
 

 

 

 

 

ZIŅOJUMS EIROPAS KOMISIJAI  

PAR DARBĪBAS PROGRAMMAS „INFRASTRUKTŪRA UN 

PAKALPOJUMI” ĪSTENOŠANU 

 

2007.GADS 

 

 

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

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



2 

Gadaziņojums3DP_VI_lv_15072008; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2007.gads  

Saturs 

 

IEVADS                3 

1. IDENTIFIKĀCIJA               4 

2. DARBĪBAS PROGRAMMAS IZPILDES PĀRSKATS          5 

3. ĪSTENOŠANA PA PRIORITĀTĒM          15 

4. ERAF/KF PROGRAMMAS: LIELIE PROJEKTI  

(ATTIECĪGOS GADĪJUMOS)          16 

5. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA           18 

6. INFORMĀCIJA UN PUBLICITĀTE          20 

PIELIKUMS              22  



3 

Gadaziņojums3DP_VI_lv_15072008; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2007.gads  

IEVADS 

Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 67. pants nosaka, ka vadošā iestāde katru 

gadu līdz 30.jūnijam iesniedz Eiropas Komisijai gada ziņojumu par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu (turpmāk – 

ziņojums). Šis ir pirmais ziņojums par 2007.-2013.gada plānošanas periodu un ietver 

izpildes laika posmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim pārskatu par 

darbības programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi”.   

Ziņojums  apstiprināts uzraudzības komitejā 2008.gada 20.jūnijā.  
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1. IDENTIFIKĀCIJA 

DARBĪBAS PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attiecīgais mērķis: Atbalstīt investīcijas publiskās 

infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 

uzlabošanā, līdzfinansējot ieguldījumus transporta, vides, 

enerģētikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, 

kultūras un tūrisma, mājokļu energoefektivitātes, pilsētu 

attīstības, kā arī izglītības un sociālajā infrastruktūrā un 

risinot citus ar infrastruktūras un pakalpojumu pieejamību 

saistītus jautājumus, kas būtiski apgrūtina ES un Latvijas 

reģionālās attīstības mērķu sasniegšanu. Īpaši atbalstīt 

iniciatīvas, kas papildus publiskajam finansējumam (ES un 

Latvijas) mobilizē arī privāto finansējumu un sekmē 

publiskā finansējuma lietderīgāku izmantošanu, t.i. valsts 

un privātās partnerības mehānismu izmantošanu.  

Attiecīgā atbilstīgā joma:  
transports, vide, enerģētika, IKT, izglītības infrastruktūra,  

sociālā infrastruktūra, veselības aprūpes infrastruktūra, 

kultūrvides sociālekonomiskais potenciāls, tūrisms, 

pilsētvides un pilsētreģionu attīstība. 

Plānošanas periods: 2007. – 2013.gads 

Programmas numurs: 2007LV161PO002 

Programmas nosaukums: „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 

GADA IZPILDES ZIŅOJUMS Ziņojuma gads: 2007. 

Datums, kurā uzraudzības komiteja ir apstiprinājusi 

gada ziņojumu: 20.06.2008. 
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2. DARBĪBAS PROGRAMMAS IZPILDES PĀRSKATS 

 

2.1. Sasniegtais un progresa analīze 

Eiropas Komisija (turpmāk – EK) Valsts stratēģisko ietvardokumentu (turpmāk 

– VSID) un darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība 

un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” apstiprināja 2007.gada 2.pusgadā. 

Uzraudzības komitejā (turpmāk – UK) un Latvijas Republikas Ministru kabinetā 

(turpmāk – MK) ir apstiprināts arī darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājums. 2007.gadā tika izstrādāti darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma projekts un darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma projekti. Darbības programmu 

papildinājumus ir jāapstiprina MK. 

2007.gada 15. februārī Saeima apstiprināja „Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda vadības likumu” ar mērķi noteikt Eiropas Savienības (turpmāk – 

ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) vadību, lai veicinātu 

efektīvu, caurredzamu un finanšu vadības principiem atbilstošu ES fondu ieviešanu 

Latvijā. Likums nosaka ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja  

tiesības un pienākumus, kā arī ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieņemto lēmumu 

apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.  

Pamatojoties uz Likuma deleģējumu, lai nodrošinātu ES fondu vadību, 

2007.gadā tika apstiprināti 10 Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē dažādus ES 

fondu ieviešanas posmus.  

Latvijas Republikas normatīvie akti nosaka, ka ES fondu projektu iesniegumu 

atlasi darbības programmas papildinājumā minētajā aktivitātē vai apakšaktivitātē var 

uzsākt pēc tam, kad UK ir apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, un MK 

ir apstiprinājis noteikumus par šīs aktivitātes vai apakšaktivitātes īstenošanu (turpmāk – 

aktivitāšu īstenošanas kārtība. Atbildīgās iestādes ir uzsākušas MK noteikumu par 

aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu projektu izstrādi. Kopumā līdz 2007.gada 

31.decembrim MK apstiprināja aktivitāšu īstenošanas kārtības, tajā skaitā: 

- Labklājības ministrija – 3 (2 - par darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma aktivitāšu īstenošanu un 1 – par darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitātes 

īstenošanu); 

- Ekonomikas ministrija – 1 (par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma aktivitātes īstenošanu); 

- Vides ministrija - 1 (par darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” aktivitātes īstenošanu). 
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- Finanšu ministrija – 1 (par darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” papildinājuma un darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma aktivitāšu īstenošanu). 

Kopumā 2007. – 2013.gada plānošanas periodā plānots apstiprināt 147 MK 

noteikumus par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu, tai skaitā darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros - 56, darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros – 22, darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” ietvaros – 68, kā arī vienus kopējus noteikumus par visu tehniskās 

palīdzības aktivitāšu īstenošanu. Detalizēta informācija par aktivitāšu statusu atrodama 

aktivitāšu statusa tabulās (pielikumā).  

Pārskata periodā aktivitāšu ietvaros netika uzsākta projektu īstenošana, un 

darbības programmu prioritāšu finanšu progresa nav. Izņēmums ir Darbības 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.3.1.1.aktivitātes „TEN-T autoceļu tīkla 

uzlabojumi” lielais projekts „E22 posms Ludza – Terehova (A12)”. Tā kā MK 

2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu 

un KF vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un 

šo fondu ieviešanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.419) pieļauj lielo projektu izmaksu, 

kas radušās pēc Padomes Regulas (EK) 1083/2006 56.pantā norādītās izdevumu 

atbilstības sākuma dienas, bet pirms attiecīgās aktivitātes īstenošanas kārtības 

apstiprināšanas, attiecināšanu, SM pieņēma lēmumu 2007.gadā veikt būvniecības 

iepirkumu, un ir uzsākti būvdarbi. Neskatoties uz to, ka projektu īstenošana vēl gandrīz 

nav uzsākta, risks neievērot Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 93.panta 1.un 

2.punktā noteikto n+2 un n+3 principu nav uzskatāms par augstu. Tomēr tas, ka 

2007.gadā praktiski netika uzsāka projektu īstenošana, nozīmē, ka turpmākajos gados 

jāpievērš pastiprināta uzmanība šī principa izpildei.  

Horizontālo prioritāšu īstenošanas koordinācija 

2007.gadā horizontālo prioritāšu īstenošanai MK apstiprināja atbildīgo 

institūciju par katras horizontālās prioritātes koordināciju. Atbildīgās institūcijas 

izstrādāja un prezentēja UK vadlīnijas par horizontālās prioritātes ievērošanu ES fondu 

projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā.  

Finanšu ministrija, kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.419 ir atbildīga par 

makroekonomiskās stabilitātes horizontālo politiku, sagatavoja vadlīnijas „Ieteikumi 

par horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” ievērošanu ES fondu 

projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā”. Vadlīnijas tika apstiprinātas 2007.gada 

6.novembrī. 

Labklājības ministrija ir atbildīga par vienlīdzīgu iespēju horizontālo politiku 

dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanās jautājumos. Horizontālās 

politikas „Vienlīdzīgas iespējas” mērķis ir radīt ikvienam sabiedrības loceklim iespēju 
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aktīvi piedalīties sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātēs, saņemt vienādus 

pakalpojumus un informāciju un nodrošināt, ka personas dzimums, vecums un 

invaliditāte nav  šķērslis līdzdalībai.  

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, Labklājības ministrija 2007.gadā ir īstenojusi 

šādus vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas koordinēšanas pasākumus: 

1) izstrādājusi un izplatījusi metodiskos materiālus par horizontālās prioritātes 

„Vienlīdzīgas iespējas” integrēšanu ES fondu projektos: „Vadlīnijas ES fondu projektu 

iesniegumu vērtētājiem par horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu 

ES fondu projektu iesniegumu atlasē” un „Vadlīnijas ES fondu projektu iesniegumu 

iesniedzējiem par horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu ES fondu 

projektos”;  

2) izstrādājusi un saskaņojusi ar nozaru ministrijām specifiskus ES fondu 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus; 

3) gatavojusi atzinumus, ziņojumus un informāciju par ES fondu plānošanas 

dokumentu un tiesību aktu projektiem ES fondu jomā,  kā arī deleģējusi dalībai 

Uzraudzības komitejā speciālistus horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” 

jautājumos. 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk - RAPLM) saskaņā ar 

MK noteikumiem Nr.419 ir atbildīga par horizontālo prioritāšu – teritoriju 

līdzsvarota attīstība un Rīgas starptautiskā konkurētspēja – koordināciju. Lai 

nodrošinātu horizontālo prioritāšu koordināciju, 2007.gada laikā RAPLM: 

 sadarbībā ar plānošanas reģioniem un atbildīgajām iestādēm, organizēja diskusijas 

par ES fondu ieguldījumu teritorijās. Diskusiju rezultātā ES fondu aktivitāšu 

ietvaros tika definēti teritoriālie principi atbalsta diferencēšanai (specifiskas, uz 

konkrētu teritoriju attīstību vērstas aktivitātes, specifiski projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriji, teritoriālās kvotas un diferencēta līdzfinansējuma likme), kuru 

pielietošana aktivitāšu ieviešanā veicinās ES fondu līdzekļu līdzsvarotu izkliedi 

valsts teritorijās un novirzīšanu to teritoriju izaugsmes sekmēšanai, kurām tas 

visvairāk ir nepieciešams; 

 izstrādāja un izplatīja atbildīgajām iestādēm izmantošanai darbā metodiku teritoriju 

līdzsvarotas attīstības un Rīgas starptautiskās konkurētspējas horizontālo prioritāšu 

īstenošanai (apstiprināta 13.11.2007.); 

 sniedza viedokli atbildīgajām iestādēm par to kompetencē esošajām ES fondu 

atbalsta aktivitātēm, t.sk. par horizontālo prioritāšu aprakstiem darbības programmās 

un to papildinājumos, kā arī par projektu vērtēšanas kritērijiem; 

 sniedza atzinumus atbildīgajām iestādēm par horizontālo prioritāšu mērķu un 

principu integrēšanu to sagatavotajās aktivitāšu īstenošanas kārtībās. 

 Lai izvērtētu aktivitāšu ieguldījumu teritoriju līdzsvarotas attīstības sekmēšanā, 

RAPLM vienojās ar atbildīgajām institūcijām par atbalsta plānošanu un uzraudzību 
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reģionālā iedalījumā (t.i., darbības programmu papildinājumos nosakot 

sasniedzamos rādītājus plānošanas reģionu iedalījumā).” 

 Lai sekmētu efektīvu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) 

pilsētvides prioritātes „Policentriska attīstība” (turpmāk – pilsētvides prioritāte) 

aktivitāšu ieviešanu, nodrošinot pilsētvides prioritātes ietvaros pašvaldību iecerēto 

projektu nepārklāšanos un papildinātību ar projektiem, kas tiek īstenoti citu ES 

fondu aktivitāšu ietvaros, ir izveidota Koordinācijas padome, kuras sastāvā ir nozaru 

ministriju pārstāvji (RAPLM, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Satiksmes 

ministrija, Labklājības ministrija, Vides ministrija), plānošanas reģionu pārstāvji un 

pilsētu pārstāvji. 

Vides ministrija ir atbildīga par ilgtspējīgas attīstības horizontālo politiku 

vides aizsardzības jautājumos koordināciju. Saskaņā 2007.gada decembrī 

izstrādātajām vadlīnijām par horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” ievērošanu 

ES fondu projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā. Vides ministrija sniedza atzinumus 

par aktivitāšu īstenošanas kārtību projektiem par darbības programmu aktivitātēm, 

vērtējot aktivitāšu piekritību horizontālajai prioritātei „Ilgtspējīga attīstība” un atbilstoši 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji. 

Par informācijas sabiedrības horizontālās politikas koordināciju ir atbildīgs 

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (turpmāk - 

ĪUMEPLS), kas 2007.gada decembrī ir izstrādājis un publiskojis projektu vadlīnijas 

„Par horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” ievērošanu ES fondu projektu 

iesniegumu atlasē un īstenošanā”.  

Saskaņā ar šīm vadlīnijām ĪUMEPLS ir sniedzis atzinumus par citu ministriju 

izstrādātajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un aktivitāšu īstenošanas 

kārtību projektiem, kā arī konsultējis atbildīgās iestādes kritēriju par horizontālās 

prioritātes „Informācijas sabiedrība” ievērošanu izstrādē un piemērošanā. 

2.2.Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes laikā radušās neskaidrības par 

Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.panta interpretāciju attiecībā uz saistību starp 

šajā pantā noteikto finansējuma deficīta metodi un nosacījumiem par valsts atbalstu 

komercdarbībai. Līdz šim vadošā iestāde nav guvusi pārliecību, ka 55.panta 6.punktā 

minētajiem projektiem, uz kuriem attiecas nosacījumi par valsts atbalstu, nav jāpiemēro 

finansēšanas deficīta metode vai kāda cita pieejamā publiskā finansējuma metode, kas 

izstrādāta ar mērķi nepieļaut pārmērīgu finansēšanu. Vadošā iestāde ir lūgusi EK 

skaidrojumu par šo jautājumu. Nepieciešams EK oficiāls skaidrojums par minēto 

jautājumu. 

Aktivitāšu īstenošanas kārtību izstrādes laikā radušās problēmas ar Padomes 

Regulas (EK) Nr.1083/2006 53.panta 6.punktā minētās prioritārā virziena maksimālās 

likmes piemērošanu. Kopienas normatīvie akti skaidri nenosaka, ka prioritārā virziena 

maksimālā likme ir jāpiemēro fonda līdzfinansējuma aprēķināšanai katram projektam. 
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Tajā pat laikā fonda līdzfinansējuma aprēķināšanā lielajiem projektiem saskaņā ar 

Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 XXI pielikumu tiek izmantota prioritārā virziena 

maksimālā likme. Turklāt EK 4.darba dokumentā „Metodiskie norādījumi izmaksu un 

ieguvumu analīzes veikšanai” norādīts, ka prioritārā virziena maksimālā likme 

izmantojama arī, pielietojot finansējuma deficīta metodi saskaņā ar Padomes Regulas 

(EK) Nr.1083/2006 55.panta 2.punktu. Tādējādi vadošajai iestādei ir radušās šaubas, vai 

prioritārā virziena maksimālās likmes būtu jāattiecina uz visiem projektiem. 

Nepieciešams EK oficiāls skaidrojums par minēto jautājumu. 

Lai veicinātu Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 93.panta 1.un 2.punktā 

noteiktā n+2 un n+3 principa izpildi, Finanšu ministrija 2007.gada 15.maijā pēc 

atbildīgo iestāžu sniegtās informācijas informēja Ministru kabinetu par tām ES fondu 

aktivitātēm, kuras iespējams uzsākt pirms darbības programmu apstiprināšanas EK. Lai 

šīs aktivitātes būtu iespējams uzsākt, pagaidu uzraudzības komiteja 15.06.2007. 

sanāksmē lēma par projektu vērtēšanas kritēriju atbalstīšanu iekļaušanai MK 

noteikumos par aktivitāšu īstenošanu.  

2.3. Nozīmīgas sastopamās problēmas un veiktie pasākumi to novēršanai 

2006.gada jūnijā un 2007.gada septembrī EK veica Eiropas Sociālā fonda 

(turpmāk - ESF) projektu auditu.  Viens no būtiskākajiem EK komentāriem bija par 

Padomes Regulas 438/2001 4.panta pārbaudēm un konstatējums, ka ESF deklarētajiem 

projektu administrācijas izdevumiem trūkst caurskatāmības, un par galveno problēmu 

uzskatāma nepilnīga darba laika uzskaite projektos.  

Minētie konstatējumi ietekmē  gan 2004. – 2006.gada plānošanas perioda 

struktūrfondu slēgšanu, gan 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu prasību 

definēšanu. Līdz ar to vadošā iestāde ierosina attiecībā uz visiem ES fondiem: 

 2004 - 2006.gada plānošanas periodam – izstrādāt metodiku 

proporcionālo administratīvo izmaksu aprēķināšanai projektā, lai noteiktu 

reālo administratīvo izmaksu apmēru; 

 2007 -2013.gada plānošanas periodam iespējami šādi varianti: 

- ERAF/KF projektos administratīvās izmaksas uzskatīt par 

neattiecināmām un noteikt administratīvo izmaksu robežu līdz 5 % 

no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām; 

- ESF projektos administratīvās izmaksas uzskatīt par neattiecināmām 

un noteikt administratīvo izmaksu robežu līdz 5 % no projekta 

tiešajām attiecināmajām izmaksām, ja finansējuma saņēmējs ir valsts 

budžeta iestāde; 

- ESF projektos administratīvās izmaksas attiecināt, ja tiek slēgts 

uzņēmuma vai pakalpojuma līgums par projekta administrēšanu, un 

noteikt administratīvo izmaksu robežu līdz 5 % no projekta tiešajām 

attiecināmajām izmaksām; 

- ESF projektos piemērot fiksēto administratīvo izmaksu likmi. 
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Attiecībā uz 2007. – 2013.gada plānošanas periodam izvirzītajām prasībām 

viens no norādītajiem iespējamajiem risinājumiem tiek iekļauts nozaru ministriju 

sagatavotajās aktivitāšu īstenošanas kārtībās.   

 

2.4. Izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā (ja tas ir 

būtiski) 

 

N/A 

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

(ja tas ir būtiski) 

 

N/A 

 

2.6. Papildināmība ar citiem instrumentiem 

 

Izstrādājot VSID un darbības programmas, vērtēta ES fondu investīciju 

papildinātība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas 

Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansētajiem pasākumiem 2007.-2013.gada periodā. 

Darbības programmās šo finanšu instrumentu savstarpējā papildinātība aprakstīta 

pasākuma līmenī, norādot demarkācijas nosacījumus starp dažādo fondu 

līdzfinansētajām aktivitātēm.  

ELFLA un ES fondiem ir kopīgas tādas jomas kā transporta infrastruktūra, 

tūrisms, atkritumu apsaimniekošana, NATURA 2000 teritorijas, enerģētika, 

profesionālās izglītības infrastruktūra, atbalsts integrēto stratēģiju ietvaros (URBAN un 

LEADER), uzņēmējdarbības atbalsts, apmācības un nodarbinātības veicināšana. 

Investīciju demarkāciju starp minētajām jomām iespējams veikt sektoriālā griezumā, 

teritoriālā griezumā, kā arī pēc atbalsta veida. 

Demarkācija sektoriālā griezumā: 

- ELFLA sniedz atbalstu lauksaimniecības infrastruktūras modernizācijai, EK 

Dibināšanas līguma I pielikumā minētās lauksaimniecības produkcijas pārstrādei 

utml., kas ir izslēgts ERAF uzņēmējdarbības aktivitātēs; 

- ELFLA atbalsta lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas pārstrādes 

nozares profesionālās apmācības, kas ir izslēgtas ESF ietvaros; 

- ELFLA atbalsta profesionālās izglītības iestāžu ēku renovāciju, kur vairums 

mācību programmu saistītas ar lauksaimniecību. 

 

Demarkācija teritoriālā griezumā: 

 

- ELFLA atbalsta lauku pašvaldību ceļu rekonstrukciju, savukārt KF – TEN-T 

tīkla autoceļu rekonstrukciju, ERAF – valsts 1.šķiras ceļus, tranzītielas, satiksmes 

drošības uzlabojumu apdzīvotās vietās; 
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- ELFLA atbalsta noteiktas tūrisma aktivitātes lauku teritorijā, ERAF – nacionālas 

nozīmes tūrisma produktu attīstību. 

 

Demarkācija pēc atbalsta veida:  

 

- ERAF atbalsta infrastruktūras izveidi NATURA 2000 teritorijās, savukārt 

ELFLA ietvaros veic maksājumus, kas kompensē izmaksas un neiegūtos 

ienākumus, kas saistīti ar direktīvu ieviešanu. 

 

EZF un ES fondiem ir kopīgas tādas atbalsta jomas kā ostu infrastruktūra, 

NATURA 2000 teritorijas, bioloģiskā daudzveidība, ūdenssaimniecība, tūrisms, 

uzņēmējdarbības atbalsts, apmācības un nodarbinātības veicināšana. Investīciju 

demarkācijas nosacījumus pamatā iespējams fiksēt sektorālā griezumā: 

- EZF atbalsts zivsaimniecības uzņēmumu modernizācijai, kas ir izslēgts ERAF 

uzņēmējdarbības aktivitātēs; 

- EZF atbalsta zivsaimniecības nozares profesionālās apmācības, kas ir izslēgtas 

ESF ietvaros; 

- EZF atbalsta investīcijas ostu infrastruktūrā, kuras nav iesaistītas starptautiskajos 

kravu pārvadājumos, ERAF – mazo ostu infrastruktūras uzlabošanai, kuras ir 

iesaistītas starptautiskajos kravu pārvadājumos KF – lielo ostu, kas ir TEN-T tīkla 

sastāvdaļa, infrastruktūrā. 

Investīciju nepārklāšanos nodrošina ar šādu instrumentu palīdzību – (1) plānošanas 

dokumentu sagatavošanā notikusi sadarbība vadošo iestāžu starpā, lai plānošanas 

dokumentos pasākuma līmenī noteiktu un aprakstītu ES fondu un ELFLA un EZF 

savstarpējo sinerģiju; (2) koordinācija MK noteikumu sagatavošanā – sekot līdzi, lai 

aktivitāšu īstenošanas kārtības neparedzētu darbības, kuras var finansēt vairāku 

aktivitāšu ietvaros; (3) Finanšu ministrijas pārstāvja līdzdalība Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2007.-2013.gadam uzraudzības komitejas un Rīcības programmas Eiropas 

Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam uzraudzības 

komitejas, un Zemkopības ministrijas pārstāvja līdzdalība ES fondu UK padomdevēja 

statusā; (4) izveidota un nodrošināta Koordinācijas padomes darbība, tādējādi novēršot 

atbalsta pārklāšanās risku, sagatavojot un ieviešot projektus ERAF 2007.-2013.gadam 

pilsētvides prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros.  

2.7. Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi 

 

2.7.1 Informācija par izvērtēšanas pasākumiem 

a) Tematiskā izvērtēšana 

Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, 2007.-

2013.gada plānošanas periodā ES fondu vadošā iestāde veiks tematisko izvērtēšanu.  
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ES fondu starpinstitūciju izvērtēšanas darba grupas pienākumi un tiesības ir 

noteiktas MK 2007.gada 10.jūlija noteikumu Nr.483 „Eiropas Savienības fondu 

ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 19.punktā. Pienākumi ietver jautājumus 

par uzraudzības komitejas locekļu un vadošās iestādes ierosināto izvērtējumu tēmu 

izskatīšanu, izvērtējumu mērķu un jautājumu saskaņošanu, komentāru sniegšanu par 

sagatavotajiem darba uzdevumiem izvērtējumu veikšanai, izvērtējumu pārbaužu laika 

grafiku apstiprināšanu, izvērtējumu ziņojumu izskatīšanu un komentāru sniegšanu 

uzraudzības komitejai un vadošajai iestādei, izvērtējumu ziņojumos minēto secinājumu 

un ieteikumu izskatīšanu, to ieviešanas uzraudzību, kā arī citu ar ES fondu apguves 

uzraudzības un izvērtēšanas efektivitātes veicināšanu saistītu darbību veikšanu. 

2007.gadā ir notikusi viena darba grupas sanāksme, kā arī ir pieņemti lēmumi rakstiskās 

procedūras veidā. 

2007.gadā ir sagatavots ES fondu izvērtēšanas plāns 2007.-2013.gada plānošanas 

periodam. Tas tika prezentēts 2007.gada 8.novembra UK sēdē, kurā tika nolemts 

papildināt izvērtēšanas plānu saskaņā ar saņemtajiem priekšlikumiem.  

b) Ex-ante izvērtēšana 

2007.gadā tika veikta sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana. Izvērtēšanas mērķis ir  

nodrošināt kvalitatīvu ES fondu plānošanas dokumentu 2007.-2013.gadam izstrādi, 

atbilstoši ES un Latvijas normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar valsts attīstības 

vajadzībām un ES un Latvijas plānošanas dokumentos noteikto. Izvērtēšanas rezultātā 

tika izstrādāti šādi izvērtēšanas ziņojumi: 

 ziņojums par VSID projektu; 

 ziņojums par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projektu; 

 ziņojums par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” projektu; 

 ziņojums par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projektu. 

 

Galvenie neatkarīgo ekspertu ierosinājumi, kas ir iestrādāti plānošanas 

dokumentos, ir šādi: 

 Būtu ieteicams nodrošināt, ka visas VSID identificētas risināmas vajadzības un 

turpmāk atbilstoši izveidotas aktivitātes ir pamatotas ar pietiekamu statistisko 

informāciju un analīzes datiem. 

 Ieteicams izskatīt iespēju veikt nepieciešamos papildinājumus, lai nodrošinātu 

savstarpēji ciešu sasaisti starp VSID esošas situācijas analīzi, SVID analīzi, VSID 

stratēģiju un darbības programmām. 

 Būtu ieteicams pārskatīt iespēju papildināt VSID, iekļaujot papildus informāciju, 

kas ir svarīga attiecībā uz nākamo plānošanas periodu 2007. –2013.gadam, ka, 

piemēram, tiks nodrošināta iepriekšējā periodā realizēto aktivitāšu pēctecība, konkrētu 

aktivitāšu ietekmes uz vidi raksturojumu u.c. 
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 Būtu ieteicams nodrošināt, ka pie konkrētu jomu situācijas analīzes tiek pēc 

iespējas veikta visaptveroša konkrētās jomas analīze, tādejādi nodrošinot, ka tiek 

analizēti visi ar konkrēto jomu saistītie aspekti. 

 Būtu ieteicams definēt precīzu aktivitāšu plānošanas un realizācijas 

koordinācijas mehānismu. Maksimāla sinerģijas efekta panākšanai būtu nepieciešams 

izanalizēt ES struktūrfondu un KF aktivitāšu 2007. – 2013. gadam saistību ar citām 

aktivitātēm, kas tiek īstenotas ar citu finanšu instrumentu atbalstu. 

 Būtu nepieciešams izskatīt iespēju papildināt darbības programmas ar 

atsevišķām aktivitātēm, un ikvienas aktivitātes izveidi būtu jāpamato ar atbilstošu 

analīzi.  

 Ne vienmēr pasākuma pamatojums ir atbilstošs iekļautajām aktivitātēm. 

 Būtu nepieciešams precizēt sinerģisko efektu starp visu darbības programmu 

pasākumiem un aktivitātēm. 

 Ieteicams pārskatīt iespēju definēt rādītājus gan programmas, gan prioritāšu, gan 

pasākumu līmenī. 

 Izskatīt iespēju veikt esošās kapacitātes un pieredzes izvērtējumu attiecībā uz ES 

fondu atbalsta ieviešanu un deleģēto funkciju izpildi. Īpaša uzmanība kapacitātes 

izvērtēšanas procesā būtu jāpievērš tām ministrijām, kas iepriekšējā plānošanas periodā 

nav bijušas iesaistītas struktūrfondu ieviešanā. 

 

2.7.2. Informācija par uzraudzības pasākumiem 

UK darba optimizēšanai un caurskatāmībai darbs tiek organizēts divās daļās – 

vispirms notiek apakškomitejas sēdēs, kuru laikā tiek ekspertu līmenī diskutēti UK laikā 

izskatāmie jautājumi. Apakškomitejas locekļi savstarpēji vienojas atbalstīt vai noraidīt 

konkrētā jautājuma virzību izskatīšanai UK sēdes laikā. Pēc apakškomitejām notiek UK 

sēdes, kurās tiek pieņemti, izdiskutēti, saskaņoti un pamatoti lēmumi, UK locekļiem 

savstarpēji vienojoties vai balsojot. 

2007.gada 8.novembrī notika 2007. – 2013.gada plānošanas perioda UK 

sanāksme, kurā tika saskaņoti 50 ES fondu aktivitāšu projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju komplekti. 

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ietvaros UK saskaņoja 

27 Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti. 

Kopumā šo aktivitāšu struktūrfonda finansējums ir 248,4 miljoni eiro jeb ~7% 2007.-

2013.gada ES fondu piešķīruma Latvijai. 

25.septembrī apstiprinātās darbības programmas "Uzņēmējdarbība un 

inovācijas" ietvaros uzņēmējdarbības atbalstam UK apstiprināja 11 ERAF aktivitāšu 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektus par 556,4 miljoniem eiro (~11% no 

kopējā ES fondu piešķīruma Latvijai jaunajā  periodā). 

Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros UK saskaņoja 12 

ERAF un KF aktivitāšu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekti. 8 ERAF 

aktivitāšu un 4 KF aktivitāšu kopējais finansējums ir 415,6 miljoni eiro ~9% kopējā ES 

fondu piešķīruma 2007.-2013.gadā. 
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Tā kā UK sēdes laikā vēl nebija apstiprinātas darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” un „Infrastruktūra un pakalpojumi”, šo darbības 

programmu ietvaros saskaņotie kritēriju komplekti oficiāli jāapstiprina UK pēc darbības 

programmu apstiprināšanas.   

 

2.8. Valsts snieguma rezerve 

N/A 
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3. ĪSTENOŠANA PA PRIORITĀTĒM 

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritāte 

„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”: pārskata periodā apstiprinātas 

īstenošanas kārtības aktivitātēm „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” un 

„Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām”, kuru ietvaros paredzēts  ESF 

atbalsts 30.86 milj. eiro apmērā. 

Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” prioritāte 

„Uzņēmējdarbības veicināšana”: pārskata periodā apstiprināta aktivitātes īstenošanas 

kārtība atbalstam ieguldījumiem mikro un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās 

teritorijās, kuras ietvaros paredzēts ERAF atbalsts 36,48 milj. eiro apmērā. 

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritāte 

„Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”: pārskatā periodā apstiprināta 

īstenošanas kārtība  aktivitātei „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana”, 

kuras ietvaros paredzēts  ERAF atbalsts 4,68 milj. eiro apmērā.  

 Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritāte „Kvalitatīvas 

vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana”:  Ministru Kabineta noteikumi 

par  aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000", kam ir paredzēts KF finansējums 421,18 milj. eiro 

apmērā. 

Apstiprināti arī MK noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta 

nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 

aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Programmas vadības un 

atbalsta nodrošināšana" un aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", 

kuru ietvaros ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm paredzētais finansējums ir 

134,22 milj. eiro. 
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4. ERAF/KF PROGRAMMAS: LIELIE PROJEKTI (ATTIECĪGOS GADĪJUMOS) 

N/A 
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5. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA 

Saskaņā ar MK 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par darbības 

programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti 

"Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas 

"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības 

un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" un 

3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana"” ES fondu tehniskās 

palīdzības aktivitātes atbalstāmās darbības ir: 

 ES fondu administrēšana; 

 ES fondu izvērtēšana; 

 ES fondu uzraudzība; 

 ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;  

 ES fondu vadības informācijas sistēmas izveidošana, ieviešana, attīstība un 

sasaiste ar citām informācijas sistēmām ES fondu ieviešanas, uzraudzības, 

kontroles un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai; 

 ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšana; 

 ES fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana; 

 Apmācības, konferences un semināri, kas veicina ES fondu finansējuma apguves 

efektivitāti; 

 Horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana. 

 

Iesaistītās institūcijas, kas nodrošina ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu 

mērķu sasniegšanu, ir: 

 Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra; 

 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra; 

 Ekonomikas ministrija; 

 Finanšu ministrija; 

 Iepirkumu uzraudzības birojs; 

 Izglītības uz zinātnes ministrija; 

 ĪUMEPLS; 

 Kultūras ministrija; 

 Kurzemes plānošanas reģions; 

 Labklājības ministrija; 

 Latgales plānošanas reģions; 

 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra; 

 RAPLM; 

 Rīgas plānošanas reģions; 

 Sabiedrības integrācijas fonds. 

 Satiksmes ministrija; 

 Valsts izglītības attīstības aģentūra; 
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 Valsts kanceleja; 

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra; 

 Veselības ministrija; 

 Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra; 

 Vides ministrija; 

 Vidzemes plānošanas reģions; 

 Zemgales plānošanas reģions; 
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7. INFORMĀCIJA UN PUBLICITĀTE 

2007.gada 25.septembrī, EK pārstāvot Reģionālās politikas komisārei Danutai 

Hībnerei (Danuta Hübner) un Latviju - īpašu uzdevumu ministram ES finanšu pārvaldes 

lietās Normundam Brokam, svinīgā dokumenta parakstīšanas ceremonijā Latvijas 

nacionālā saldumu ražotāja a/s „Laima” telpās tika apstiprināta 4,53 miljardus eiro 

„vērtā” Latvijas stratēģija 2007.-2013.gada ES fondu finansējuma apguvei – VSID un 

tam pakārtotā darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas,” kas 2007.-

2013.gada ES fondu plānošanas periodā nosaka ES fondu atbalsta virzienus 

uzņēmējdarbībā. 

 
D.Hībnere (no kreisās) un N.Broks 

 

Dokumentu svinīgā parakstīšana noritēja plašsaziņas līdzekļu pārstāvju 

klātbūtnē un guva plašu atspoguļojumu Latvijas nacionālajos medijos – par 2007. - 

2013.gada ES fondu plānošanas dokumentu apstiprināšanu informēja ziņu aģentūras 

LETA un BNS, Latvijas televīzijas raidījums „Eirobusiņš,” Latvijas Nacionālā 

televīzija, Latvijas radio 1.kanāla ziņu pārraides, Latvijas radio raidījums „Eiropas 

fondu atslēgas,” laikraksti Dienas Bizness, Neatkarīgā Rīta Avīze, Latvijas Avīze, 

Latvijas Vēstnesis, Bizness & Baltija un Telegraf. 

 
D.Hībnere (no kreisās) un N.Broks paraksta VSID un darbības programmu „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” 
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2007.gadā ES fondu vadošā iestāde ir veicinājusi nevalstisko, reģionālo un 

sociālo partneru līdzdalību plānošanas dokumentu projektu izstrādē, ir izplatījusi 

informāciju plašsaziņas līdzekļos par ES fondu apguvi un par Komitejā izskatītajiem 

jautājumiem, kā arī papildinājusi un aktualizējusi ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv 

ievietoto informāciju un koordinējusi atbildīgo un sadarbības iestāžu publicitātes 

pasākumu īstenošanu atbilstoši MK 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.441 „Eiropas 

Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība” 

2.1. – 2.5.apakšpunktā noteiktajam.  

2007.gada 1.februārī līdz ar ES fondu 2007. – 2013.gada darbības programmu 

papildinājumu virzīšanu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Finanšu ministrija 

vienlaicīgi nodeva tos publiskai apspriedei, radot iespēju plašai sabiedrībai februāra 

laikā  elektroniski iesniegt komentārus (publicēti dokumenti Finanšu ministrijas 

administrētajā ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv, un izveidota speciāla e-pasta 

adrese komentāru iesūtīšanai ministrijā) un iesaistīties ES fondu pasākumu un aktivitāšu 

ieviešanas nosacījumu apspriešanā klātienes  sanāksmēs – diskusijā par to, kam 

konkrētu aktivitāšu ietvaros vajadzētu būt finansējuma saņēmējiem, uz kādiem atbalsta 

nosacījumiem un kādā apmērā ES fondu finansējumu piešķirt, kā arī, kad uzsākama 

projektu pieņemšana. Pēc vienošanās panākšanas ar EK par jaunas prioritātes izstrādi 

pilsētu izaugsmes sekmēšanai, ņemot vērā, ka pilsētvides prioritāte ir jauns pasākums 

darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros, 2007.gada 1.martā tika 

publiskots RAPLM izstrādātais priekšlikums pilsētvides prioritātei „Policentriska 

attīstība”, kuras ietvaros plānots sniegt atbalstu 17 Latvijas pilsētām 263 milj. eiro 

apmērā.  

 

http://www.esfondi.lv/
http://www.esfondi.lv/


Ziņojuma Eiropas Komisijai par  

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda  

darbības programmu īstenošanu  

pielikums  

 

 

 

Aktivitāšu un projektu atlases kritēriju 

statusa tabula uz 31.12.2007. 

 

Nr. Aktivitāte Apstiprināšana 

uzraudzības 

komitejā 

MK noteikumi 

par aktivitātes 

īstenošanu 

 Plānotais aktivitātes 

atvēršanas laiks  

Projektu 

uzsākšana 

Atbildīgā 

iestāde 

1.darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

1.1. Prioritāte "Augstākā izglītība un zinātne"  

1.1.1. Pasākums "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība 

1.1.1.1. Aktivitāte "Zinātnes un 

inovāciju politikas 

veidošanas un 

administratīvās 

kapacitātes stiprināšana"  

 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

nav apstiprināti 2008.gada 2. 

ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.1.1.2. Aktivitāte "Cilvēkresursu 

piesaiste zinātnei"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/uk/UK_05-06-2008/1DP_statuss_2008.doc
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   ministrija 

1.1.1.3. 

 

Aktivitāte "Motivācijas 

veicināšana zinātniskajai 

darbībai"  

nav iesniegti nav apstiprināti  2008.gada 

4.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.1.2. Pasākums "Augstākās izglītības attīstība" 

1.1.2.1. Aktivitāte "Atbalsts 

doktora un maģistra 

studiju īstenošanai"  

 

   

 

  

1.1.2.1.1. Apakšaktivitāte "Atbalsts 

maģistra studiju 

programmu īstenošanai"  

 

iesniegti uz 2008.g. 

februāra UK 

 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.1.2.1.2 Apakšaktivitāte "Atbalsts 

doktora studiju 

programmu īstenošanai" 

 

iesniegti uz 2008.g. 

februāra UK 

 

nav apstiprināti 2008. gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.1.2.2. Aktivitāte "Atbalsts 

augstākās izglītības 

studiju uzlabošanai" 

 

   

 

  

1.1.2.2.1 Apakšaktivitāte "Studiju 

programmu satura un 

īstenošanas uzlabošana 

un akadēmiskā personāla 

kompetences 

pilnveidošana"  

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis  

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 
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1.1.2.2.2.  Apakšaktivitāte 

"Boloņas procesa 

principu ieviešana 

augstākajā izglītībā"  

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

4.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.2. Prioritāte "Izglītība un prasmes"  

1.2.1. Pasākums "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība"  

1.2.1.1. Aktivitāte "Profesionālās 

izglītības sistēmas 

attīstība, kvalitātes, 

atbilstības un pievilcības 

uzlabošana"  

     

1.2.1.1.1. Apakšaktivitāte 

"Nacionālās kvalifikāciju 

sistēmas pilnveide, 

profesionālās izglītības 

satura un profesionālajā 

izglītībā iesaistīto pušu 

sadarbības uzlabošana"  

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.2.1.1.2. Apakšaktivitāte 

"Profesionālajā izglītībā 

iesaistīto pedagogu 

kompetences 

paaugstināšana"  

nav iesniegti  nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis  

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.2.1.1.3. Apakšaktivitāte "Atbalsts 

sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

4.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 
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īstenošanas kvalitātes 

uzlabošanai un 

īstenošanai"  

 

1.2.1.1.4 Apakšaktivitāte 

"Sākotnējās profesionālās 

izglītības pievilcības 

veicināšana"  

 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.2.1.2. Aktivitāte "Vispārējo 

zināšanu un prasmju 

uzlabošana" 

     

1.2.1.2.1. Apakšaktivitāte 

"Vispārējās vidējās 

izglītības satura reforma, 

mācību priekšmetu, 

metodikas un mācību 

sasniegumu vērtēšanas 

sistēmas uzlabošana" 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.2.1.2.2. Apakšaktivitāte "Atbalsts 

vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību 

priekšmetos"  

 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.2.1.2.3 Apakšaktivitāte 

"Vispārējās izglītības 

pedagogu kompetences 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 



25 

Gadaziņojums3DP_VI_lv_15072008; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2007.gads  

paaugstināšana un 

prasmju atjaunošana"  

1.2.2. Pasākums "Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana"  

1.2.2.1. Aktivitāte "Mūžizglītības 

attīstība"  
     

1.2.2.1.1 Apakšaktivitāte "Atbalsts 

Mūžizglītības politikas 

pamatnostādņu 

īstenošanai"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.2.2.1.2. Apakšaktivitāte 

"Kvalifikācijas 

paaugstināšanas un 

eksaminācijas centru 

attīstība"  

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

4.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.2.2.2. Aktivitāte "Profesionālās 

orientācijas un karjeras 

izglītības attīstība, 

profesionāli orientētās 

izglītības attīstība"  

     

1.2.2.2.1. 

Apakšaktivitāte 

"Profesionālās 

orientācijas un karjeras 

izglītības attīstība 

izglītības sistēmā"  

   nav apstiprināti 

2008.gada 

4.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.2.2.2.2. 

Apakšaktivitāte 

"Profesionālās 

orientācijas un karjeras 

izglītības pieejamības 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

nav apstiprināti 
2008.gada 

2.ceturksnis 
nav uzsākti 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 
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palielināšana jauniešiem, 

profesionāli orientētās 

izglītības attīstība"  

1.2.2.3. 

Aktivitāte "Par izglītības 

un mūžizglītības politiku 

atbildīgo institūciju 

rīcībspējas un sadarbības 

stiprināšana"  

 nav iesniegti  nav apstiprināti 

2008.gada 

3.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.2.2.4. 

Aktivitāte "Izglītības 

pieejamības 

nodrošināšana sociālās 

atstumtības riskam 

pakļautajiem jauniešiem 

un iekļaujošas izglītības 

attīstība"  

       

 

1.2.2.4.1. 

Apakšaktivitāte 

"Iekļaujošas izglītības un 

sociālās atstumtības 

riskam pakļauto jauniešu 

atbalsta sistēmas izveide, 

nepieciešamā personāla 

sagatavošana, 

nodrošināšana un 

kompetences 

paaugstināšana"  

 nav iesniegti  nav apstiprināti 

2008.gada 

4.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

1.2.2.4.2. 

Apakšaktivitāte "Atbalsta 

pasākumu īstenošana 

jauniešu sociālās 

atstumtības riska 

mazināšanai un jauniešu 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 
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ar funkcionālajiem 

traucējumiem integrācijai 

izglītībā"  

1.3. Prioritāte "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā"   

1.3.1. Pasākums "Nodarbinātība"   

1.3.1.1. 

Aktivitāte "Darbaspējas 

vecuma iedzīvotāju 

konkurētspējas 

paaugstināšana darba 

tirgū, t.sk., nodarbināto 

pārkvalifikācija un 

aktīvie nodarbinātības 

pasākumi"  

        

 

1.3.1.1.1. 

Apakšaktivitāte  

 "Atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu 

konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts 

partnerībās organizētām 

apmācībām "  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

nav apstiprināti 
 2008.gada 

1.ceturksnis 
nav uzsākti 

Ekonomikas 

ministrija 

1.3.1.1.2. 

Apakšaktivitāte "Atbalsts 

nodarbināto personu un 

pašnodarbināto personu 

konkurētspējas 

veicināšanai un bezdarba 

prevencijai" 

nav iesniegti   nav apstiprināti 

2008.gada 

4.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 

1.3.1.1.3. 

Apakšaktivitāte 

"Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

Apstiprināti 

30.10.2007. 

 2008.gada 

1.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 

1.3.1.1.4. Apakšaktivitāte "Atbalsts saskaņoti 2007.g. nav apstiprināti  2008.gada nav uzsākti Ekonomikas 
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nodarbināto apmācībām 

komersantu 

konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts 

komersantu individuāli 

organizētām apmācībām" 

novembra pagaidu UK 

 

1.ceturksnis ministrija 

1.3.1.2. 

Aktivitāte "Atbalsts 

pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai"  

      

 

1.3.1.2.1. 

Apakšaktivitāte "Atbalsts 

apmācībām un 

konsultācijām 

pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai" 

iesniegti uz 2008.g. 

februāra UK 

 

 nav apstiprināti 
2008.gada 

2.ceturksnis 
nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 

1.3.1.2.2. 

Apakšaktivitāte "Mikro-

aizdevumi 

uzņēmējdarbības 

uzsācējiem ieguldījuma 

fonda ietvaros" 

nav iesniegti nav apstiprināti 
2008.gada 

3.ceturksnis 
nav uzsākti 

Ekonomikas 

ministrija 

1.3.1.3. 

Aktivitāte "Darba 

attiecību un darba 

drošības normatīvo aktu  

praktiska piemērošana 

un uzraudzības 

pilnveidošana"  

       

 

1.3.1.3.1. 

Apakšaktivitāte "Darba 

attiecību un darba 

drošības normatīvo aktu 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

nav apstiprināti 

2008.gada 

1.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 
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uzraudzības 

pilnveidošana" 

1.3.1.3.2. 

Apakšaktivitāte "Darba 

attiecību un darba 

drošības normatīvo aktu 

praktiska piemērošana 

nozarēs un uzņēmumos"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

nav apstiprināti 

2008.gada 

1.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 

1.3.1.4. 

Aktivitāte "Kapacitātes 

stiprināšana darba tirgus 

institūcijām" 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

Apstiprināti 

30.10.2007. 

2008.gada 

1.ceturksnis 
nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 

1.3.1.5. 

Aktivitāte "Vietējo 

nodarbinātības 

veicināšanas pasākumu 

plānu ieviešanas atbalsts"  

 nav iesniegti  nav apstiprināti 

2009.gada 

2.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 

1.3.1.6. 

Aktivitāte "Atbalsts 

dzimumu līdztiesības 

veicināšanai darba tirgū"  

 

 nav iesniegti  nav apstiprināti 

2009.gada 

1.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 

1.3.1.7. 

Aktivitāte "Darba tirgus 

pieprasījuma īstermiņa 

un ilgtermiņa 

prognozēšanas un 

uzraudzības sistēmas 

attīstība" 

nav iesniegti   nav apstiprināti 

2009.gada 

2.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 

1.3.1.8. 

Aktivitāte "Atbalsts 

labāko inovatīvo 

risinājumu meklējumiem 

un labas prakses piemēru 

integrēšanai darba tirgus 

politikās un ieviešanas 

nav iesniegti   nav apstiprināti 

2009.gada 

4.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 
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instrumentārijos"  

1.3.1.9. 

Aktivitāte "Augstas 

kvalifikācijas darbinieku 

piesaiste"  

 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 
nav apstiprināti 

2008.gada 

1.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Ekonomikas 

ministrija 

1.3.2. Pasākums "Veselība darbā"  

1.3.2.1. 

Aktivitāte "Veselības 

uzlabošana darbavietā, 

veicinot ilgtspējīgu 

nodarbinātību"  

iesniegti uz 2008.g. 

februāra UK 
nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis  

 

nav uzsākti 

Veselības 

ministrija 

1.3.2.2. 

Aktivitāte "Pētījumi un 

aptaujas par veselību 

darbā"  

nav iesniegti  nav apstiprināti 

2008.gada 

3.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Veselības 

ministrija 

1.3.2.3. 

Aktivitāte "Veselības 

aprūpes un veicināšanas 

procesā iesaistīto 

institūciju personāla 

kompetences, prasmju un 

iemaņu līmeņa 

paaugstināšana"  

iesniegti uz 2008.g. 

februāra UK 

 

nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Veselības 

ministrija 

1.4. Prioritāte "Sociālās iekļaušanas veicināšana"  

1.4.1. Pasākums "Sociālā iekļaušana"  

1.4.1.1. 

Aktivitāte "Iedzīvotāju 

ekonomiskās aktivitātes 

stimulēšana"  

        

 

1.4.1.1.1. 

Apakšaktivitāte 

"Kompleksi atbalsta 

pasākumi iedzīvotāju 

integrēšanai darba tirgū" 

nav iesniegti  nav apstiprināti 

2009.gada 

1.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 

1.4.1.1.2. Apakšaktivitāte saskaņoti 2007.g. nav apstiprināti 2008.gada nav uzsākti Labklājības 
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"Atbalstītās 

nodarbinātības pasākumi 

mērķgrupu 

bezdarbniekiem"  

novembra pagaidu UK 1.ceturksnis 

 

ministrija 

1.4.1.2. 

Aktivitāte "Darbspēju 

vērtēšanas sistēmas un 

sociālo pakalpojumu 

ieviešanas sistēmas 

pilnveidošana"  

       

 

1.4.1.2.1. 

Apakšaktivitāte 

"Darbspēju vērtēšanas 

sistēmas pilnveidošana" 

nav iesniegti   nav apstiprināti 

2008.gada 

3.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 

1.4.1.2.2. 

Apakšaktivitāte "Sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu attīstība 

personām ar redzes un 

dzirdes traucējumiem" 

iesniegti uz 2008.g. 

februāra UK 
 nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis 
nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 

1.4.1.2.3. 

Apakšaktivitāte "Sociālo 

pakalpojumu sistēmas 

attīstības plānošana 

reģionos" 

iesniegti uz 2008.g. 

februāra UK 

 

 nav apstiprināti 

2008.gada 

3.ceturksnis 

 

 

Labklājības 

ministrija 

1.4.1.2.4. 

Sociālās rehabilitācijas 

un institūcijām 

alternatīvu sociālās 

aprūpes pakalpojumu 

attīstība reģionos 

nav iesniegti  nav apstiprināti 
2010. gada 2. 

ceturksnis 
nav uzsākti 

Labklājības 

ministrija 

1.5. Prioritāte "Administratīvās kapacitātes stiprināšana"  

1.5.1. Pasākums "Labāka regulējuma politika" 

1.5.1.1. 
Aktivitāte "Politikas 

ietekmes novērtēšana un 
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politikas pētījumu 

veikšana"  

1.5.1.1.1. 

Apakšaktivitāte 

"Politikas veidošanas, 

ieviešanas un tās 

ietekmes izvērtēšanas 

pilnveidošana"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 
nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Valsts 

kanceleja 

1.5.1.1.2. 

Apakšaktivitāte 

"Politikas pētījumu 

veikšana"  

 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis  

 

nav uzsākti 

Valsts 

kanceleja 

1.5.1.2. 

Aktivitāte 

"Administratīvo šķēršļu 

samazināšana un 

publisko pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

nav apstiprināti 
2008.gada 

2.ceturksnis  
nav uzsākti 

Valsts 

kanceleja 

1.5.1.3. 

Aktivitāte "Publisko varu 

realizējošo institūciju 

darbības kvalitātes un 

efektivitātes 

paaugstināšana" 

       

 

1.5.1.3.1. 

Apakšaktivitāte 

"Kvalitātes vadības 

sistēmas izveide un 

ieviešana"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 
nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis  

 

nav uzsākti 

Valsts 

kanceleja 

1.5.1.3.2. 

Apakšaktivitāte 

"Publisko pakalpojumu 

kvalitātes paaugstināšana 

valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis  

 

nav uzsākti 

Valsts 

kanceleja 
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1.5.2. Pasākums "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana"  

1.5.2.1. 

Aktivitāte "Publiskās 

pārvaldes cilvēkresursu 

plānošanas un vadības 

sistēmas attīstība"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 
nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis  

 

nav uzsākti 

Valsts 

kanceleja 

1.5.2.2. 

Aktivitāte "Sociālo 

partneru, nevalstisko 

organizāciju un 

pašvaldību kapacitātes 

stiprināšana"  

       

 

1.5.2.2.1. 

Apakšaktivitāte "Sociālo 

partneru administratīvās 

kapacitātes stiprināšana"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 
nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis  

 

nav uzsākti 

Valsts 

kanceleja 

1.5.2.2.2. 

Apakšaktivitāte "NVO 

administratīvās 

kapacitātes stiprināšana"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 
nav apstiprināti 

 2008.gada 

2.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Valsts 

kanceleja 

1.5.2.2.3. 

Apakšaktivitāte "Atbalsts 

NVO un pašvaldībām 

kapacitātes stiprināšanā 

ES struktūrfondu 

finansēto pasākumu 

ieviešanā"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis  

 

nav uzsākti 

Valsts 

kanceleja 

1.5.3. Pasākums "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana"  

1.5.3.1. 

Aktivitāte "Speciālistu 

piesaiste plānošanas 

reģioniem, pilsētām un 

novadiem"  

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 
nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis  
nav uzsākti 

Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldību 

lietu ministrija 

1.5.3.2. 

Aktivitāte "Plānošanas 

reģionu un vietējo 

pašvaldību attīstības 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

 

nav apstiprināti 

2008.gada 

2.ceturksnis 

 

nav uzsākti 

Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldību 
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plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana"  

lietu ministrija  
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2.darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas”  

2.1. Prioritāte Prioritāte " Zinātne un inovācijas”   

2.1.1. Pasākums "Zinātne, pētniecība un attīstība" 

2.1.1.1. Aktivitāte "Atbalsts 

zinātnei un pētniecībai" 

apstiprināti 

2007.novembra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

2.1.1.2. Aktivitāte "Atbalsts 

starptautiskās sadarbības 

projektiem zinātnē un 

tehnoloģijās (EUREKA, 

7.IP un citi)" 

 

apstiprināti 

2007.novembra UK 

nav apstiprināti  

2008.gada 

2.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

2.1.1.3. Aktivitāte "Zinātnes un 

pētniecības 

infrastruktūras attīstība" 

(Activity "Development 

of the Scientific and 

Research 

Infrastructure") 

     

2.1.1.3.1. Apakšaktivitāte 

"Zinātnes infrastruktūras 

attīstība"  

 

apstiprināti 

2007.novembra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

2.1.1.3.1. Apakšaktivitāte 

"Informācijas 

tehnoloģiju 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

4.ceturksnis 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 
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infrastruktūras un 

informācijas sistēmu 

uzlabošana zinātniskajai 

darbībai" 

2.1.2. Pasākums „Inovācijas”  

2.1.2.1. Aktivitāte „Zinātnes 

komercializācija un 

tehnoloģiju pārnese” 

     

2.1.2.1.1. Apakšaktivitāte 

„Kompetences centri”  

iesniegti uz 2008.g. 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.1.2.1.2. Apakšaktivitāte 

"Tehnoloģiju pārneses 

kontaktpunkti”  

 

apstiprināti 

2007.novembra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.1.2.1.3. Apakšaktvitāte 

„Tehnoloģiju pārneses 

centri” 

nav iesniegti nav apstiprināti  nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.1.2.2. Aktivitāte „Jaunu 

produktu un tehnoloģiju 

izstrāde” 

     

2.1.2.2.1. Apakšaktivitāte „Jaunu 

produktu un tehnoloģiju 

izstrāde 

apstiprināti 

2007.novembra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.1.2.2.2. Apakšaktivitāte 

„Atbalsts jaunu produktu 

un tehnoloģiju ieviešanai 

Apstiprināti 

rakstiskajā procedūrā 

nav apstiprināti  nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 
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ražošanā” 

2.1.2.2.3. Apakšaktivitāte 

„Atbalsts rūpnieciskā 

īpašuma tiesību 

nostiprināšanai” 

apstiprināti 

2007.novembra UK 

nav apstiprināti  nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.1.2.3. Aktivitāte „Zinātnes un 

tehnoloģiju parks” 

     

2.1.2.3.1. Apakšaktvitāte : Rīgas 

zinatnes un tehnoloģiju 

attīstības parka attīstība” 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.2. Prioritāte „Finanšu pieejamība” 

2.2.1. Pasākums „Finanšu resursu pieejamība”  

2.2.1.1. Aktivitāte „Ieguldījumu 

fonds investīcijām 

garantijās, paaugstināta 

riska aizdevumos, riska 

kapitāla fondos un cita 

veida finanšu 

instrumentos” 

apstiprināti 

2007.novembra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.2.1.2. Aktivitāte „Stratēģisko 

investoru piesaiste” 

     

2.2.1.2.1. Apakšaktivitāte 

„Biznesa eņģeļu tīkls” 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.2.1.2.2. Apakšaktivitāte 

"Vērtspapīru birža 

apstiprināti 

2007.novembra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 
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MVK" 

2.3. Prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana”  

2.3.1. Pasākums „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”   

2.3.1.1. Aktivitāte „Ārējo tirgu 

apgūšana”  

      

2.3.1.1.1. Apakšaktivitāte „Ārējo 

tirgu apgūšana – ārējais 

mārketings” 

iesniegti uz 2008.g. 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.3.1.1.2. Apakšaktivitāte „Ārējo 

tirgu apgūšana – 

eksporta prasmju 

semināra un konferenču 

organizēšana” 

iesniegti uz 2008.g. 

februāra UK 

nav apstiprināti  nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.3.1.1.3. Apakšaktivitāte „Ārējo 

tirgu apgūšana – nozaru 

starptautiskās 

konkurētspējas 

stiprināšana 

iesniegti uz 2008.g. 

februāra UK 

nav apstiprināti  nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.3.1.2. Aktivitāte „Pasākumi 

motivācijas celšanai 

inovācijām un 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai” 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.3.2. Pasākums „Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi” 

2.3.2.1. Aktivitāte „Biznesa nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada nav uzsākti Ekonomikas 
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inkubatori” 1.ceturksnis ministrija 

2.3.2.2. Aktivitāte „Atbalsts 

ieguldījumiem mikro un 

mazo komersantu 

attīstībā īpaši 

atbalstāmajās teritorijās 

(ĪAT). 

apstiprināti 

2007.novembra UK 

Apstiprināti 

20.11.2007. 

2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.3.2.3. Aktivitāte „Klasteru 

programma” 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

2.3.2.4. Aktivitāte „Atbalsts 

uzņēmējdarbībai ar 

augstu pievienoto 

vērtību” 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

 



40 

Gadaziņojums3DP_VI_lv_15072008; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2007.gads  

 

3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 

3.1. Prioritāte  "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”   

3.1.1. Pasākums "Profesionālās izglītības infrastruktūra" 

3.1.1.1. Aktivitāte "Mācību 

aprīkojuma 

modernizācija un 

infrastruktūras 

uzlabošana profesionaļās 

izglītības programmu 

īstenošanai" 

saskaņoti 

2007.g.novembra 

pagaidu UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

3.1.1.2. Aktivitāte "Profesionālās 

izglītības infrastruktūras 

attīstība un mācību 

aprīkojuma 

modernizācija 

ieslodzījuma vietās”  

 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

nav apstiprināti  

2008.gada 

4.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

3.1.2. Pasākums "Augstākās izglītības infrastruktūra" 

3.1.2.1. Aktivitāte "Augstākās 

izglītības iestāžu telpu 

un iekārtu 

modernizēšana, tajā 

skaitā, nodrošinot 

izglītības programmu 

apgūšanas iespējas arī 

personām ar 
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funkcionāliem 

traucējumiem" 

3.1.2.1.1. Apakšaktivitāte 

„augstākās izglītības 

iestāžu telpu un iekārtu 

modernizēšana studiju 

programmu kvalitātes 

uzlabošanai, tajā skaitā 

nodrošinot izglītības 

programmas apgūšanas 

iespējas arī personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem” 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

3.1.2.1.2. Jaunu 

koledžas 

studiju 

programmu 

attīstība vai 

jaunu koledžu 

izveide.  
 

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

3.1.3. Pasākums "Izgītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai" 

3.1.3.1. Aktivitāte ""Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei 

atbilstošas materiālās 

bāzes nodrošināšana" " 

saskaņoti 

2007.g.novembra 

pagaidu UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

3.1.3.2. Aktivitāte „Atbalsts 

vispārējās izglītības 

iestāžu tīkla 

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 



42 

Gadaziņojums3DP_VI_lv_15072008; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2007.gads  

optimizācijai” 

3.1.3.3. Aktivitāte „Speciālās 

izglītības iestāžu un 

vispārējās izglītības 

iestāžu infrastruktūras 

uzlabošana 

izglītojamajiem ar 

speciālās vajadzībām” 

     

3.1.3.3.1. Apakšaktivitāte 

"Speciālās izglītības 

iestāžu infrastruktūras 

un aprīkojuma 

uzlabošana" 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

4.ceturksnis 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

3.1.3.3.2. Apakšaktivitāte 

"Vispārējās izglītības 

iestāžu infrastruktūras 

uzlabošana 

izglītojamajiem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Izglītības un 

zinātnes 

ministrija 

3.1.4. Pasākums "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" 

3.1.4.1. Aktivitāte "Darbspēju 

vērtēšanas un sociālo 

pakalpojumu ieviešanas 

institūciju 

infrastruktūras 

pilnveidošana" 
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3.1.4.1.1. Apakšaktivitāte 

"Infrastruktūras 

pilnveidošana un 

zinātniski tehniskās 

bāzes nodrošināšana 

darbspēju un 

funkcionālo traucējumu 

izvērtēšanai" 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Labklājības 

ministrija 

3.1.4.1.2. Apakšaktivitāte 

"Infrastruktūras 

pilnveidošana 

profesionālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanai" 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

4.ceturksnis 

nav uzsākti Labklājības 

ministrija 

3.1.4.1.3. Apakšaktivitāte 

"Infrastruktūras 

pilnveidošana sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanai 

personām ar redzes un 

dzirdes traucējumiem" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Labklājības 

ministrija 

3.1.4.1.4. Apakšaktivitāte "Jaunu 

filiāļu izveide tehnisko 

palīglīdzekļu 

nodrošināšanai" 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

4.ceturksnis 

nav uzsākti Labklājības 

ministrija 

3.1.4.1.5. Apakšaktivitāte 

"Infrastruktūras 

pilnveidošana sociālās 

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Labklājības 

ministrija 
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rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanai 

personām ar garīga 

rakstura traucējumiem" 

3.1.4.2. Aktivitāte "Darba tirgus 

institūciju 

infrastruktūras 

pilnveidošana" 

saskaņoti 

2007.g.novembra 

pagaidu UK 

Apstiprināti 

30.10.2007.  

2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Labklājības 

ministrija 

3.1.4.3. Aktivitāte "Pirmskolas 

izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība 

nacionālās un reģionālās 

attīstības centros" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldības 

lietu ministrija 

3.1.4.4. Aktivitāte "Atbalsts 

alternatīvās aprūpes 

pakalpojumu 

pieejamības attīstībai" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldības 

lietu ministrija 

3.1.5. Pasākums "Veselības aprūpes infrastruktūra" 

3.1.5.1. Aktivitāte „Ambulatorās 

veselības aprūpes 

attīstība” 

     

3.1.5.1.1. Apakšaktivitāte 

"Ģimenes ārstu tīkla 

attīstība" 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Veselības 

ministrija 

3.1.5.1.2. Apakšaktivitāte 

"Veselības aprūpes 

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Veselības 

ministrija 
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centru attīstība" 

3.1.5.2. Aktivitāte 

"Neatliekamas 

medicīniskās palīdzības 

attīstība"  

 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Veselības 

ministrija 

3.1.5.3. Aktivitāte "Stacionārās 

veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju 

attīstība" 

     

3.1.5.3.1. Apakšaktivitāte 

"Stacionārās veselības 

aprūpes attīstība" 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Veselības 

ministrija 

3.1.5.3.2. Apakšaktivitāte 

"Onkoloģijas slimnieku 

radioterapijas ārstēšanas 

attīstība" 

saskaņoti 

2007.g.novembra 

pagaidu UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Veselības 

ministrija 

3.2. Prioritāte  "Teritorijas pieejamības un sasniedzamības veicināšana”   

3.2.1. Pasākums "Pieejamības un transporta sistēmas attīstība" 

3.2.1.1.  Aktivitāte "Valsts 

1.šķiras autoceļu 

maršrutu sakārtošana" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.2.1.2. Aktivitāte "Tranzītielu 

sakārtošana pilsētu 

teritorijās"  

 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 1.atlase 2008.gada 

aprīlis; 2.atlase- 

2009.gada marts 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 
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3.2.1.3. Aktivitāte "Satiksmes 

drošības uzlabojumi 

apdzīvotās vietās un 

Rīgā" 

     

3.2.1.3.1. Apakšaktivitāte 

"Satiksmes drošības 

uzlabojumi apdzīvotās 

vietās ārpus Rīgas" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 1.atlase – 2008.gada 

aprīlis; 2.atlase – 

2009.gada aprīlis 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.2.1.3.2. Apakšaktivitāte 

„Satiksmes drošības 

uzlabojumi Rīgā” 

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.2.1.4. Aktivitāte "Mazo ostu 

infrastruktūras 

uzlabošana" 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada maijs nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.2.1.5. Aktvitiāte "Publiskais 

transports ārpus Rīgas" 

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada septembris nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.2.2. Pasākums "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 

3.2.2.1. Aktivitāte "Publiskās 

pārvaldes elektronisko 

pakalpojumu un 

informācijas sistēmu 

attīstība"  

 

     

3.2.2.1.1. Apakšaktivitāte 

"Informācijas sistēmu un 

elektronisko 

pakalpojumu attīstība"  

saskaņoti 

2007.g.novembra 

pagaidu UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Īpašu 

uzdevumu 

ministra 

elektroniskās 
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 pārvaldes 

lietās 

sekretariāts 

3.2.2.1.2. Apakšaktivitāte 

"Izglītības iestāžu 

informatizācija"  

 

saskaņoti 

2007.g.novembra 

pagaidu UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Īpašu 

uzdevumu 

ministra 

elektroniskās 

pārvaldes 

lietās 

sekretariāts 

3.2.2.2. Aktivitāte „Publisko 

interneta pieejas punktu 

attīstība” 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

4.cetursknis 

nav uzsākti Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldību 

lietu ministrija 

3.2.2.3. Aktivitāte "Elektronisko 

sakaru pakalpojumu 

vienlīdzīgas pieejamības 

nodrošināšana visā 

valsts teritorijā 

(platjoslas tīkla 

attīstība)" 

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija  

3.2.2.4. Aktivitāte "Valsts 

nozīmes elektronisko 

sakaru tīklu izveide, 

attīstība un 

pilnveidošana, 

informācijas datu 

pārraides drošības 
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nodrošināšana" 

3.2.2.4.1. Apakšaktivitāte "Valsts 

nozīmes elektronisko 

sakaru tīklu izveide, 

attīstība un 

pilnveidošana"  

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

4.ceturksnis 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.2.2.4.2. Apakšaktivitāte 

"Informācijas datu 

pārraides drošības 

nodrošināšana"  

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

4.ceturksnis 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.3. Prioritāte  "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana”   

3.3.1. Pasākums "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" 

3.3.1.1. Aktivitāte "TEN-T 

autoceļu tīkla 

uzlabojumi" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

Uzsākts 1 

lielais projekts 

Satiksmes 

ministrija 

3.3.1.2. Aktivitāte "TEN-T 

dzelzceļa posmu 

rekonstrukcija un 

attīstība (Austrumu-

Rietumu dzelzceļa 

koridora infrastruktūras 

attīstība un Rail 

Baltica)"  

 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 1.atlase – 2008.gada 

3.ceturksnis;  

2.atlase – 2009.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.3.1.3. Aktivitāte "Lielo ostu 

infrastruktūras attīstība 

"Jūras maģistrāļu" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 
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ietvaros" 

3.3.1.4. Aktivitāte „Lidostu 

infrastruktūras attīstība” 

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.3.1.5. Aktivitāte 

"Infrastruktūras 

uzlabojumi sasaistei ar 

TEN-T" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 1.atlase -2008.gada 

3.ceturksnis  

2.atlase - 2009.gada 

4.ceturksnis   

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.3.2. Pasākums "Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība"  

3.3.2.1. Aktivitāte „Ilgtspējīga 

sabiedriskā transporta 

sistēmas attīstība” 

     

3.3.2.1.1. Apakšaktivitāte "Rīgas 

piepilsētas dzelzceļa 

pārvadājumu sistēmas 

modernizācija"  

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.3.2.1.2. Apakšaktivitāte 

"Pierīgas 

mobilitātes ģenerālplāna 

izstrāde"  

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.3.2.1.3. Apakšaktivitāte 

"Dīzeļvilcienu ritošā 

sastāva atjaunošana"  

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Satiksmes 

ministrija 

3.4. Prioritāte  "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”   

3.4.1. Pasākums "Vide" 

3.4.1.1. Aktivitāte iesniegti uz 2008.gada nav apstiprināti 2008.gada nav uzsākti Vides 
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"Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 

2000" 

februāra UK 3.ceturksnis  

  

ministrija 

3.4.1.2. Aktivitāte 

"Infrastruktūras izveide 

natura 2000 teritorijās 

 

     

3.4.1.2.1. Natura 2000 teritoriju 

aizsardzības 

administratīvās 

infrastruktūras izveide 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Vides 

ministrija 

3.4.1.2.2. Antropogēno slodzi 

samazinošās, izglītojošās 

un informatīvās 

infrastruktūras izveide 

Natura 2000 teritorijās 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Vides 

ministrija 

3.4.1.3. Aktivitāte "Bioloģiskās 

daudzveidības 

saglabāšanas ex situ 

infrastruktūras izveide" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

4.ceturksnis 

nav uzsākti Vides 

ministrija 

3.4.1.4. Aktivitāte "Vēsturiski 

piesārņoto vietu 

sanācija"  

 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

4.ceturksnis 

nav uzsākti Vides 

ministrija 

3.4.1.5. Aktivitāte "Vides risku      
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samazināšana" 

3.4.1.5.1. Pļaviņu un Jēkabpils 

pilsētu plūdu draudu 

samazināšana 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

4.ceturksnis 

nav uzsākti Vides 

ministrija 

3.4.1.5.2. Hidrotehnisko būvju 

rekonstrukcija plūdu 

draudu risku novēršanai 

un samazināšanai 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

4.ceturksnis 

nav uzsākti Vides 

ministrija 

3.4.1.6. Aktivitāte "Vides 

monitoringa un 

kontroles sistēmas 

attīstība" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Vides 

ministrija 

3.4.2. Pasākums "Tūrisms" 

3.4.2.1. Aktivitāte "Nacionālās 

nozīmes tūrisma 

produkta attīstība" 

     

3.4.2.1.1. Apakšaktivitāte "Valsts 

nozīmes 

pilsētbūvniecības 

pieminekļu saglabāšana, 

atjaunošana un 

infrastruktūras 

pielāgošana tūrisma 

produkta attīstībai" 

Saskaņoti 2007.g. 

pagaidu UK 

nav apstiprināti 2008.gada 1.pusgads nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

3.4.2.1.2. Apakšaktivitāte 

"Nacionālas nozīmes 

velotūrisma produktu 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 1.pusgads nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 
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attīstība" 

3.4.2.1.3. Apakšaktivitāte 

"Nacionālas nozīmes 

kultūras, aktīvā un 

rekreatīvā tūrisma 

produkta attīstība" 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 1.pusgads nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

3.4.2.2. Aktivitāte "Tūrisma 

informācijas sistēmas 

attīstība" 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

nav apstiprināti 2008.gada 1.pusgads nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

3.4.3. Pasākums "Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” 

3.4.3.1. Aktivitāte "Nacionālas 

un reģionālas nozīmes 

daudzfunkcionālu centru 

izveide" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 1.pusgads nav uzsākti Kultūras 

ministrija 

3.4.3.2. Aktivitāte 

"Sociālekonomiski 

nozīmīgu kultūras 

mantojuma objektu 

atjaunošana" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 1.pusgads nav uzsākti Kultūras 

ministrija 

3.4.3.3. Aktivitāte "Atbalsts 

kultūras pieminekļu 

privātīpašniekiem 

kultūras pieminekļu 

saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā 

potenciāla efektīvā 

izmantošanā" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 1.pusgads nav uzsākti Kultūras 

ministrija 
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3.4.4. Pasākums "Mājokļa energoefektivitāte” 

3.4.4.1. Aktivitāte 

"Daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi"  

 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 1.pusgads nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

3.4.4.2. Aktivitāte "Sociālo 

dzīvojamo māju 

siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 1.pusgads nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

3.5. Prioritāte  "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veidošana”    

3.5.1. Pasākums "Vides aizsardzības infrastruktūra"  

3.5.1.1. Aktivitāte 

"Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 

2000" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

Apstiprināti 

04.12.2007. 

2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Vides 

ministrija 

3.5.1.2. Aktivitāte „Reģionālu 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

sistēmas attīstība” 

     

3.5.1.2.1. Apakšaktivitāte 

"Normatīvo aktu 

prasībām neatbilstošo 

izgāztuvju rekultivācija" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Vides 

ministrija 
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3.5.1.2.2. Apakšaktivitāte 

"Reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas 

sistēmu attīstība" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

2.ceturksnis 

nav uzsākti Vides 

ministrija 

3.5.1.2.3. Apakšaktivitāte „Dalītās 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

sistēmu attīstība” 

nav iesniegti nav apstiprināti 2008.gada 

4.ceturksnis 

nav uzsākti Vides 

ministrija 

3.5.2. Pasākums "Enerģētika" 

3.5.2.1. Aktivitāte "Pasākumi 

centralizētās 

siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes 

paaugstināšanai" 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

ar nosacījumu 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

3.5.2.2. Aktivitāte "Atjaunojamo 

energoresursu 

izmantojošu 

koģenerācijas 

elektrostaciju attīstība"  

 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

ar nosacījumu 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

3.5.2.3. Aktivitāte "Vēja 

elektrostaciju attīstība" 

nav iesniegti nav apstiprināti 2009.gada 

3.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 

3.5.2.4. Aktivitāte "Daugavas 

hidroelektrostaciju 

aizsprostu pārgāžņu 

rekonstrukcija" 

saskaņoti 2007.g. 

novembra pagaidu UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Ekonomikas 

ministrija 
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3.6. Prioritāte  "Policentriska attīstība”   

3.6.1. Pasākums "Atbalsts ilgtspējīgas pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai" 

3.6.1.1. Aktivitāte "Nacionālas 

un reģionālas nozīmes 

attīstības centru 

izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts 

attīstībai" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldību 

lietu ministrija 

3.6.1.2. Aktivitāte "Rīgas 

pilsētas ilgtspējīga 

attīstība" 

iesniegti uz 2008.gada 

februāra UK 

nav apstiprināti 2008.gada 

1.ceturksnis 

nav uzsākti Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldību 

lietu ministrija 

 

 


