm un saglabāt paredzēto TP finansējumu noteiktajā apjomā 1.kārtas ietvaros līdz 

2011.gada beigām, un atkārtoti izskatīt jautājumu, izstrādājot 2.kārtas atlases noteikumus 

2011.gada laikā.  

658. Papildus, lai stiprinātu ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitāti, Valsts kanceleja 

TP horizontālās aktivitātes „Apmācības” ietvaros 2010.gadā ES fondu administrēšanā 

iesaistītajiem darbiniekiem organizēja 22 apmācības kursus par dažādām ar ES fondu 

administrēšanu saistītām tēmām.   
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6. INFORMĀCIJA UN PUBLICITĀTE
46

 

659. 2010.gadā nodrošināta ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam (stratēģija) 

īstenošana atbilstoši Regulas 1083/2006 69.pantam, 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. 

660. VI 2010.gadā atjaunojusi televīzijas raidījuma par ES fondiem „Eirobusiņš” veidošanu un 

pārraidīšanu, publicējusi tematiskus ielikumus par ES fondiem divos nacionāla mēroga 

laikrakstos, rīkojusi sabiedriskās domas izvērtējumu par Latvijas iedzīvotāju informētību par ES 

fondiem, izdevusi ES fondu projektu grāmatu, pirmoreiz apkopojot līdzšinējos 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda labās prakses projektu piemērus, un veikusi citus stratēģijas informatīvo un 

publicitātes pasākumu plānā iekļautos pasākumus. Tāpat VI izmantojusi ierastos bezmaksas 

informācijas kanālus – ES fondu tīmekļa vietni www.esfondi.lv un paziņojumu izplatīšanu 

plašsaziņas līdzekļiem. Tāpat turpinās 2004.gadā uzsāktais darbs visu ES fondu vadībā iesaistīto 

institūciju (9 atbildīgās iestādes, 7 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 

661. Lai nodrošinātu ESF aktuālo jautājumu atspoguļojumu nacionālajos un reģionālajos medijos, 

2010.gadā ESF vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC sagatavojušas un izplatījušas 255
47

 

paziņojumus plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem par aktualitātēm ESF jautājumos, t.sk. par ESF 

atbalsta mērķiem, atvērtajiem projektu konkursiem, to izvērtēšanas gaitu un apstiprinātajiem 

projektiem, ES fondu līdzekļu pārdali, fondu apguves sistēmas vienkāršošanu, uzraudzības 

komitejās izskatītajiem jautājumiem utt. Plašsaziņas līdzekļos ievietotas 119 publikācijas par ES 

fondu tematiku, no kurām 23 publicējušas ESF vadībā iesaistītās institūcijas un 96 – RSIC. 

662. Ar mērķi sniegt sabiedrībai objektīvu informāciju par ES fondu ieviešanas gaitu un aktualitātēm 

caur vienu no visvairāk izmantotajiem ES fondu informācijas ieguves avotiem – nacionālajiem 

laikrakstiem,  LM publicējusi rakstus laikrakstā „Telegraf” un interneta portālā www.telegraf.lv, 

informējot par ESF ieguldījumu. 

663. Turpinot 2009.gada decembrī aizsākto praksi, arī 2010.gadā vadošā iestāde nodrošinājusi ES 

fondu tematisko ielikumu publicēšanu nacionālajos laikrakstos – „Latvijas Avīzē” un „Lietišķajā 

Dienā”,
48

 kopā sasniedzot vismaz 275 000 lielu lasītāju auditoriju. Tematiskie ielikumi publicēti 

vidēji reizi ceturksnī paralēli abos laikrakstos (kopā – 8 ielikumi). „Latvijas Avīzē” 

                                                           
46 Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 7.punktu „Informatīvo un 

publicitātes pasākumu plāns”. 
47

 Izvērstāku skaitlisku informāciju par visu sadaļā „Informācija un publicitāte” minēto sasniegto iznākuma rādītāju 

attiecību pret plānoto saskaņā ar stratēģijas 10.punktu „Informatīvo un publicitātes pasākumu rādītāji un 

izvērtēšana” skatīt apakšsadaļā „Sasniegtie rezultatīvie iznākuma rādītāji”. 
48

 Ielikumi elektroniski pieejami ES fondu mājaslapas sadaļas „Publikācijas” apakšsadaļā „Laikrakstos” – 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1030.  

http://www.esfondi.lv/
http://www.telegraf.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1030
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publicētajiem ielikumiem tika izvēlēta tematika ar mērķi veicināt sabiedrības vispārējā zināšanu 

līmeņa paaugstināšanu par ES fondu jautājumiem. Savukārt „Lietišķās Dienas” ielikumu 

mērķauditorija bija ar uzņēmējdarbību saistītā sabiedrības daļa, bet ielikumu mērķis - informēt 

sabiedrību par ES fondu atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai. Abos ielikumos kopā sniegta 

informācija par 5 ESF labās prakses projektiem. 

         
 

664. Lai informētu žurnālistus klātienē, rīkotas 5 preses konferences. Tāpat institūcijas regulāri 

nodrošinājušas atbildes uz specifiskiem mediju uzdotiem jautājumiem un speciālistu, t.sk. vadošās 

iestādes, komentārus. 

665. 2010.gadā turpināta institūciju un RSIC sadarbība ar televīziju un radio, kopā nodrošinot 42 

televīzijas sižetus un 24 radio sižetus. LM nodrošinājusi sižetus par ESF ieguldījumu un labo 

praksi gan televīzijā (LNT raidījumā „Tautas balss”), gan radio („Star FM” raidījumos 

„Zoopasta”, „Sociālās ziņas” un „Ogu maize”). Tāpat LNT pārraidītas LM dokumentālās filmas 

par ESF labo praksi nodarbinātībā. 

2.pasākums – Mediju monitorings 

666. 2010.gadā institūcijas veikušas ES fondu tematikas monitoringu gan ikdienas preses apskatu 

ietvaros, gan pasūtot atsevišķus preses apskatus, kopā nodrošinot 542 mēdiju analīzes. 

ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 2.posma „Darbības programmu 

ieviešana” ietvaros noteikto pasākumu īstenošana 

3.pasākums – liela mēroga pasākums par ES fondiem 

667. 2010.gadā VI īstenojusi divus liela mēroga pasākumus, kas tematiski aptvēra visas trīs darbības 

programmas, un LM īstenojusi liela mēroga pasākumu informēšanai par ESF ieguldījumu: 

1. ES fondu apguvei veltītā televīzijas raidījuma „Eirobusiņš” pārraidīšana; 

2. LM nodrošinājusi 3 dokumentālo filmu cikla „Latvijas stāsti. Ieguldījums Tavā nākotnē!” par 

ESF ieguldījumu pārraidīšanu, 

3. VI nodrošinājusi 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda labās prakses projektu 

grāmatas izdošanu. 



165    
 

 
Gada_ziņojums_1DP_VI_lv_13.06.2011.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Sociālā fonda darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanu, 2010.gads  

 

668. 2010.gada septembrī atjaunota kopš 2009.gada janvāra pārtrauktā televīzijas raidījuma 

„Eirobusiņš” pārraidīšana. Raidījuma pamatmērķis ir sniegt sabiedrībai visplašāko informāciju par 

ES fondu ieviešanu, kā arī: 

 nodrošināt regulāru un visaptverošu informāciju par ES fondiem kopumā un to aktualitātēm, 

veicinot sabiedrības izpratni un atbalstu līdzekļu izlietošanai; 

 nodrošināt potenciālo ES fondu finansējuma saņēmēju grupu informētību par fondu 

piedāvātajām iespējām; 

 veicināt sabiedrības zināšanas un izpratni par ES fondu līdzekļu ieguldījumu Latvijā un 

sabiedrības gūto labumu no tā; 

 veicināt dažādu sabiedrības sociālo grupu, kā arī reģionu aktīvu iesaistīšanos ES fondu 

apguvē; 

 regulāri ziņot sabiedrībai par ES fondu apguves gaitu un praktiskajiem ieguvumiem; 

 sniegt informāciju par projektu īstenošanas pieredzi, veicinot projektu izstrādes kvantitatīvo 

un kvalitatīvo rādītāju pieaugumu; 

 sniegt informāciju par ES reģionālo politiku ES fondu izmantošanas kontekstā. 

669. Raidījumam mērķa auditorija ir sabiedrība kopumā, kā arī potenciālie ES fondu finansējuma 

saņēmēji – izglītības, veselības aprūpes, valsts pārvaldes un pašvaldības iestādes, plānošanas 

reģioni, zinātniskās institūcijas, komersanti, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri u.c. 

670. Raidījuma saturu lielā mērā nosaka ES fondu ieviešanas gaitas aktualitātes, kas tiek definētas, 

izvērtējot atgriezenisko informāciju no auditorijas. Raidījumu tēmu plāns izstrādāts, sadarbojoties 

visām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, ņemot vērā katras iestādes priekšlikumus. 

Sižetiski raidījums aptver visus Latvijas reģionus, atspoguļojot reģionos veiktos projektus un 

intervējot projektu īstenotājus, kā arī dažādas sociālās grupas, kas ir ieguvējas projektu īstenošanas 

rezultātā. 

671. 26 minūšu garais raidījums veidots kā informatīvi izglītojoša pārraide un pārraidīts Latvijas 

Televīzijas 1.kanālā vienu reizi nedēļā piektdienās plkst. 19:00. No 2010.gada 17.septemba līdz 

17.decembrim pārraidīti 14 „Eirobusiņa” raidījumi, sasniedzot 485 000 lielu skatītāju auditoriju 

piektdienās un 154 000 skatītājus sestdienās („Eirobusiņa” atkārtojums), pavisam kopā 639 000 

Latvijas iedzīvotāju. 

672. Atspoguļojot labo praksi ESF projektu īstenošanā, 2010.gadā LM nodrošinājusi trīs dokumentālo 

filmu cikla „Latvijas stāsti. Ieguldījums Tavā nākotnē!”
49

 izstrādi un pārraidīšanu ar mērķi 

informēt sabiedrību par ESF ieguldījumu sociālajā jomā. 

673. Dokumentālo filmu cikls ietver 3 atsevišķas filmas: 

 „Kam vajadzīgi 100 lati” (ilgums – 15 min), kura stāsta par ESF līdzfinansēto un visā Latvijas 

teritorijā īstenoto projektu „Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībā”, kuru no 2009.gada 

septembra Sociālā drošības tīkla stratēģijas ietvaros īsteno NVA sadarbībā ar pašvaldībām. 

Filmā atspoguļota projekta īstenošana Latgales reģionā, kur ir visaugstākie bezdarba rādītāji, 

                                                           
49

 Dokumentālo filmu ciklu „Latvijas stāsti. Ieguldījums Tavā nākotnē!” iespējams noskatīties LM interneta mājaslapas 

sadaļas „Foto un video galerijas” apakšsadaļā „Video galerijas” –  http://www.lm.gov.lv/text/1865 

http://www.lm.gov.lv/text/1865
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apkopojot projekta īstenošanas rezultātus, atspoguļojot cilvēku pieredzi pēc iesaistīšanās 

projektā un sabiedrisko darbu veikšanas pašvaldību izveidotajās prakses vietās.  

 „Prakse par visiem 120” (14 min) – par ESF projektu „Jauniešu darba prakse”, kuru, sākot no 

2010.gada, visā Latvijas teritorijā īsteno NVA. Filmā atspoguļota jauniešu-bezdarbnieku 

pieredze un emocijas, iesaistoties praksē pie darba devēja un apgūstot pirmās darba iemaņas.  

Filmā savu viedokli izsaka gan paši jaunieši, gan darba devējs. Tāpat filmā iekļauta informācija 

par rezultātiem, kurus jauniešu nodarbinātības veicināšanā plānots sasniegt projekta ietvaros. 

 „Mūžizglītība” (15 min) – par ESF projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām 

personām”, kuru, sākot no 2010.gada, visā Latvijas teritorijā īsteno NVA. Filmā atspoguļota 

nodarbināto pieredze, iesaistoties projektā, kā arī informācija par cilvēku iespējām mācīties un 

paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū paralēli ikdienas darbam, pateicoties ESF atbalstam. 

674. Dokumentālo filmu cikls 2010.gada decembrī pārraidīts nacionālajos televīzijas kanālos – Latvijas 

Neatkarīgajā televīzijā, TV5 (ar krievu subtitriem)  un Latvijas Ziņu kanālā, kopā sasniedzot 64 

000 lielu skatītāju auditoriju. Atkārtoti dokumentālo filmu ciklu plānots pārraidīt 2011.gada maijā 

Latvijas Televīzijā un Latvijas Ziņu kanālā. Tāpat filmas (ar angļu subtitriem) tika demonstrētas 

starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala”, izstādes „Darbs un karjera” ietvaros NVA rīkotā foruma 

„Darba ņēmējs rītdienas darba tirgū” laikā 2010.gada 12.-13.novembrī, sasniedzot ~200 lielu 

pasākuma apmeklētāju auditoriju. Vienlaikus filmas izdalītas atbildīgajiem LM speciālistiem, kuri 

tās demonstrē konferencēs un semināros, kā arī filmas iesniegtas EK Nodarbinātības, sociālo lietu 

un iekļautības ģenerāldirektorātam. 

675. 2010.gadā ar mērķi informēt sabiedrību, t.sk. potenciālos projektu 

pieteicējus par ES fondu atbalsta rezultātiem izdots pirmais 2007.-

2013.gada ES fondu plānošanas perioda izdevums, kurā apkopoti 

visu trīs darbības programmu labās prakses projekti – projektu 

grāmata „Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā / European 

Union Funds Projects in Latvia. 2007-2013”.
50

 Saskaņā ar ES fondu 

vadībā iesaistīto institūciju iesūtīto labās prakses projektu 

informāciju izdevumā iekļauti 108 projektu apraksti, kas īstenoti 

visu trīs darbības programmu ietvaros, kā arī vispārēja informācija 

par katru darbības programmu – tās finansējuma sadalījumu un 

atbalsta jomām. Projektu grāmatā iekļauti 36 DP projektu piemēri. 

676. Projektu grāmata izdota 3000 eksemplāros gan latviešu, gan angļu valodā, B6 formātā. Izdevums 

ar citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju, EK pārstāvniecības Latvijā, Bibliotēku 

konsultācijas centra un citu kanālu palīdzību tiek izplatīts Latvijas bibliotēkās un pašvaldībās, 

semināru un konferenču dalībniekiem, ārvalstu delegāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem. 

4.pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana 

677. 2010.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC izdevuši 10 veidu informatīvos 

materiālus gan drukātā, gan elektroniskā formātā, kā arī īstenojuši 2 informatīvās kampaņas. 

678. Informatīvos materiālus sagatavoja: 

                                                           
50

Izdevums elektroniski pieejams ES fondu tīmekļa vietnes sadaļas „Publikācijas” apakšsadaļā „Projektu 

grāmatas” –http://www.esfondi.lv/page.php?id=861 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=861
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 CFLA – „Palīgs finansējuma saņēmējiem” elektroniskā formātā,
51

 kurā apkopota informācija 

par iesniedzamajiem dokumentiem visos projekta ieviešanas posmos un pārskatāmā veidā 

publicēti katrā posmā iesniedzamie dokumenti, to aizpildīšanas metodikas un paraugi, kā arī 

skaidrojums par dokumentu iesniegšanas regularitāti, termiņu un cita saistoša informācija; 

 LIAA – faktu lapa par 1.3.1.1.1.aktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” projektu 

iesniegumu atlases 2.kārtu; 

 VRAA – 2 informācijas lapas par VRAA administrētajām ESF aktivitātēm; 

 RAPLM – buklets teritoriālās kohēzijas popularizēšanai „Teritoriālā pieeja atbalsta 

plānošanā un sniegšanā - teritoriālās daudzveidības priekšrocību izmantošana”, kurā 

izklāstīta teritoriālās pieejas būtība, ieguvumi, ES uzstādījumi, līdzšinējā labā prakse un 

nepieciešamās rīcības tās plašākai pielietošanai teritoriju attīstības veicināšanā; 

 VIAA – ziņu izdevuma „Eiropas Savienības struktūrfondi izglītībai un kultūrai” 

speciālizlaidums par investīcijām profesionālajā izglītībā un investīciju sinerģiju izglītības 

kvalitātes uzlabošanā, kā arī buklets „Struktūrfondi izglītībai”. Tāpat VIAA projektu 

īstenotājiem nodrošinājusi projekta īstenotāja komplektu, kurā ietilpst informatīvā plāksne, 

semināru dokumentu mape, dokumentu mape-reģistrs ar šķirkļiem projekta dokumentu 

glabāšanai, dokumentu mape-kaste līguma glabāšanai; 

 VIAA – izdotā „E-rokasgrāmata struktūrfondu pieteicējiem un īstenotājiem”
52

 – informatīvs 

materiāls projektu pieteicējiem un īstenotājiem, kurā ar videoklipu palīdzību VIAA 

speciālisti palīdz izsekot visam struktūrfondu projektu ciklam izglītībā un zinātnē; 

 NVA izdotais informatīvais buklets par ESF aktivitāti „Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” potenciālajiem 

projektu iesniedzējiem. 

679. Papildus minētajam katrs RSIC reizi mēnesī sagatavojis, publicējis un RSIC sadarbības 

partneriem izsūtījis ziņu lapu, kurā ietvertas ar ES fondiem saistītās aktualitātes attiecīgajā 

reģionā (kopā – 60 ziņu lapas). 

680. 2010.gadā rīkotās informatīvās kampaņas: 

 NVA īstenojusi informatīvu kampaņu 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” atklātas projektu 

iesniegumu atlases 2.kārtas izsludināšanai, kuras ietvaros izdots buklets, izveidots un 

interneta portālos izvietots reklāmkarogs, rīkoti 10 reģionālie semināri potenciālajiem 

projektu iesniedzējiem, kā arī seminārs finansējuma saņēmējiem; 

 LM rīkojusi informatīvu kampaņu par ESF ieguldījumu aktīvās nodarbinātības veicināšanai, 

informējot par pasākumiem jauniešu darba praksei pie darba devēja, mūžizglītības attīstību, 

darba praksi pašvaldībās ar 100 latu stipendiju, kā arī par subsidētajām darba vietām 

cilvēkiem ar invaliditāti. 

                                                           
51

 CFLA izstrādātais informatīvais materiāls „Palīgs finansējuma saņēmējiem” elektroniski pieejams 

http://www.cfla.gov.lv/?object_id=1666 
52

 VIAA izstrādātā e-rokasgrāmata pieejama http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/erokasgramata/ 

http://www.cfla.gov.lv/?object_id=1666
http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/erokasgramata/
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5.pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu 

jautājumiem 

681. 2010.gada februārī pēc FM pasūtījuma SIA „Latvijas Fakti” veica sesto sabiedriskās domas 

aptauju „Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā”
53

, kurā 

tiešajās intervijās aptaujāti 1004 visu Latvijas reģionu iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. 

682. 2010.gada sākumā par ES fondu pieejamību Latvijai zināja 92,3% Latvijas iedzīvotāju (skat. 

ilustrāciju Nr. 31 zemāk). Salīdzinājums ar iepriekšējos gados veikto aptauju datiem rāda, ka tas 

ir līdz šim visaugstākais Latvijas iedzīvotāju informētības līmenis par ES fondiem. Saskaņā ar 

aptaujas datiem sabiedrības informētības līmenis ir par 20,9 procentpunktiem lielāks nekā 

2008.gada decembrī. Tāpat šis rādītājs ir par 20,3 procentpunktiem lielāks rādītājs nekā stratēģijā 

plānotais 2010.gadā sasniedzamais rādītājs. Salīdzinot informētības līmeņa dalījumu mērķa 

grupās ar stratēģijā plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, redzams, ka 2010. gadā par ES fondu 

pieejamību informēti: 

 97,4% respondenti ar augstāko izglītību (2010. gadā plānotais – 84%), 

 88,5% respondenti-bezdarbnieki (2010. gadā plānotais – 60%), 

 95,2% latviski runājošie respondenti (2010. gadā plānotais – 81% latviski runājošo), 

 88% krieviski runājošie respondenti (2010. gadā plānotais – 55% krieviski runājošo), 

 95,9% privātā sektora pārstāvji (2010. gadā plānotais – 85% uzņēmēju). 

 
Ilustrācija 33. Latvijas iedzīvotāju informētība par ES fondu pieejamību Latvijā 

 
 

683. Vairāk nekā puse 55,7% aptaujāto atzinuši, ka pieejamās informācijas apjoms par ES fondiem 

apmierina vai pārsniedz viņu vajadzības, līdz ar ko nedaudz pārsniegts stratēģijā plānotais 2010. 

gada rezultatīvais rādītājs – 50%. Tajā pat laikā paaugstinājies to cilvēku īpatsvars, kuri uzskata, 

                                                           
53

 Pilnā apjomā pētījums pieejams ES fondu tīmekļa vietnes www.esfondi.lv sadaļā “ES fondu izvērtēšana” - 

http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/LF_rezultati_02-2010.pdf 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/LF_rezultati_02-2010.pdf
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ka informācija par ES fondiem pieejama nepietiekamā apjomā – 38% respondentu. Šis rādītājs ir 

par 6 procentpunktiem lielāks, nekā plānots stratēģijā (32%). 

Ilustrācija 34. Pieejamās informācijas par ES fondiem novērtējums 
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Lūdzu, novērtējiet Jums pieejamo informāciju par Eiropas Savienības 
fondiem? Informācija kopumā …

(Bāze = respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES fondu līdzekļi)

apmierina Jūsu vajadzības pārsniedz Jums nepieciešamo ir nepietiekamā apjomā Nezin/ NA

 
 

684. Tāpat kā 2008.gadā arī 2010.gadā no konkrētajiem ES fondiem visatpazīstamākais bijis Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, par kuru dzirdējusi gandrīz puse jeb 49,4% respondentu. 

Tāpat otrs atpazīstamākais joprojām ir ERAF, kuru zina 39,4% aptaujāto. Tikmēr par trešo 

atpazīstamāko fondu (32,9%) kļuvis ESF (2008.gadā – ceturtais atpazīstamākais ar 29,4%), 

kuram seko KF ar 13,1% (2008.gadā – trešais atpazīstamākais ar 33,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrācija 35. ES fondu atpazīstamība 
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(Bāze = respondenti, kuri ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES fondu līdzekļi; 

N=927)

 
 

685. 2010.gadā izplatītākie avoti ES fondu informācijas iegūšanai bijuši: 

 Televīzija, ar kuras palīdzību par ES fondiem informēti 82,2% respondentu (2010. gada 

mērķis – 68%); 

 Radio – 30,7% respondentu (2010. gada mērķis – 35%); 

 Internets – 25,5% respondentu (2010. gada mērķis – 25%); 

 Nacionālie preses izdevumi – 25,5% respondentu (2010. gada mērķis – 39%); 

 Reģionālie preses izdevumi – 21,9% respondentu (2010. gada mērķis – 32%); 

 Darba vieta – 10,1% respondentu (stratēģijā netika plānots starp izplatītākajiem informācijas 

avotiem). 

686. Citi ES fondu informācijas avoti, kas sākotnēji iekļauti stratēģijā, taču saskaņā ar aptaujas 

rezultātiem nav starp izplatītākajiem: 

 Bukleti, faktiskais 2010.gada rādītājs ir 3,7% respondentu (plānotais – 11%), 

 Semināri/informatīvie pasākumi, faktiskais rādītājs – 2,3% respondentu (plānotais – 7%). 

687. Informatīvo pasākumu un materiālu izmantošana tiek vērtēta arī centralizētajā ES fondu 

finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējumā. Ņemot vērā to, ka minētais izvērtējums tika 

veikts 2009.gadā un 2011.gadā, 2010.gada ziņojumā par to nav informācijas. Saskaņā ar 

2011.gadā veiktā ES fondu finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējuma rezultātiem 

informatīvos pasākumus (seminārus, konferences, informatīvās dienas u.tml.) izmanto 38.5% no 

aptaujātajiem finansējuma saņēmējiem, savukārt informatīvos materiālus (bukletus, ziņu lapas 

u.tml.) izmanto 11.3% no aptaujātajiem finansējuma saņēmējiem. 2011.gadā veiktais ES fondu 
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finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums pieejams www.esfondi.lv -> ES fondu 

izvērtēšana (http://www.esfondi.lv/page.php?id=906 ). 

 

Ilustrācija 36. Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai 

 
 

688. To respondentu vidū, kuri apzināti meklējuši informāciju par ES fondiem, izmantotākais 

informācijas avots bijis bibliotēkas (31,4%), otrs izmantotākais – NVA (22,3%), trešais – LAD 

(18,6%). Savukārt RSIC pēc informācijas vērsušies 18,2% no tiem iedzīvotājiem, kuri meklējuši 

informāciju par ES fondiem (par 3,4 procentpunktiem vairāk nekā 2008.gadā). 

Ilustrācija 37. Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=906
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689. 2010.gada martā ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā kā drīzāk sekmīgu vai ļoti sekmīgu vērtējuši 

36,7% aptaujāto (stratēģijā plānotais 2010. gada mērķis – 50%), kas ir par 5,8 procentpunktiem 

zemāks rādītājs nekā 2008.gadā. Savukārt gandrīz puse respondentu (49,8%) 2010.gadā ES 

fondu apguvi uzskatījusi par drīzāk nesekmīgu vai ļoti nesekmīgu, kas ir par 16,1 

procentpunktiem augstāks rādītājs nekā 2008.gadā un par 25,8 procentpunktiem augstāks nekā 

stratēģijā plānotais 2010. gada mērķis 24%. 13,5% respondentu nav viedokļa. Līdz ar to pirmo 

reizi ES fondu līdzekļu apguves pozitīvi vērtējošo iedzīvotāju īpatsvars ir mazāks nekā to 

respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka ES fondu apguve Latvijā ir nesekmīga. 

690. Norādām, ka skaidrojums sniegts pēc aptaujas rezultātiem sekojošajā secinājumu sadaļā: 

 Atšķirībā no 2004. – 2008.gadu pētījumiem 2010.gadā aptaujas dalībnieki ES fondu apguvi 

Latvijā biežāk vērtēja kritiski nekā pozitīvi. Kopumā to kā sekmīgu raksturoja 36,7% 

respondentu, savukārt kritisku pozīciju pārstāvēja 49,8% aptaujāto. Tajā pašā laikā 

viedokli, ka ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības 

attīstību, joprojām pārstāvējusi lielākā daļa (57,5%) aptaujas dalībnieku; 
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 Negatīvā ES fondu apguves vērtējuma pieaugums un ES fondu pozitīvās ietekmes uz 

tautsaimniecību samazinājums skaidrojams ar sociālekonomisko situāciju valstī, ņemot 

vērā to, ka 2010. gadā turpinājās valsts budžeta tēriņu ierobežošana, ekonomiskā izaugsme 

pēc 2009. gada krīzes bija minimāla un saglabājās augsts bezdarba līmenis. 

Viennozīmīgi iedzīvotāju vērtējumu ietekmē valsts ekonomiskie apstākļi, ar ko ir skaidrojams 

pozitīvo ES fondu apguves un ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību vērtējumu samazinājums. 

 

Ilustrācija 38. ES fondu līdzekļu apguves vērtējums 

 
 

 

691. Neskatoties uz lielāku respondentu īpatsvaru, kuri 2010.gadā ES fondu apguvi uzskatījuši par 

nesekmīgu, krietni vairāk nekā puse aptaujāto (57,5%) pozitīvi vērtējusi ES fondu ietekmi uz 

Latvijas tautsaimniecību un sabiedrību. Tas gan ir par 14,5 procentpunktiem zemāks rādītājs 

nekā stratēģijā plānotais 2010. gada mērķis 72%. ES fondu ietekmi negatīvi vērtējuši 14,8% 

respondentu, kas ir par 10,8 procentpunktiem augstāks rādītājs nekā 2010. gada mērķis 4%. 

21,7% aptaujāto uzskatījuši, ka ES fondu līdzekļi neietekmē Latvijas tautsaimniecību, un tas ir 

par 9,7 procentpunktiem lielāks rādītājs nekā sākotnēji plānots (12% 2010. gadā). 6% 

respondentu nav viedokļa. 

 

 

 

 

Ilustrācija 39. Iedzīvotāju vērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību 
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692. Visbiežāk minētā joma, kurā pēc respondentu domām vērojama vislielākā ES fondu atdeve, ir 

ceļu un transporta sistēmas sakārtošana (26,3%), kam seko nodarbinātības veicināšana (24,2%) 

un vides sakārtošana (16,3%). Salīdzinot ar 2008.gada datiem (ceļu un transporta sistēmas 

sakārtošana – 41,8%, vides sakārtošana – 29,4%, lauksaimniecības attīstība – 27,1%), 

respondentu vidū joprojām visbiežāk minēta transporta joma, tomēr īpatsvars pārējo atbilžu 

variantu vidū ir proporcionālāks, vienmērīgāk sadalīts. Savukārt kāda konkrēta ES fondu 

līdzfinansēta projekta piemēru varēja nosaukt 71,7% no visiem aptaujātajiem respondentiem, kas 

ir par 8,6 procentpunktiem vairāk nekā 2008.gadāun par 11,9 procentpunktiem vairāk nekā 

perioda sākumā 2007. gadā (59,8%). 

693. Kā trīs prioritārās jomas, kurās turpmāk būtu jāiegulda vairāk ES fondu līdzekļu, minētas 

nodarbinātības veicināšana (67,9%), veselība un sociālā aprūpe (63,6%), un izglītības attīstība 

(36,8%). Šīs pašas jomas kā trīs būtiskākās minētas arī 2008.gadā (veselības un sociālās aprūpes 

joma – 51,9%, nodarbinātības veicināšana – 45,1%, izglītības attīstība – 35,5%). 

694. Galvenie no aptaujas izrietošie secinājumi: 

 Par ES fondu pieejamību 2010.gadā informēts rekordliels aptaujāto Latvijas iedzīvotāju 

skaits – 92,3%; 

 Pārliecinoši nozīmīgākais informācijas avots par ES fondu izmantošanu Latvijā ir 

televīzija. Ar televīzijas starpniecību informāciju par ES fondiem, to atbalstītajiem 

projektiem un piedāvātajām iespējām gūst 82,2% respondentu; 

 Iedzīvotāju skatījumā ES fondu atbalstītajās jomās vislielākā atdeve ir ceļu un transporta 

sistēmas sakārtošanā (26,3% respondentu) un nodarbinātības veicināšanā (24,2% 

respondentu). Vēl, kā veiksmīgas jomas ES piešķirto līdzekļu izmantošanā, tika nosauktas 
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(12% - 16% gadījumu) – vides sakārtošana, izglītības attīstība, veselības un sociālā aprūpe, 

uzņēmējdarbības veicināšana; 

 Atšķirībā no 2004. – 2008.gadu pētījumiem 2010.gadā aptaujas dalībnieki ES fondu apguvi 

Latvijā biežāk vērtēja kritiski nekā pozitīvi. Kopumā to kā sekmīgu raksturoja 36,7% 

respondentu, savukārt kritisku pozīciju pārstāvēja 49,8% aptaujāto. Tajā pašā laikā 

viedokli, ka ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības 

attīstību, joprojām pārstāvējusi lielākā daļa (57,5%) aptaujas dalībnieku; 

 Negatīvā ES fondu apguves vērtējuma pieaugums un ES fondu pozitīvās ietekmes uz 

tautsaimniecību samazinājums skaidrojams ar sociālekonomisko situāciju valstī, ņemot 

vērā to, ka 2010. gadā turpinājās valsts budžeta tēriņu ierobežošana, ekonomiskā izaugsme 

pēc 2009. gada krīzes bija minimāla un saglabājās augsts bezdarba līmenis. 

6.pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu projektu 

īstenošanas vietās 

695. Lai nodrošinātu publicitātes prasības, 2010.gadā ESF vadībā iesaistītās institūcijas projektos 

izvietojušas 58 informatīvās plāksnes. LIAA atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem nodrošinājusi 

uzlīmes ar ES fondu un ES logo, savukārt VRAA un SIF finansējuma saņēmējiem uzstādīšanai 

projektu īstenošanas vietās nodrošināja plakātus. 

7.pasākums – Interneta mājas lapu aktualizēšana 

696. 2010.gadā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas regulāri aktualizējušas to tīmekļa vietnēs ar ES 

fondiem saistītās sadaļas, publicējot aktualitātes par savā pārziņā esošajām ESF aktivitātēm, t.sk. 

projektu konkursu atvēršanu, projektu izvērtēšanu un programmu slēgšanu, ziņojumus par 

programmu ieviešanas statusu, metodiskos un informatīvos materiālus u.c. informāciju. Tāpat 

savas tīmekļa vietni sadaļas aktualizējuši RSIC, un to apmeklējums 2010.gadā bija aptuveni 64 

400 interesenti, kas ir par 22 000 interesentiem vairāk nekā 2009.gadā. 

697. FM uzturējusi un regulāri aktualizējusi ES fondu tīmekļa vietni 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.2010. gadā www.esfondi.lv kopējais apmeklētāju skaits 

bija 194 145, no tiem 83 414 – unikālie apmeklētāji, savukārt vidējais tīmekļa vietnē pavadītais 

laiks bijis 5 minūtes un 19 sekundes. 

698. 2010.gadā pēc LM un VM iniciatīvas darbību uzsāka divas jaunizstrādātas mājaslapas par ES 

fondu atbalstu  labklājības un veselības nozarēs – attiecīgi http://sf.lm.gov.lv/ un 

http://esfondi.vm.gov.lv/. Tāpat konceptuāli pārstrādāta un gan strukturāli, gan saturiski uzlabota 

VIAA mājaslapa www.viaa.gov.lv, uzskatāmāk atspoguļojot ES fondu atbalsta jomas un 

papildinot mājaslapu ar vairākām interaktīvajām iespējām, kā arī izstrādājot un publicējot „E-

rokasgrāmatu struktūrfondu pieteicējiem un īstenotājiem”. 

8.pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem projektu 

iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos 

699. Lai potenciālie projektu pieteicēji turpinātu saņemt nepieciešamās konsultācijas un informāciju, 

tiktu palielināta mērķa grupu kapacitāte ES fondu projektu iesniegšanā un tās tiktu motivētas 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://sf.lm.gov.lv/
http://esfondi.vm.gov.lv/
http://www.viaa.gov.lv/
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sagatavot projektus, 2010.gadā ES fondu atbildīgās un sadarbības iestādes un RSIC kopā 

organizējuši 361 informatīvos pasākumus, t.sk., 305 seminārus, 51 informatīvo dienu un 5 

reģionālos forumus, kā arī 3 konferences, informējot par aktuāliem ES fondu jautājumiem 

klātienē. 

700. Lai vairotu informatīvo un konsultatīvo atbalstu visos reģionos: 

 RSIC rīkojuši 205 seminārus, 51 informatīvo dienu, 1 reģionālo konferenci. Informējot un 

konsultējot interesentus gan klātienē, gan pa telefonu, gan ar e-pasta starpniecību un 

piedaloties citu institūciju rīkotajos semināros, RSIC informāciju snieguši gandrīz 20 000 

interesentiem visā Latvijā; 

 NVA rīkojusi 10 reģionālo semināru ciklu visā Latvijā (2 semināri katrā plānošanas reģionā) 

un papildu semināru Aizkrauklē 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” potenciālajiem 

projektu iesniedzējiem, kā arī 4 seminārus ESF projektu īstenotājiem par citiem projektu 

īstenošanas jautājumiem; 

 RAPLM (pēc reorganizācijas – VARAM) sadarbībā ar VRAA rīkojusi 7 informatīvos 

seminārus projektu iesniedzējiem Rīgā un reģionos par projektu iesniegumu sagatavošanu un 

citiem projektu ieviešanas jautājumiem trīs ESF aktivitāšu ietvaros, kā arī rīkoja konferenci 

„Teritoriālā attīstība Eiropā un Latvijā. Labā prakse un nākotnes iespējas”. Konferences 

ietvaros apspriests ES, nacionālā un vietējā līmeņa skatījums uz teritoriālās attīstības 

perspektīvām un sniegts vērtējums par līdzšinējo Latvijas ES fondu apguvi no teritoriālās 

attīstības viedokļa, kā arī prezentēta labā prakse teritoriālās pieejas ieviešanā Latvijā un citās 

ES dalībvalstīs; 

 Reģionu ekonomikas profilu izstrādes metodiskās vadības ietvaros RAPLM organizējusi 28 

seminārus ar uzņēmējiem, uzņēmēju asociācijām, izglītības un kultūras iestādēm, pašvaldību 

pārstāvjiem u.c., nosakot reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas un virzienus, kā arī 

sekmējot investīciju piesaisti atbilstoši teritoriju vajadzībām un horizontālo prioritāšu – 

„Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” – ieviešanu; 

 VIAA sadarbībā ar IZM rīkojusi 5 reģionālos profesionālās izglītības forumus „ES 

struktūrfondu atbalsts profesionālās izglītības modernizācijai”, kuros profesionālās izglītības 

iestāžu vadītāji, pedagogi, audzēkņi, dažādu nozaru speciālisti un pašvaldību pārstāvji dalījās 

pieredzē par ES fondu atbalstu profesionālajā izglītībā, profesionālās izglītības iestāžu 

projektiem, to īstenošanas plānotajiem rezultātiem un ietekmi uz profesionālās izglītības 

kvalitāti, nozaru, reģionu un kopējo valsts tautsaimniecības attīstību. Tāpat VIAA, stiprinot 

komunikāciju reģionos, izvietojusi informatīvos stendus ES informācijas punktos 10 Latvijas 

pilsētās visos reģionos, tādējādi informējot par ES fondu atbalstu VIAA administrēto 

aktivitāšu ietvaros. 

 SIF – sadarbībā ar RSIC visos Latvijas reģionos rīkojis 8 informatīvos seminārus projektu 

iesniedzējiem par atklāto projektu iesniegumu atlasi 1.5.2.2.2.apakšaktivitātē „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”, kurus 

apmeklējuši ap 500 dalībnieku. Bez tam notikuši 7 semināri iepriekš minēto apakšaktivitāšu, 
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kā arī 1.5.1.3.1.apakšaktivitātes „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” un 

1.5.1.3.2.apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā 

un vietējā līmenī” projektu īstenotājiem par būtiskiem ar projektu ieviešanu saistītiem 

jautājumiem.  

9.pasākums – Tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un labās prakses 

publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu 

701. DP ietvaros nav attiecināms. 

10.pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana 

702. 2010.gadā atbildīgās un sadarbības iestādes aktualizējušas informāciju par ES fondu projektiem 

atbilstoši MK noteikumiem Nr.484
54

. Lai mazinātu ES fondu iestāžu administratīvo slogu, 

minētie noteikumi tika grozīti 2010. gada janvārī, svītrojot atbildīgās vai sadarbības iestādes 

pienākumu publikācijai par ES fonda projektu iestādes tīmekļa vietnē pievienot saiti uz projekta 

iesniedzēja tīmekļa vietnes sadaļu, kur ievietota informācija par konkrēto projektu. Šis 

nosacījums tika aizstāts ar pienākumu ES fonda finansējuma saņēmējam nodrošināt informāciju 

par projektu savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir izveidota. 

703. Apkopotā veidā ES fondu projektu saraksti pieejami ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv 

sadaļā „ES fondu projekti” http://www.esfondi.lv/page.php?id=647. 

704. 2010.gadā veikts iepirkums, lai nodrošinātu ES fondu tīmekļa vietnē publicētā 2007.-2013.gada 

plānošanas perioda aktivitāšu meklētāja (skat. http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867) un 

VIS sasaistes aktivizēšanu, kā arī meklētāja paplašināšanu, ietverot tajā arī projektu informāciju. 

Tas nodrošinās automātisku aktuālākās ES fondu aktivitāšu un projektu informācijas 

publiskošanu vienkopus un pārskatāmā veidā. Minētos pasākumus plānots veikt līdz 2011.gada 

30.jūnijam. 

11.pasākums – ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes 

705. 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, 2010.gadā pastāvīgi nodrošināta Eiropas Savienības karoga izkāršana pie ES fondu 

vadošās iestādes – Finanšu ministrijas. 

706. Sīkāka informācija par sasniegtajiem informācijas un publicitātes rādītājiem pieejama 

8.pielikumā.  

ES fondu komunikācijas vadība 

707. Izmaiņas ES fondu komunikāciju regulējošajos normatīvajos aktos: 2010.gada 27.jūlijā 

apstiprināti grozījumi 2007.gada 26.jūnija MK noteikumos Nr.441 „Eiropas Savienības fondu 

publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība” 
55

, kas ieviesa ES fondu 

projektu ietvaros veicamo informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksu ierobežojumus, lai 

                                                           
54

 Ministru kabineta 2007,gada 10.jūlija noteikumi Nr.484 „Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem” 
55

Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos  Nr.441 

„Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība” 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/page.php?id=647
http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867
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mazinātu iespēju  nelietderīgi izmantot projekta ES fonda finansējumu. Saskaņā ar noteikumu 

grozījumiem attiecināmas ir izmaksas par obligāti īstenojamiem projekta publicitātes 

pasākumiem saskaņā ar Regulu Nr.1828/2006 – projektos izvietojamās informatīvās plāksnes un 

stendi. Savukārt informatīvo pasākumu (drukāto materiālu, plakātu, audiovizuālo materiālu, 

reklāmas, reprezentatīvo materiālu un tml.  izgatavošana un izplatīšana) izmaksas ir attiecināmas 

tikai gadījumā, ja tie nodrošina ES fonda projekta mērķu sasniegšanu un ir iekļauti kā 

attiecināmās izmaksas MK noteikumos par ES fonda aktivitātes īstenošanu, kur noteikts to veids. 

Noteiktie ierobežojumi attiecas tikai uz tām ES fondu aktivitātēm, kurās projektu atlases vēl 

nebija izsludinātas vai kurās tiks izsludinātas nākamās atlases kārtas. 

708. Centralizētais ES fondu reprezentatīvo materiālu iepirkums:2010.gada beigās uzsākts centralizēts 

ESF, ERAF un KF reprezentatīvo materiālu iepirkums elektroniskajā iepirkumu sistēmā, kas 

nodrošinās ES fondu iestāžu turpmāk veikto ES fondu reprezentatīvo materiālu iepirkumu 

caurskatāmību un lietderības pamatojumu. 2010.gadā reprezentatīvo materiālu iegāde bija 

neattiecināma ES fondu iestāžu tehniskās palīdzības projektu ietvaros. Plānots, ka jaunais 

katalogs elektronisko iepirkumu sistēmā ES fondu iestādēm būs pieejams, sākot ar 2011.gada 

maiju. 

709. ES fondu komunikācijas vadības grupas sanāksmes:2010.gadā ES fondu vadošā iestāde 

koordinējusi atbildīgo un sadarbības iestāžu publicitātes pasākumu īstenošanu, t.sk. apkopojusi 

ES fondu iestāžu plānoto 2010.gada 2.pusgada pasākumu plānu un rīkojusi divas ES fondu 

komunikācijas vadības grupas (pārstāvētas 17 ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas, 5 RSIC, 

EK pārstāvniecība Latvijā) sanāksmes. Sanāksmju rezultātā: 

 institūcijas iepazīstinātas ar 2010.gada sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju 

informētību par ES fondu jautājumiem rezultātiem; 

 institūcijas informētas par Finanšu ministrijas 2010.gada ES fondu komunikācijas plāna 

pasākumiem; 

 institūcijas saņēmušas vadošās iestādes skaidrojumu par 2010.gada 27.jūlija MK 

noteikumiem Nr.658 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.441 

„Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas 

kārtība””
56

; 

 saskaņots preču katalogs centralizētā ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu ES fondu 

reprezentatīvo materiālu iepirkuma rīkošanai; 

 saskaņots „Eirobusiņa” tematiskais plāns 2011. gadam. 

710. ES fondu komunikācijas izvērtējums: VI 2011. gadā ir uzsākusi 2007.-2013.gada plānošanas 

perioda ES fondu  VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma 

(mid-term) izvērtējumu. Tā ietvaros viena no izvērtējuma daļām ir komunikācijas pasākumu 

izvērtējums par laika periodu no 01.01.2007. līdz 31.12.2010. Komunikācijas izvērtējuma mērķis 

ir izvērtēt ES fondu vadībā iesaistīto institūciju 01.01.2007.–31.12.2010. īstenoto komunikācijas 

pasākumu efektivitāti un lietderību ar mērķi sniegt ieteikumus komunikācijas pasākumu 

                                                           
56

2010.gada 27.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.658 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija 

noteikumos Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas 

kārtība”” 
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pilnveidošanai ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda otrajā pusē līdz 2015. gadam. 

Izvērtējumam jāsniedz atbildes uz šādiem jautājumiem: 

 Vai komunikācijas pasākumi ir efektīvi  un lietderīgi  attiecībā pret stratēģijā 

definētajiem ES fondu komunikācijas mērķiem; 

 Vai izveidotā ES fondu komunikācijas vadības sistēma ir efektīva; 

 Kādi ir komunikācijas pasākumu veiksmīgie un neveiksmīgie piemēri, kādi – pozitīvie 

un negatīvie faktori; 

 Ko nepieciešams mainīt, kā pilnveidot ES fondu komunikācijas vadības sistēmu un 

komunikācijas pasākumus, lai sasniegtu stratēģijā definētos komunikācijas mērķus. 

711. Komunikācijas izvērtējuma rezultātus plānots saņemt 2011. gada septembrī, un par tiem EK tiks 

informēta atsevišķi. 
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SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

712. Kopumā DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāšu ieviešana vērtējama pozitīvi, ņemot 

vērā ekonomisko situāciju valstī. Izmaksu  samazināšanas dēļ 2009.gadā un 2010.gada sākumā 

dažās aktivitātēs bija iespējams veikt  lielāku  darbu apjomu un  veicot finansējuma pārdales ─  

atbalstīt lielāku projektu skaitu. 

713. Salīdzinot 2010.gadā sasniegto ar 2009.gadā sasniegto, konstatēts ievērojams ieviešanas progress 

– līdz 2010.gada 31.decembrim DP ietvaros apstiprināti projekti par ES fondu daļu  479,5 milj. 

eiro jeb 87,1% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma, kas par 21,5% pārsniedz līdz 2009.gada 

31.decembrim apstiprināto projektu apjomu. Noslēgto līgumu apjoms līdz 2010.gada 

31.decembrim pieaudzis līdz 460,5 milj. eiro jeb 83,6% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma, 

kas par 22,1% pārsniedz līdz 2009.gada 31.decembrim sasniegto apmēru. 2010.gadā finansējuma 

saņēmējiem izmaksāti 197,1 milj. eiro jeb 35,8% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma, kas par 

41,3 milj. eiro jeb 21% pārsniedz 2009.gadā veikto maksājumu apjomu. Tāpat atsevišķās jomās 

2010.gada laikā sasniegtas vai pat pārsniegtas 2013.gadam plānotās fizisko rādītāju vērtības 

(piemēram, atbalstīto un apmācīto personu skaits nodarbinātības atbalsta un izglītības atbalsta 

jomā). 

714. Latvija ir nodrošinājusi Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un LR noteiktā 

nosacījuma maksājumiem finansējuma saņēmējiem izpildi 175,3 % apmērā no Saprašanās 

memorandā plānotā. Tāpat tika nodrošināta nacionālo mērķu maksājumiem finansējuma 

saņēmējiem izpilde pilnā apmērā. 

715. Galvenie izaicinājumi, kas 2010.gadā bija jārisina DP ieviešanā un administrēšanā, pārsvarā tika 

saistītas ar ekonomisko situāciju valstī un pasaulē, piemēram, resursu trūkums gan valsts budžetā 

(gada sākumā), gan potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, neprognozējamas projektu izmaksu 

svārstības, kā arī finansējuma saņēmēju pārkāpumi iepirkumu jomā un pārsūdzības (bieži vien 

nepamatotas) par veiktajiem iepirkumiem. 

716. 2010.gadā VI ir veikusi vairākus pasākumus ES fondu vadības un kontroles sistēmas 

pilnveidošanai. Izstrādātas un aktualizētas vairākas vadlīnijas, gan MK noteikumi un to 

grozījumi, gan organizēti arī vairāki semināri. Lai pilnveidotu ES fondu vadības un kontroles 

sistēmu un veicinātu vienotu izpratni par ES fondu ieviešanu, veikti šādi pasākumi: 

 Atvieglotas prasības komersantiem,  nosakot iespēju projekta kontu atvērt bankā, ar kuru 

komersantam jau iepriekš izveidota sadarbība, tādējādi saīsināts projekta konta atvēršanai 

patērējamais laiks un iespēja ātrāk saņemt projekta avansa maksājumu;  

 Pilnveidots normatīvais regulējums attiecībā uz ES fondu projektu uzraudzību, harmonizējot 

prasības finansējuma saņēmējiem par projekta progresa pārskatiem;  

 Atvieglots administratīvais darbs projekta pārbaužu veikšanā un  atskaitīšanās kārtība par 

veikto pārbaužu rezultātiem;  

 Pilnveidota neatbilstību atklāšanas un ziņošanas sistēma, t.sk. atvieglojot ziņošanas kārtību 

EK un tādējādi samazinot neatbilstību administrēšanas slogu; 
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 Pilnveidots normatīvais regulējums attiecībā uz maksājumu plūsmu ES fondu projektos, tai 

skaitā paredzot iespēju izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektu ietvaros, iespēju 

saņemt starpposma maksājumus par avansā veiktajiem izdevumiem iepirkumu līgumu 

ietvaros, nodalot maksājumu plūsmu projektos no projektu ieviešanas uzraudzības procesa, 

kā arī nosakot īsākus maksājumu pieprasījumu izskatīšanas termiņus; 

 Vienkāršota projektu grozīšanas kārtība, paātrinot projektu grozījumu apstiprināšanu; 

 Sniegta iespēja projektu ietvaros paredzēt brīvprātīgo darbu, kā arī kopsummas maksājumus 

un vienas vienības izmaksas;  

 Izstrādāta risku vadības kārtība, kas ļauj savlaicīgi identificēt riskus un veikt pasākumu to 

novēršanai vai ietekmes mazināšanai; 

 Pastiprināta IUB kapacitāte, nodrošinot IUB līdzekļus no tehniskās palīdzības. 

 

717. DP ieviešanas sistēmas vienkāršošanas kontekstā 2010.gadā jāatzīmē netiešo izmaksu 

nemainīgās likmes ieviešana Eiropas Sociālā fonda projektos, tādējādi samazinot finansējuma 

saņēmējiem uzlikto administratīvo slogu. 

718. 2010.gadā paveikts ievērojams darbs, uzlabojot VIS datu kvalitāti, tai skaitā, maijā produkcijas 

vidē ieviešot jaunu sistēmas versiju,  kas būtiski atvieglo datu ieguvi un pārskatu sagatavošanu, 

kā arī decembrī sagatavojot biznesa rokasgrāmatu ar skaidrojumiem par VIS lietošanu. 

719. Savukārt kā galvenie uzdevumi 2011.gadam ir atzīmējami: 

 Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un LR noteikto mērķu maksājumiem 

finansējuma saņēmējiem izpilde; 

  Saprašanās memorandā starp Eiropas Kopienu un LR noteiktā papildus nepieciešamā ES 

fondu finansējuma pārdale aktīviem darba tirgus pasākumiem to īstenošanai 2012. un 

2013.gadā; 

 ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošana, īpaši risinot problēmas iepirkumu jomā, t.sk. 

plānots: 

- Pilnveidot kontroles mehānismu pasūtītāja finansētiem projektiem, t.sk. uzlabojot sūdzību 

izskatīšanas mehānismu par iepirkuma procedūrām, nosakot skaidru, pietiekami plašu 

definīciju interešu konfliktam, kā arī nosakot piegādātāju izslēgšanas noteikumus u.c. 

- Paplašināt iepirkumu pirmspārbaužu intensitāti - papildus IUB veiktajām iepirkumu 

pirmspārbaudēm arī atbildīgās un sadarbības iestādes veiks iepirkumu pirmspārbaudes 

valsts budžeta iestāžu projektiem.  

 Tāpat 2011.gadā plānots veikt pasākumus izvērtēšanas kapacitātes celšanai, izvērtēšanas 

ziņojumu kvalitātes uzlabošanai u.c. 

 Kā līdz šim, 2011.gadā vadošā iestāde nodrošinās UK locekļu, tai skaitā, EK informēšanu 

par aktuāliem jautājumiem ES fondu ieviešanā, tai skaitā, par veiktajiem un plānotajiem 

uzlabojumiem ES fondu administrēšanas sistēmā. 

 Vienlaikus 2011.gadā tiks turpināta projektu ieviešanas uzraudzība, pievēršot īpašu 

uzmanību projektu ietvaros radīto rezultātu kvalitātes nodrošināšanai. 
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PIELIKUMI 

1.pielikums. „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss (uz 

31.12.2010.)” 

Skat. failu ,,1.pielikums_1DP_IEVIESANAS PROGRESS_31.12.2010’’ 

2.pielikums. „Finanšu līdzekļi, par kuriem veikti maksājumi ES fondu finansējuma 

saņēmējam līdz 31.12.2010.gadā” 

Skat. failu ,,2.pielikums_1DP_MAKSAJUMI_31.12.2010.’’ 

3.pielikums. „Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju 

kodiem līdz 31.12.2010.” 

Skat. failu ,,3.pielikums_1DP_KATEGORIZACIJAS LAPA’’  

4.pielikums. „Darbības programmas ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji līdz 

31.12.2010.” 

Skat. failu ,,4.pielikums_1DP_RADITAJI_31.12.2010.’’ 

5.pielikums „Darbības programmas ietvaros 2010.gadā veiktās pārbaudes projektu 

īstenošanas vietās” 

Skat. failu ,,5.pielikums_1DP_PPIV_31.12.2010.’’  

6.pielikums. „Darbības programmas ietvaros veiktās Eiropas Savienības fondu 

maksājumu pieprasījumu pārbaudes 2010.gadā” 

Skat. failu ,,6.pielikums_1DP_MPP_31.12.2010.’’. 

7.pielikums „2010.gadā ar Eiropas Sociālā fonda finansējuma atbalstu īstenotās 

Labklājības ministrijas pārziņā esošās aktivitātes un veiktie maksājumi, sekmējot 

Nacionālajā Lisabonas programmā 2008.-2010.gadam noteikto uzdevumu izpildi 

nodarbinātības veicināšanas un izglītības un prasmju uzlabošanas jomā” 

Skat. failu ,,7.pielikums_1DP_LM_Nodarbinatibas_strategija_Lisabonas_programma” 

8.pielikums ,,Sasniegtie informācijas un publicitātes rādītāji’’  

Skat. failu ,, 8.pielikums_1DP_PUBLICITATES_RADITAJI’’ 

 

 

 

 


