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IEVADS
1.

2006.gada 11.jūlija Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu
(EK) Nr.1260/1999 (Regula Nr.1083/2006), 67.pants nosaka, ka vadošā iestāde katru gadu līdz
30.jūnijam iesniedz Eiropas Komisijā (EK) gada ziņojumu par 2007.-2013.gada plānošanas
perioda Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF) darbības programmu
īstenošanu (ziņojums). Šis ir piektais ziņojums par 2007.-2013.gada plānošanas periodu un ietver
izpildes laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.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-2013/06 2013.gada 14.maijā

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
ekonomiskajām tendencēm 2012.gadā;

nozīmīgām

galvenajām

sociāli

2.sadaļā ietverta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu uz 2012.gada
beigām, horizontālo prioritāšu ieviešanu, n+3/n+2 izpildi, ieguldījumu ES 2020 stratēģijas mērķu
sasniegšanā, DP sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju, kā arī atbilstību Kopienas tiesībām, jo īpaši
publisko iepirkumu jomā. Tāpat aplūkoti izaicinājumi DP ieviešanā un veiktie pasākumi šo
problēmu risināšanai, ES fondu vadības un kontroles sistēmas optimizēšanai, kā arī veiktie
uzraudzības un izvērtēšanas, finanšu vadības un kontroles pasākumi;
3.sadaļā sadaļā sniegta analīze par katras DP prioritātes īstenošanas gaitu un sasniegto uz
2012.gada beigām, tai skaitā iekļaujot informāciju aktivitāšu un apakšaktivitāšu līmenī, ja to
ietvaros sasniegts nozīmīgs progress vai konstatētas būtiskas problēmas;
4.sadaļā sniegta informācija par saskaņotību un koncentrēšanu;
5.sadaļā aplūkots progress tehniskās palīdzības prioritāšu ieviešanā;
6.sadaļa veltīta ar DP ieviešanu saistītajiem informācijas un publicitātes pasākumiem;
Ziņojumā noslēgumā sniegti galvenie secinājumi par DP ieviešanu uz 2012.gada 31.decembri, kā
arī veicami pasākumi konstatēto problēmu risināšanai un DP ieviešanas procesa pilnveidošanai.
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6.

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

7.

Sagatavojot informāciju par sociāli ekonomiskajām tendencēm, tika izmantoti Centrālās
statistikas pārvaldes dati un FM Tautsaimniecības analīzes departamenta sniegtie secinājumi,
savukārt informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu balstās uz ES fondu
vadībā iesaistīto institūciju sniegtajiem datiem, jo īpaši ES struktūrfondu un KF 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 3.pielikumā sniegtos datus par veiktajiem
maksājumiem finansējuma saņēmējiem, kur izmantots Eiropas Centrālās Bankas ik mēneša
konvertācijas kurss.
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1.

SOCIĀLI EKONOMISKĀ SITUĀCIJA UN TENDENCES

9.

Šajā sadaļā sniegts apkopojums par galvenajām sociāli ekonomiskajām tendencēm 2012.gadā un
par ES fondu investīciju ietekmi uz tautsaimniecības attīstību līdz 2012.gada beigām.

10.

ES fondu finansējums ir viens no būtiskākajiem investīciju avotiem valsts ekonomikā, kas
mazinājis gan ekonomikas lejupslīdi krīzes laikā, gan pozitīvi ietekmējis tautsaimniecības
stabilizāciju un spēcīgas ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos.

11.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem Latvijas IKP 2012. gadā, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, palielinājies par 5,6 procentiem. 2012. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar
iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, IKP palielinājies par 5,1 procentu.
Ilustrācija 1 IKP pieaugums pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, salīdzināmās cenās, %.

12.

2012.gadā Latvijas ekonomika bija visstraujāk augošā ekonomika Eiropas Savienībā. Laikā, kad
eirozonas un ES izaugsmes prognozes 2012. gadam tika vairākkārt pārskatītas uz leju, Latvijas
izaugsmes prognozes tieši pretēji – palielinātas, un jau 2013.gadā IKP faktiskajās cenās sasniegs
pirmskrīzes līmeni.

13.

Izaugsmi 2012.gadā nodrošināja gan ārējais, gan iekšējais pieprasījums. Lielāko ieguldījumu
izaugsmē devušas tirdzniecība, apstrādes rūpniecība, būvniecība un transports, kas kopā veidoja
vairāk nekā divas trešdaļas no IKP pieauguma. Šīs nozares arī bijušas starp tām, kas 2012.gadā
uzrādījušas straujākos izaugsmes tempus – būvniecība palielinājusies par 14,6%, apstrādes
rūpniecība par 9,3% un tirdzniecība par 7,0%. 2012.gadā ražošanas apjomi palielinājās praktiski
visās apstrādes rūpniecības nozarēs, īpaši metālapstrādē, elektronisko ierīču, mašīnu un iekārtu
ražošanā, ķīmisko produktu ražošanā. No pārējām nozarēm vērā ņemami pieaugumi sasniegti
informāciju un komunikāciju pakalpojumos – 8,9%, kā arī izmitināšanā un ēdināšanā – 10,8%.
Kopējos izaugsmes tempus 2012.gadā mazināja sabiedriskā sektora nozares, kas skaidrojams ar
budžeta izdevumu ierobežošanu un budžeta deficīta mazināšanu. Tādējādi šajā periodā valsts
pārvaldes un aizsardzības, kā arī veselības nozarēs bija vērojams kritums par attiecīgi 1,6% un
2,7%, savukārt izglītībā neliels pieaugums 2,4% apmērā.

14.

Kopējās IKP izmaiņas no izlietojuma aspekta. No izlietojuma puses lielākais pieaugums bija
vērojams investīcijās, kas 2012.gadā palielinājās par 12,3%. Investīciju apjoma palielināšanos
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lielā mērā ietekmēja ieguldījumi tādās nozarēs kā enerģētika, metālizstrādājumu ražošana,
pārtikas rūpniecība, transports un uzglabāšana. Neraugoties uz būtisko pieaugumu, investīcijas
joprojām ir salīdzinoši zemā līmenī. Arī turpmāk kopējo investīciju dinamiku ietekmēs
komercbanku piesardzīgā kreditēšanas politika, bet privātā sektora investīcijas noteiks uzņēmēju
nogaidošais noskaņojums attiecībā uz nākotnes perspektīvām.
15.

Pēdējos gados par ekonomikas dzinējspēku ir kļuvis eksports. Preču un pakalpojumu eksporta
apjomi pašlaik ir sasnieguši vēsturiski augstāko līmeni. 2011.gadā Latvijas preču un pakalpojumu
eksports pieauga par 12,7 %, bet 2012.gadā, neskatoties uz saspringto ekonomisko situāciju ES,
eksporta apjomi turpināja palielināties, pieaugot par 7,1%. Savukārt preču un pakalpojumu
imports 2012.gadā palielinājās vien par 3,1%. Tā rezultātā neto eksporta devums izaugsmē atkal
kļuva pozitīvs. Eksporta turpmākās attīstības iespējas ietekmēs ne tikai ārējā pieprasījuma
izmaiņas, bet arī Latvijas ražotāju konkurētspēja. Jāņem vērā, ka līdz šim Latvijas konkurētspējas
uzlabošanos pamatā noteica darbaspēka izmaksu samazināšana, bet turpmāk izšķiroša loma būs
spējai palielināt produktivitāti.

16.

Pozitīvu devumu izaugsmē 2012.gadā deva arī privātais patēriņš, kas palielinājās par 5,4%,
tādējādi atspoguļojot uzlabojumus darba tirgū un algu pieaugumu. Tomēr kopumā privātais
patēriņš joprojām par 12,5% atpaliek no pirmskrīzes laika augstākā līmeņa, kas bija sasniegts
2008.gadā. Privātā patēriņa straujāku atjaunošanos ierobežo joprojām augstais bezdarba līmenis
un liels mājsaimniecību parādu slogs. Savukārt sabiedriskais patēriņš 2012.gadā samazinājās par
0,2%.

17.

Inflācijas dinamika 2012.gadā bija ar ievērojamu samazināšanās tendenci – 2012.gada janvārī
gada inflācija (mēnesis pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi) bija 3,6%, bet gads kopumā ir
noslēdzies ar 1,6% inflāciju, savukārt gada vidējā inflācija (12 mēneši pret iepriekšējiem 12
mēnešiem) 2012.gada janvārī bija 4,4%, bet decembrī rādītājs samazinājās līdz 2,3%.

18.

Lielāko ietekmi uz patēriņa cenām 2012.gadā ir radījusi importētā inflācija, kuru nosaka
energoresursu cenu izmaiņas (gada laikā siltumenerģijas cenas ir kāpušas par 14,6%, bet gāzes
tarifi pieauguši par 12,0%) un neapstrādātās pārtikas cenas (pieaugums par 6,7%). Izmaiņu
pamatā ir cenu svārstības pasaules izejvielu tirgos.

19.

Jau no 2012.gada septembra Latvija izpilda Māstrihtas inflācijas kritēriju eiro ieviešanai (gada
vidējā inflācija) un labvēlīgā cenu dinamika arī turpmāk nodrošinās šī kritērija izpildi.

20.

Ražotāju cenas 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gada vidējo līmeni palielinājušās par 3,7%, tajā
skaitā vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieaugušas par 5,2%, bet eksportētajai produkcijai
– par 1,8%. Vislielākie cenu pieaugumi bija vērojami datoru, elektronisko un optisko iekārtu
ražošanā - par 12,5%, elektroenerģijas, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā –
par 9,6% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 7,8%. Savukārt lielākie cenu
samazinājumi bijuši automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 4,9%, papīra un papīra
izstrādājumu ražošanā – par 3,3% un dzērienu ražošanā – par 2,6%.

21.

Būvniecības izmaksas 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, pieaugušas par 6,8%. Kopējo
būvniecības izmaksu kāpumu noteicis strādnieku darba samaksas pieaugums par 15,8% un
mašīnu un mehānismu ekspluatācijas izmaksu pieaugums par 12,2%. Savukārt būvmateriālu
izmaksas ir palielinājušās tikai nenozīmīgi – par 0,7%. Dalījumā pa objektiem 2012.gadā
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visvairāk palielinājušās pazemes maģistrālo cauruļvadu būvniecības izmaksas – par 12,1% un
izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku būvniecības izmaksas, kamēr biroju ēku būvniecības
izmaksas augušas tikai par 1,0%.
22.

2012.gadā veiksmīgi attīstījās Latvijas ārējā tirdzniecība. Pateicoties vietējo ražotāju
konkurētspējas pieaugumam un eksporta tirgu diversifikācijai, Latvijas preču eksporta apjomi
2012. gadā kopumā palielinājās par 15%, kas, ņemot vērā sarežģīto situāciju ārējā vidē, vērtējams
kā ļoti atzīstams sniegums. Lielāko devumu kopējā eksporta pieaugumā nodrošināja
lauksaimniecības un pārtikas produktu eksports, kas salīdzinājumā ar 2011.gadu palielinājās par
43,1%. Ievērojamo nozares eksporta sniegumu sekmēja gan Latvijas eksportētājiem labvēlīgā
pārtikas cenu dinamika, gan labā graudaugu raža, kuras eksports 2012.gada pēdējos četros
mēnešos bija 4,3 reizes lielāks nekā 2011. gada attiecīgajā periodā. Metāla un tā izstrādājumu
eksports 2012.gadā ir palielinājies par 11,4%, bet koksnes un koksnes izstrādājumu eksports
audzis par 3,5%.

23.

Latvijas preču imports 2012.gadā palielinājās nedaudz lēnāk nekā eksports – par 12,7% un
importa pieaugumu noteica galvenokārt kapitāla un starppatēriņa preču importa pieaugums.
Neskatoties uz to, ārējās tirdzniecības deficīts 2012.gadā nedaudz palielinājās, sasniedzot 2,6
miljardus eiro, kas ir par 4,6% vairāk nekā 2011.gadā.

24.

Nodarbinātība un bezdarbs. Pakāpeniska ekonomisko aktivitāšu palielināšanās pozitīvi ietekmē
situāciju darba tirgū – pieaug nodarbinātība un mazinās krīzes izraisītais augstais bezdarbs. Tajā
pašā laikā atsevišķas iedzīvotāju grupas, īpaši personas ar zemu izglītības līmeni un kvalifikāciju,
gados vecāki cilvēki, kā arī jaunieši, situācijas uzlabošanos izjūt mazāk.

25.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem, tautsaimniecībā
nodarbināto iedzīvotāju skaits 2012.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 2,8%
līdz 885,6 tūkstošiem. Savukārt darba meklētāju īpatsvars 2012.gadā sarucis līdz 14,9%,
salīdzinot ar 16,2% 2011.gadā. Sagaidāms, ka vidējā termiņā būs vērojams mērens nodarbinātības
pieaugums un izaugsme galvenokārt balstīsies uz produktivitātes pieaugumu, savukārt darba
meklētāju īpatsvara samazināšanās tempu noteiks tautsaimniecības izaugsme un strukturālās
izmaiņas.

26.

Darba meklētāju vīriešu īpatsvars ekonomiski aktīvo vīriešu skaitā valstī 2012.gadā bijis augstāks
nekā sievietēm (attiecīgi ekonomiski aktīvo sieviešu skaitā), veidojot 16,0% un 13,9 %.
2012.gadā darba meklētāji ar darba pieredzi bija 133,7 tūkst. jeb 86,0% no darba meklētāju skaita,
savukārt 2011.gadā šis rādītājs attiecīgi bijis 144,1 tūkst. un 86,5% procenti.
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Ilustrācija 2 Darba meklētāju skaits un īpatsvars % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, ceturkšņu
dati.

27.

2012.gadā ekonomiski neaktīvi bijuši 533,0 tūkst. cilvēku, kas ir par 6,0% mazāk, nekā
2011.gadā. Savukārt tādu cilvēku, kas ir zaudējuši cerības atrast darbu, 2012.gadā valstī bija 31,3
tūkst. jeb 5,9% no ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaita, un tas ir par 7,8 tūkst. cilvēku jeb
19,9% mazāk nekā 2011.gadā.

28.

Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 2012.gada beigās
salīdzinājumā ar attiecīgo laiku pirms gada ir samazinājies par vienu procentpunktu un bija 10,5%
no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits, salīdzinot ar 2011.gada
decembri, samazinājies par 26,2 tūkst. cilvēku un 2012.gada decembra beigās bijis 104,1 tūkst.
cilvēku.2012.gadā bezdarbnieka statuss valstī kopumā tika piešķirts 107,7 tūkst. cilvēku, kas ir
par 15,8% mazāk nekā 2011.gadā.

29.

Augstākais bezdarba līmenis 2012.gada beigās bija reģistrēts Latgales reģionā – 21,1%. Vidzemes
reģionā bezdarba līmenis 2012.gada beigās bija 12,8%, Zemgales reģionā – 11,7% un Kurzemes
reģionā – 11,4%. Zemākais bezdarba līmenis bija Rīgas reģionā – 6,8%.

30.

Iedzīvotāju ienākumi 2012.gadā turpināja pakāpeniski palielināties. Mēneša vidējā bruto darba
samaksa valstī pieauga par 3,7%, sasniedzot 684 eiro. Lielākais darba samaksas kāpums
2012.gadā bija sabiedriskajā sektorā – par 4,5%, kas saistīts ar algu straujāku palielināšanos valsts
un pašvaldību komercsabiedrībās, kamēr vispārējās valdības sektorā darba samaksa 2012.gadā
palielinājās tikai par 2,6%. Privātajā sektorā strādājošo vidējā bruto darba samaksa 2012.gadā
pieauga par 3,6%. Pēc būtiskā krituma 2009. un 2010.gadā un tikai niecīgā pieauguma 2011.gadā,
2012.gadā pirmo reizi nedaudz jūtamāk palielinājusies strādājošo reālā darba samaksa,
salīdzinājumā ar 2011.gadu pieaugot par 1,6%.

31.

FM 2013. gada februārī izstrādātais makroekonomiskās attīstības scenārijs ir veidots uz
konservatīviem pieņēmumiem par ārējās vides attīstību un 2013. gadam paredz izaugsmi 4,0%
apmērā. Scenārijs ir balstīts uz pieņēmumu, ka situācija eirozonā turpinās stabilizēties un ar 2013.
gada otro pusi izaugsme eirozonā pakāpeniski atkal kļūst pozitīva. Eirozonai atgriežoties pie
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pozitīvas izaugsmes, sagaidāms ārējā pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas eksporta precēm un
pakalpojumiem, kas veicinās arī Latvijas ekonomikas turpmāku attīstību. Sagaidāms, ka vidējā
termiņā Latvijas IKP pieaugums būs līdzvērtīgs Latvijas potenciālajam pieaugumam.
32.

Atbilstoši scenārijam Latvijas eksporta īpatsvars ekonomikā turpinās pieaugt, tomēr
salīdzinājumā ar 2012. gadu pieauguma tempi kļūs lēnāki. Vidējā termiņā eksporta pieaugumu
noteiks Latvijas ražotāju konkurētspējas pieaugums pasaules tirgos un turpmāka eksporta tirgu
diversifikācija, veicinot eksporta tirgus daļas pieaugumu pasaules tirdzniecībā. Vidējā termiņā
gaidāms mērens bezdarba samazinājums, jo IKP pieaugumu galvenokārt noteiks produktivitātes
pieaugums. Privātā patēriņa pieaugums būs atkarīgs no iedzīvotāju ienākumu izmaiņām, savukārt
joprojām augstais bezdarba līmenis ierobežos algu pieaugumu, un darba samaksas izmaiņas
vidējā termiņā nepārsniegs produktivitātes pieaugumu.

33.

Investīciju pieaugumu noteiks augošais iekšējais un ārējais pieprasījums, kā arī augstie jaudu
noslodzes līmeņi atsevišķās apstrādes rūpniecības apakšnozarēs. Paredzams, ka investīciju
īpatsvars IKP turpinās palielināties, tomēr tas joprojām būs būtiski zem pirmskrīzes līmeņa.
Patēriņa cenu pieaugumu 2013. gadā noteiks zemā mēneša inflācija 2012. gada pēdējos mēnešos
un apkures tarifu samazinājums 2013. gada pirmajos divos mēnešos. Vidējā termiņā nav
sagaidāms būtisks inflācijas pieaugums. Neitrāla izlaižu starpība noteiks mērenu pamatinflācijas
pieaugumu, savukārt EK ārējās vides pieņēmumi paredz nelielu izejvielu un energoresursu cenu
kritumu tuvākajos gados.

34.

Ievērojami līdzekļi (12,2 milj. eiro jeb 7% no sektorā apgūtā ES fondu finansējuma) tika ieguldīti
izglītības un apmācības reformu izstrādē un īstenošanā, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu
sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību darba tirgum, atjauninātu
pedagoģiskā personāla iemaņas saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku. Šīs
investīciju jomas ietvaros īstenotie projekti pārsvarā saistīti ar pedagogu un prakses vadītāju
teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšanu un konkurētspējas veicināšanu
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Aptuveni 6,6% no sektorā apgūtā ES fondu
finansējuma (11,5 milj. eiro) tika ieguldīti pasākumos ar mērķi vairot dalību izglītības un
apmācības darbībās visas dzīves laikā, tostarp, lai samazinātu skolu nepabeigušo personu skaitu,
personu segregāciju uz dzimumpiederības pamata, kā arī uzlabotu piekļuvi pamata,
profesionālajai un augstākajai izglītībai un apmācībai, uzlabotu tās kvalitāti. Šīs investīciju jomas
īstenotie projekti 2012.gadā pārsvarā saistīti ar izglītības programmu īstenošanas kvalitātes
uzlabošanu, atbalsta pasākumu īstenošanu sociālās atstumtības riska grupām, sociālās integrācijas
atbalsta mehānismiem, bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrāciju izglītībā.

35.

Plašāka informācija par sociāli-ekonomisko situāciju Latvijā 2012.gadā (salīdzinājumā ar
2011.gadu) ir pieejama FM tīmekļa vietnē1.

1

http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/ikmenesa_makroekonomikas_un_budzeta_apskats/
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2. DARBĪBAS PROGRAMMAS IZPILDES PĀRSKATS
36.

Šajā sadaļā sniegta informācija par DP ieviešanā sasniegto finanšu un fizisko progresu uz
2012.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 konstatētās problēmas un veiktie pasākumi
šo problēmu risināšanai, kā arī veiktie uzraudzības un izvērtēšanas, finanšu vadības un kontroles
pasākumi.

37.

ES fondu ieviešanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā notiek saskaņā ar attiecīgo ES un LR
normatīvo aktu prasībām, no kuriem nozīmīgākais ir Regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus
noteikumus par ES fondiem, tai seko ES struktūrfondu un KF 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) .

38.

Informāciju par projektu iesniegumu atlases procesu, atlases kritēriju apstiprināšanu, kā arī MK
noteikumu par aktivitāšu īstenošanu skatīt arī ziņojumā par DP īstenošanu par 2011.gadu.2

2.1. Darbības programmas īstenošanas progress 2012.gadā
39.

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.

40.

Detalizēta informācija aktivitāšu un apakšaktivitāšu griezumā par apstiprinātajiem projektiem,
noslēgtajiem līgumiem un kopējiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansa
maksājumus) sniegta ziņojuma 1.pielikumā, bet dati par deklarējamo izdevumu apjomiem 2.pielikumā. Ziņojuma pielikumos sniegta arī informācija par DP noteikto rādītāju sasniegšanas
progresu.

2.1.1. Izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā
41.

Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu ESF apguvi, kā arī lai reaģētu uz pārmaiņām sociāli
ekonomiskajā situācijā valstī un nozaru politikās, nozaru ministrijas veikušas nepieciešamos

Skatīt ziņojuma par DP „Cilvekresursi un nodarbinatība” īstenošanu 2007.–2013.gada plānošanas periodā par
2011.gadu 2.1.sadaļā „Darbības programmas īstenošanas progress 2011.gadā”
(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913)
2
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grozījumus DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā.
42.

Kopumā 2012.gadā veiktie būtiskākie grozījumi paredz:


definēt 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” otrās atlases kārtas
atbalsta nosacījumus, lai nodrošinātu papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot
jaunas zinātniskās grupas, kuras darbam piesaista jaunos zinātniekus, t.sk. kuri
atgriežas darbā Latvijā. Papildus šim, tika paplašināta 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes
„Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes
uzlabošanai un īstenošanai” otrās atlases kārtas mērķa grupa un palielināts kopējais
publiskais finansējums, lai sekmētu jauniešu ātrāku integrāciju darba tirgū un mazināt
jauniešu bezdarba līmeni;



palielināt 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu
konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” projektu
iesniegumu atlases otrajā kārtā projekta iesnieguma maksimālo atbalsta summu, lai
nodrošinātu iespēju īstenot papildus apmācības saimnieciskās darbības veicēju
konkurētspējas veicināšanai, iesaistot apmācībās vairāk jauniešu un nodarbināto no
Latvijas reģioniem. Vienlaikus grozījumi paredz precizēt valsts atbalsta nosacījumus.



paplašināt 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju
integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū” atbalstāmās darbības, lai veiktu zinātnisko
pētījumu sociālās palīdzības atbalsta jomā, kā arī papildināt atbalsta nosacījumus, lai
sniegtu atbalstu ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām un īstenotu
pasākumu „Darbnīcas jauniešiem”. Tāpat tika precizēts 1.3.1.4.aktivitātes
„Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” un 1.3.1.7.aktivitātes „Darba
tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas
attīstība” uzraudzības rādītāju vērtības, lai precīzāk atspoguļotu sniegtā atbalsta
ieguldījumu;



palielināt 1.5.1.2.aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” kopējo attiecināmo finansējumu, pārdalot
1.5.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT
sistēmas izstrāde un ieviešana” projektā radušos neattiecināmo izmaksu finansējumu,
Turklāt, lai atbalstītu 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju
administratīvās kapacitātes stiprināšana” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtas
projektus, kuri tika noraidīti nepietiekamā finansējuma dēļ, tika pārdalīts
1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” un 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu
kapacitātes stiprināšana” aktivitāšu īstenošanas gaitā izveidojušos finansējuma
atlikumus.

43.

Ar minētajiem grozījumiem tika nodrošināta efektīvāka DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
finansējuma apguve.

44.

Informācija par DP aktivitāšu ieviešanu atbilstoši stratēģiskajiem pasākumiem ir atspoguļota
4.sadaļā „Saskaņotība un koncentrēšana”.
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2.1.2. Informācija par finanšu un fizisko progresu
45.

Šajā sadaļā aplūkota informācija par sasniegto progresu aktivitāšu nosacījumu un projektu
iesniegumu atlases kritēriju izstrādē, projektu apstiprināšanā, līgumu noslēgšanā, maksājumu
finansējuma saņēmējiem veikšanā (skat. 1. un 2. pielikumu). 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.
Ilustrācija 3 Noslēgto līgumu, veikto maksājumu progress pret ESF piešķīrumu 2007-2015, milj. eiro

46.

Lai gan lielākā daļa projektu DP ietvaros tika apstiprināti jau iepriekšējos pārskata periodos, t.i.,
2010.gadā un 2011.gadā, arī 2012.gadā bija novērojams pieaugums apstiprināto projektu un
noslēgto līgumu skaita pieaugums (attiecīgi 13,4% un 14,7% salīdzinot ar 2011. gadu), kas saistīts
ar 2. un / vai 3. kārtas projektu iesniegumu atlases uzsākšanu vairākās aktivitātēs, kā arī ar
pieejamajām valsts budžeta virssaistībām.
Valsts budžeta virssaistības

47.

Lai sekmētu ES fondu finansējuma 2007.-2013.g. plānošanas periodā izmantošanas iespēju pilnā
apmērā, tika pieņemti MK lēmumi3 par valsts budžeta virssaistību konceptuālu piešķiršanu ES
fondu projektiem. AI papildus uzņemsies kopējās virssaistības 424,8 milj. eiro apmērā (publiskais
finansējums), no tām 1DP prioritātēm ir piešķirts 50,7 milj. eiro no ES fondu finansējuma
Virssaistību mērķis ir nodrošināt ES fondu līdzfinansējumu 100% apmērā, kompensējot
neatbilstības un lauztos līgumus, vienlaikus bez negatīvas vai pieļaujamās ietekmes uz valsts

MK 2012.gada 8.maija sēdes protokols Nr.25, 26.§, MK 2012.gada 15.maija sēdes protokols Nr.27, 31.§, MK
2012.gada 5.jūnija sēdes protokols Nr.32, 14.§, MK 2012.gada 12.jūnija sēdes protokols Nr.33, 61.§ un MK
2012.gada 27.jūnija rīkojums Nr.281.
3
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budžeta deficītu.
48.

Virssaistību piešķiršanai tika ņemti vērā valdības pieņemtie lēmumi par papildus finansējuma
nodrošināšu konkrētām nozarēm, nodarbinātības veicināšanai, Latgales reģiona rīcības plānā
2012.-2013.gadam noteiktais, plānotie pasākumi EK iniciatīvas par jauniešu nodarbinātību
ietvaros, kā arī iepriekšējā plānošanas perioda pieredze.

49.

Ņemot vērā, ka virssaistību uzņemšanās var radīt papildus slogu valsts budžetam un pirms
virssaistību apjoma apstiprināšanas valdībā tika veikti aprēķini iespējamai ietekmei uz valsts
budžeta deficītu, tika apstiprināts VI priekšlikums4 disciplinējošiem pasākumiem, kas paredz
noteikt skaidru virssaistību izlietojuma plāna un maksājumu mērķa izpildes uzraudzību un
mehānismu korekcijām to neizpildes gadījumā, t.sk. uzraudzīt virssaistību ietekmi uz budžetu,
nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus virssaistību samazinājumam.

50.

AI papildus uzņemsies kopējās virssaistības 58,2 milj. eiro apmērā, no tām 50,7 milj. eiro ir ES
fondu finansējums. 1DP vislielākais virssaistību apjoms ir piešķirts 1.3. prioritātei
„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” un 1.2. prioritātei „Izglītība un prasmes”, attiecīgi
38,4 milj. eiro jeb 66% un 10,4 milj. eiro jeb 17,9% no kopējā piešķirto virssaistību apjoma.

51.

Līdz 2012. gada beigām par piešķirto virssaistību finansējumu jau ir noslēgti līgumi par 69% no
piešķirtā virssaistību apjoma, līdz ar to dažu prioritāšu noslēgto līgumu ES fondu finansējums
pārsniegs pieejamo finansējumu (detalizētāk skatīt 3. sadaļā „Prioritāšu ieviešana”)
Ilustrācija 4 Prioritātēm piešķirtais ES fondu finansējums un virssaistību finansējums (ES fondu daļa) līdz
31.12.2012. atbilstoši apstiprinātiem MK lēmumiem, milj. eiro (% no piešķīruma)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
52.

Līdz 2012.gadam 31.decembrim DP ietvaros apstiprināti 70 kritēriju komplekti. No tiem
2012.gadā tika apstiprināts viens jauns kritēriju komplekts 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu

4

MK 2012.gada 4.decembra protokols Nr.68 34.§.
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piesaiste zinātnei” 2.kārtai. Līdz 2012.gada 31.decembrim veikti 52 grozījumi 44 kritēriju
komplektos, no tiem 2012.gadā tika grozīts 1.3.1.1.6.apakšaktivitātes „Atbalsts darba vietu
radīšanai” kritēriju komplekts. Papildus minētajam, izskatīšanai Uzraudzības komitejā ticis virzīts
1.2.2.2.1.apakšaktivitātes „Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības
sistēmā” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplekts, kurš piedāvātajā redakcijā nav
apstiprināts. IZM kā AI aicināta pārstrādāt minēto kritēriju komplektu.
MK noteikumi par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu
53.

Līdz 2012.gada 31.decembrim DP ietvaros ir apstiprināti 52 MK noteikumi par aktivitāšu
īstenošanu (t. sk. 2012.gadā MK noteikumi par 1.1.1.2.aktivitātes otrās kārtas ieviešanu un MK
noteikumi par 1.3.1.1.6.aktivitātes ieviešanu) jeb 89,5 % no 57 DPP noteiktajām aktivitātēm par
kopējo publisko attiecināmo finansējumu 635 milj. eiro jeb 100% no DP noteiktā kopējā
attiecināmā publiskā finansējuma, tai skaitā par ESF finansējumu 583,1 milj. eiro jeb 100% no
DP noteiktā kopējā ESF finansējuma. Tādējādi nodrošināta MK noteikumu esamība visām DP
aktivitātēm/apakšaktivitātēm, kurām ir pieejams finansējums. Līdz 2012.gada 31.decembrim
saskaņoti un izdarīti 216 grozījumi 45 MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu, no kuriem 54
grozījumi veikti 2012.gadā.

54.

Ar 2012.gada 8.maija MK protokollēmumu Nr.25 § 26.punktu tika piešķirtas virssaistības
1.1.1.2. un 1.3.1.5.aktivitātes otrās kārtas un 1.2.1.1.3., 1.3.1.1.1. un 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes
otrās kārtas īstenošanai, 1.3.2.3.aktivitātes, 1.2.1.1.4., 1.2.2.1.2., 1.2.2.2.1., 1.4.1.1.1. un
1.4.1.1.2.apakšaktivitātes īstenošanai. Uz 2012.gada 31.decembri piešķirtas kopējās virssaistības
58,2 milj.eiro apmērā. Līdz ar virssaistību finansējuma piešķiršanu veikti attiecīgi grozījumi MK
noteikumos par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu, precizējot aktivitātēm/apakšaktivitātēm
kopējā pieejamā finansējuma apmēru, kā arī definējot papildus sasniedzamos iznākuma rādītājus.
Pārējie grozījumi MK noteikumos veikti, lai precizētu aktivitātēm/apakšaktivitātēm pieejamo
finansējumu, atbalstāmās darbības un citus ieviešanas nosacījumus atbilstoši DPP grozījumiem.
Projektu iesniegumu atlases

55.

2012.gadā tika izsludinātas sešu projektu iesniegumu atlases par kopējo finansējumu 53,1 milj.
eiro apmērā, t.sk. ESF finansējumu 52,0 milj. eiro apmērā (t.sk. virssaistības 17,6 milj. eiro
apmērā), valsts budžeta finansējumu 1,0 milj. eiro apmērā (t.sk. virssaistības 0,9 milj. eiro
apmērā) un privāto finansējuma 41,3 tūkst. eiro apmērā, kur 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu
piesaiste zinātnei” otrās kārtas un 1.3.1.1.6.apakšaktivitātes „Atbalsts darba vietu radīšanai”
projektu iesniegumu atlasēs turpinās projektu iesniegumu pieņemšana. Projektu iesniegumu atlašu
ietvaros tika iesniegti 252 projekta iesniegumi par kopējo ESF finansējumu 28,3 milj. eiro
apmērā. Apstiprināti 40 projektu iesniegumi (t.sk. četri projektu iesniegumi, kas apstiprināti
pārvērtēšanas rezultātā) par kopējo ESF finansējumu 22,9 milj. eiro apmērā. Noraidīti 212
projekta iesniegumi par ESF finansējumu 5,5 milj. eiro apmērā, galvenokārt, pēc finansējuma
piešķiršanas kritērija, t.sk. 131 projekta iesniegums noraidīts nepietiekamā finansējuma dēļ un 81
projekta iesniegums noraidīts pēc administratīvajiem un atbilstības kritērijiem (apakšaktivitātes
īstenošanas nosacījumu neievērošana, projekta iesniedzēja neuzmanība vai paviršība) vai arī
tāpēc, ka nesaņēma pietiekamo punktu skaitu kvalitātes vērtēšanas kritēriju sadaļās. Kopumā līdz
2012.gada beigām tika izsludinātas 62 projektu iesniegumu atlases par ESF finansējumu 611,3
milj. eiro apmērā (t.sk. ESF virssaistības 50,7 milj. eiro apmērā).
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Progress projektu apstiprināšanā, līgumu slēgšanā un maksājumu veikšanā finansējuma
saņēmējiem
56.

2012.gadā veikti grozījumi esošajos projektu līgumos, kā arī palielinot finansējumu projektu
pieteikumu atlasēm, ņemot vērā piešķirto valsts budžeta virssaistību finansējumu, līdz ar to dažu
prioritāšu noslēgto līgumu ES fondu finansējuma apmērs pārsniegs DPP pieejamo finansējumu.

57.

Vērtējot DP īstenošanas gaitu 2012.gadā, sasniegtais progress projektu apstiprināšanā, līgumu
slēgšanā un maksājumu veikšanā ir vērtējams pozitīvi, jo progress gada laikā vidēji ir sasniedzis
15,2%, t.sk.:




2012. gadā apstiprināti projekti par 78,4 milj. eiro, sasniedzot 13,4% progresu
gada ietvaros (2012. gadā tika apstiprināti projekti par 29.1 milj.eiro, jeb 59% vairāk nekā
2011. gadā. 2011.gadā tika apstiprināti projekti par 49,3 milj. eiro),
2012. gadā noslēgti līgumi par projektu īstenošanu 85,8 milj. eiro, sasniedzot 14,7%
progresu gada ietvaros (pieaugums par 25 milj. eiro, jeb 41%, salīdzinot ar 2011. gadu.
2011. gadā tika noslēgti līgumi par 60,8 milj.eiro),

58.

Noslēgto līgumu pieaugumu 2012. gadā, skaidro fakts, ka 2011.gadā apstiprināto projektu apjoms
bija ievērojami lielāks, nekā noslēgtie līgumi un 2012. gada ietvaros tika noslēgti līgumi par
projektu īstenošanu tiem projektiem, kuri uz 2011. gada beigām bija statusā „ apstiprināti”.

59.

Vērtējot progresu prioritāšu līmenī, piecās no sešām prioritātēm apstiprināto projektu apjoms
pārsniedz 95%, un tikai 1.1.prioritātē „Augstākā izglītība un zinātne” apstiprināto projektu
apjoms ir 93%, kas ir saistīts ar papildu piešķirto finansējumu prioritātes ietvaros, kur projektu
atlase uzsākta 2012.gada nogalē.

60.

Lielākais progress apstiprinātajos projektos un noslēgtajos līgumos 2012.gadā ir bijis 1.3.
prioritātē – apstiprināto projektu summa palielinājusies par 67,3 milj. eiro jeb 27% no prioritātē
piešķirtā ESF finansējuma. Vienlaikus jāatzīmē, ka visās prioritātēs, izņemot prioritātē 1.1. ir
palielinājusies apstiprināto projektu un noslēgto līgumu summa. 1.1. prioritātē progress
apstiprināto projektu un noslēgto līgumu summās būs redzams 2013.gada II pusgadā, kad tiek
plānots apstiprināt projektus un slēgt līgumus 1.1.1.2. aktivitātes 2.kārtas projektu atlases ietvaros,
kas tika izsludināta 2012.gada nogalē.

61.

2012.gadā kopumā finansējuma saņēmējiem ir veikti maksājumi 102,1 milj. eiro jeb 17,5%
apjomā no DP piešķirtā ES fondu finansējuma.
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Ilustrācija 5 DP ietvaros apstiprinātie projekti un noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi līdz 2012.gada
beigām salīdzinājumā ar progresu līdz 2011. gada beigām, ES fondu finansējums, milj. eiro

62.

Kopumā kopš plānošanas perioda sākuma līdz 2012.gada 31.decembrim:






63.

apstiprināti 930 projekti par 603,80 milj. eiro jeb 103,6% no DP piešķirtā ES fondu
finansējuma (2012.gadā apstiprināto projektu apjoms ir audzis no 525,4 milj. eiro jeb
90,1% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma 2011.gadā līdz 603,8 milj. eiro jeb 103,6%
no DP piešķirtā ES fondu finansējuma 2012.gadā).
noslēgti 928 līgumi 603,75 milj. eiro apmērā jeb 103,5% no pieejamā ES fondu
finansējuma (apjoms audzis no 517,9 milj. eiro jeb 88,8% no DP piešķirtā ES fondu
finansējuma 2011.gadā līdz 603,7 milj. eiro jeb 103,5% no DP piešķirtā ES fondu
finansējuma 2012. gadā)
veikti maksājumi, t.sk., avansi un atmaksas valsts pamatbudžetā 451,9 milj. eiro apmērā
jeb 77,5% no DP pieejamā ES fondu finansējuma (apjoms ir pieaudzis no 349,8 milj. eiro
jeb 60% no DP pieejamā finansējuma 2011. gadā līdz 451,9 milj. eiro jeb 77,5% no DP
pieejamā finansējuma 2012. gadā).

Procentuāli vislielākais maksājumu finansējuma saņēmējiem pieaugums sasniegts 1.4.prioritātē
„Sociālās iekļaušanas veicināšana” 27,5% apmērā, kurā 2012.gadā finansējuma saņēmējiem veikti
maksājumi 13,2 milj. eiro. Savukārt 1.1., 1.2. un 1.3.prioritātē 2012.gadā ir sasniegts līdzīgs
finanšu apguves progress, vidēji 16,8%. Salīdzinoši zemākais maksājumu pieaugums 2012.gadā –
14,6% – vērojams 1.3.prioritātē „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”, kurā piešķirtais
finansējums veido aptuveni 2/5 no DP pieejamā ES fondu finansējuma, tāpēc līdzīgi kā
2011.gadā, vērojama vienmērīgs apguves progress, bez ievērojamām svārstībām prioritātes
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ietvaros.
64.

Kopumā līdz pārskata perioda beigām iesniegti maksājuma pieprasījumi par kopējo summu 448,5
milj. eiro jeb 76,9% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma, bet līdz 2012.gada 31.decembrim no
EK saņemti maksājumi 390,8 milj. eiro jeb 67,0% apmērā no kopējā ES fondu finansējuma, t.sk.:







1.1. prioritātē „Augstākā izglītība un zinātne” saņemti maksājumi 75,9 milj. eiro jeb
19,4% apmērā no EK kopējā saņemtā ES fondu finansējuma;
1.2. prioritātē „Izglītība un prasmes” saņemti maksājumi 80,6 milj. eiro jeb 20,6% apmērā
no EK kopējā saņemtā ES fondu finansējuma;
1.3. prioritātē „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” saņemti maksājumi 181,4
milj. eiro jeb 46,4% apmērā no EK kopējā saņemtā ES fondu finansējuma;
1.4. prioritātē „Sociālās iekļaušanas veicināšana” saņemti maksājumi 30,2 milj. eiro jeb
7,7% apmērā no EK kopējā saņemtā ES fondu finansējuma;
1.5. prioritātē „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” saņemti maksājumi 11,8 milj.
eiro jeb 3,0% apmērā no EK kopējā saņemtā ES fondu finansējuma;
1.6. prioritātē „Tehniskā palīdzība” saņemti maksājumi 10,9 milj. eiro jeb 2,9% apmērā no
EK kopējā saņemtā ES fondu finansējuma;

65.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu projektu uzsākšanu, finansējuma saņēmējiem atbilstoši aktivitāšu
ieviešanas nosacījumiem līdz 2012.gada beigām izmaksāti avansi par kopējo summu 34,9 milj.
eiro jeb 6% no pieejamā ES fondu finansējuma. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām paredzēts, ka
finansējuma saņēmējiem ir jāizlieto avanss pusgada laikā. Atsevišķos gadījumos, ja ir objektīvs
pamatojums, avansa izmantošanas laiku var pagarināt, ja par to ir atsevišķs atbildīgās vai
sadarbības iestādes lēmums. Līdz 2012.gada beigām ar starpposma un noslēguma maksājumiem
nosegti avansi 17,3 milj. eiro apmērā jeb 49,3% no izmaksāto avansu summas.

66.

Detalizēta informācija par kopējiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem un deklarējamo
izdevumu apjomiem sniegta ziņojuma 2.pielikumā.
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Ilustrācija 6 Līdz 31.12.2012 DP ietvaros finansējuma saņēmējiem veiktie starpposma un gala maksājumi
un iesniegtie maksājumu pieprasījumi salīdzinājumā ar 31.12.2011., ES fondu finansējums, milj., eiro

Noteikto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem sasniegšana
67.

2012. gadā noteiktais nacionālais mērķis5, atbilstoši piešķirtajam valsts budžeta finansējumam,
1DP noteikts (izdevumi, ko veikušas starpniekinstitūcijas) 85,9 milj. eiro apmērā no ES fondu
finansējuma.

68.

Ambiciozie nacionālie mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem ir nodrošinājuši garantētu
ES Regulas n+3/n+2 principa izpildi un ES finansējuma izmantošanas iespēju nezaudēšanu.

69.

2012.gadā ar ievērojamu uzviju ir izpildītas noteiktās saistības, veicot maksājumus finansējuma
saņēmējiem par ES fondu daļu 102,1 milj. eiro apmērā, tādējādi pārsniedzot noteikto plānu un
apgūstot finansējumu 118,9% apmērā no plānotā, kas ir skaidrojams, gan ar projektu īstenošanas
gaitu un efektīviem finanšu uzraudzības un finanšu disciplīnas pasākumiem, kā arī iestāžu
sekmīgi izstrādātajiem finanšu apguves plāniem un visai piesardzīgām prognozēm finanšu mērķu
izpildē.

70.

Pie mērķu izpildi veicinošajiem faktoriem jāatzīmē 2012.gada sākumā vadošās iestādes
ierosinātie stingrie finanšu disciplīnas pasākumi, ko atbalstīja arī MK, ar mērķi novērst
iepriekšējos gados novērotās situācijas, kad lielākā daļa maksājumu tika pastāvīgi kavēti,
pārplānoti un atlikti uz gada pēdējo ceturksni.

71.

Neskatoties uz stingrajiem finanšu disciplīnas pasākumiem, kuri tika veikti ar mērķi novērst
iepriekšējos gados novērotās situācijas, kad lielākā daļa maksājumu tika pastāvīgi kavēti,
pārplānoti un atlikti uz gada pēdējo ceturksni, arī 2012.gadā dažādas ieviešanas, pamatā
iepirkumu, problēmas radīja novirzes no plāniem un lielāko daļu maksājumus veica gada pēdējos
mēnešos.

5

Finanšu apguves mērķi apstiprināti ar 2012.gada 13.marta MK sēdes protokola Nr.14 26§.
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Ilustrācija 7 Finansējuma saņēmējiem veiktie maksājumi no kopējā ESF finansējuma (ieskaitot avansus)
līdz 31.12.2012. salīdzinājumā ar nacionālo finanšu mērķiem izpilde, ES fondu finansējums, milj. eiro

72.

Arī turpmāk vadošā iestāde nodrošinās pastāvīgu ESF finansējuma apguves procesa kontroli, lai
nodrošinātu mērķu sasniegšanu arī 2013.gadā, kad AI 2013.gadā plāno izmaksāt finansējuma
saņēmējiem 82,2 milj. eiro, līdz ar to līdz 2013.gada beigām apgūstot 84,4% no ESF finansējuma
(ieskaitot virssaistību finansējumu). Vadošā iestāde ir aicinājusi atbildīgās un sadarbības iestādes
finanšu plānošanas procesā arī turpmāk ievērot galvenos finanšu disciplīnas principus, proti,
nodrošināt vienmērīgu maksājumu plūsmu gada garumā, neatlikt lielāko daļu maksājumus uz
gada beigām.

73.

Vienlaikus jāņem vērā, ka viena no mērķu neizpildes problēmām saistīta ar iepirkumu kavēšanos,
līdz ar to daļēji šī faktora ietekmi varēs mazināt tikai pēc pasākumu ieviešanas publisko
iepirkumu sistēmas uzlabošanai. Taču neskatoties uz to, katras iestādes atbildībā ir nodrošināt
līdzekļu efektīvu plānošanu un izpildes uzraudzību, tai skaitā savlaicīgi veikt nepieciešamos
korektīvos un veicinošos pasākumus. 2013.gada pirmajā ceturksnī paredzēts apstiprināt
aktualizētus AI maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķus.
Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju kodiem līdz
31.12.2012.

74.

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 tika 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.
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75.

Dimensiju kodu dalījumā – vidēji noslēgto līgumu īpatsvars ir 100,6 % no DP noteikto kodu
apjoma un kopumā ir samērīgs saistīto DP prioritāšu un individuālo aktivitāšu ietvaros
sasniegtajam progresam. Labākais progress noslēgto līgumu apjomu ziņā kopš plānošanas perioda
sākuma līdz 2012.gada beigām ir sasniegts vairākās dimensijās (prioritārajos tematos). Piemēram
„Prioritārie temati” 66.kodā „Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū”, kur noslēgti
līgumi par 230,4 milj. eiro, kas DP noteikto koda apjomu sasniedz 112% apmērā, 62.kodā
„Mūžizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzņēmumos; apmācība un pakalpojumi darba
ņēmējiem”, kur noslēgti līgumi 14,0 milj. eiro apmērā jeb 112% no noteiktā DP apjoma, kā arī
73.kodā „Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības darbībās visas dzīves laikā”
noslēgti līgumi 111% jeb 71,4 milj. eiro apmērā no noteiktā DP apjoma.

76.

Kā labus rezultātus 2012. gadā noslēgto līgumu apjoma ziņā var minēt 64.kodā „Īpašu
pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam saistībā ar nozaru un uzņēmumu
restrukturizāciju”, 68.kodā „Atbalsts pašnodarbinātībai un jaunu uzņēmumu dibināšanai”,
71.kodā „Iespējas cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgā situācijā, integrēties un atkal iekļauties darba
tirgū” kā arī 85./86.kodā „Sagatavošana, īstenošana, uzraudzība un pārbaude/Vērtēšana un izpēte,
informācija un saziņa”, kur noslēgto līgumu īpatsvars ir robežās no 98% līdz 100% no DP
noteikto kodu apjoma.

77.

Kodi, kuros 2012.gadā ir saglabājies salīdzinoši zemāks (92% no DP noteiktā apjoma) noslēgto
līgumu apjoms, ir 65.kods „Darba tirgus iestāžu modernizācija un stiprināšana” un 74.kods
„Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā”, kas skaidrojams ar to, ka 1.1.1.2.
aktivitātes „Cilvekresursu piesaiste zinātnei” pirmās atlases kārtas projektu īstenošana noslēdzās
2012.gadā, kā arī aizkavējās 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 2. kārtas
projektu atlases izsludināšana.
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Ilustrācija 8 DP ietvaros piešķirtais finansējums sadalījumā pa dimensiju kodiem- ekonomiskā darbība līdz
31.12.2012.,% no DP plānotās līdzfinansējuma summas, ES fondu finansējums, milj. eiro

78.

Detalizēta informācija par noslēgto līgumu ES fondu līdzfinansējuma sasniegto apjomu
sadalījumā pa dimensiju kodiem aplūkojama ziņojuma 3.pielikumā.
Informācija par fizisko progresu, projektu skaitu, tai skaitā pabeigtajiem projektiem

79.

Kopumā fizisko rādītāju ieviešanas progress notiek pakāpeniski atbilstoši noteiktajiem mērķiem.
Pozitīvi vērtējams tas, ka jau šobrīd dažu rādītāju vērtības ir pārsniegušas mērķi, ko bija plānots
sasniegt līdz plānošanas perioda beigām, piemēri šiem rādītājiem ir sniegti zemāk, savukārt,
sīkāka informācija par aktivitāšu ieviešanas fizisko un finanšu progresu ir sniegta 3.sadaļā
„ Prioritāšu īstenošana”.

80.

Sasniegto rādītāju vērtību aprēķināšanas metode ir atkarīga no aktivitāšu specifikas. Tomēr
pārsvarā rādītāji ir uzskatāmi par sasniegtiem tikai tad, kad projektā īstenotas visas plānotās
darbības. Līdz ar to, lai gan lielākā daļa apstiprināto projektu īstenošana jau ir uzsākta vai pat
pabeigti kādi no plānotajiem posmiem, rādītāji vairumā īstenošanā esošajos projektos nav
uzskatāmi par sasniegtiem. Daļu rādītāju vērtības var noteikt pēc kāda projekta posma
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pabeigšanas, tomēr salīdzinoši lielai daļai projektu to varēs noteikt 2014.-2015.gadā, ņemot vērā
aktivitāšu specifiku. Zemāk ir sniegta informācija par projektu skaitu dalījumā pa statusiem un
sasniegto fizisko progresu.
81.

Zemāk esošajā attēlā ir atspoguļota informācija par visu iesniegto projektu iesniegumu statusiem.
Līdzīgi kā iepriekš, arī 2012.gadā ir saglabājies augsts noraidīto ESF projektu iesniegumu
īpatsvars (70%), kas skaidrojams ar tradicionāli lielo potenciālo finansējuma saņēmēju interesi
par iespējām saņemt ESF finansējumu projektu realizācijai un attiecīgi lielo saņemto projektu
iesniegumu skaitu dažādu atklātas projektu iesniegumu atlases konkursu ietvaros. Pārtraukto un
atsaukto ESF projektu īpatsvars ir 3%, ko no visu iesniegto projektu skaita veido projekti, kurus
dažādu iemeslu dēļ atsaukuši paši finansējuma saņēmēji galvenokārt sakarā ar finansējuma
nepietiekamību. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu nav neviens projekts ar statusu
pieteikts, kas arī liecina par plānošanas perioda beigām un lielākā daļa projektu ir īstenošanas
stadijā.
Ilustrācija 9 ESF Projektu dalījumus pa to statusiem, % no kopējā projektu skaita

82.

DP ietvaros līdz 2012.gada beigām ir pabeigts 431 projekts 128,8 milj. eiro jeb 22,1% apmērā no
pieejamā ES fondu finansējuma. 2012.gadā pabeigto projektu apjoms audzis par 238 projektiem
101,1 milj. eiro apmērā Vislielākais pabeigto projektu īpatsvars to skaita ziņā ir 1.5.prioritātē
„Administratīvās kapacitātes stiprināšana”, kur pabeigti 225 projekti – 2012.gadā pabeigti 145
projekti 3,7milj. eiro apmērā jeb 24,4% no prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma. Tomēr
finansiālā apjoma ziņā vislielākais pabeigto projektu īpatsvars novērojams 1.3.prioritātē
„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” − 80,9 milj. eiro jeb 32,5% no pieejamā ES
fondu finansējuma.

83.

Analizējot VIS pieejamo un atbildīgo iestāžu sniegto informāciju par rādītāju sasniegšanas
progresu 2012.gadā un plānoto rādītāju sasniegšanas progresu dalījumā pa gadiem līdz
plānošanas perioda beigām, ņemot vērā pieejamo informāciju par ieviešanas stadiju, ir norādīti
komentāri par sasniegšanas progresu, riskiem. Līdz 2012.gada beigām liela daļa DP/DPP fizisko
rādītāju ir ļoti tuvu plāna izpildei vai pat pārsniegti (piem., nodarbinātības atbalsta un
profesionālās izglītības atbalsta pasākumos).
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84.

Līdz 2012.gada 31.decembrim ir sasniegti vai pārsniegti šādi rezultāta rādītāji:


1.2. prioritātē „Izglītība un prasmes” aktivitātēs sasniegtais rādītāju izpildes progress ir
būtiski pieaudzis. 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 40 239 vispārējās un profesionālās izglītības
pedagogi ir saņēmuši atbalstu izglītības kvalitātes nodrošināšanai un pedagogu
konkurētspējas veicināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Projekta
īstenošana ir noslēgusies ar pārsniegtu DP noteikto gala vērtību 144% no DP plānotā, kas
skaidrojams ar papildus pieejamo finansējumu, kā arī lielo pieprasījumu un pedagogu
interesi par pieejamo ESF atbalstu, vienlaikus jāņem vērā, ka pēc noslēguma pārskata
saņemšanas rādītāja vērtība tiks precizēta.



Vērtējot 2012.gada griezumā sasniegto progresu, īpaši jāuzsver ievērojamais ESF
mērķstipendiju studijām profesionālās izglītības programmās saņēmušo jauniešu skaita
pieaugums – 1.2.1.1.4. apakšaktivitātē „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības
veicināšana” mērķstipendijas ir piešķirtas 50 128 sākotnējā profesionālajā izglītībā
studējošajiem jauniešiem, kas ir sasniedzis DP noteiktā rādītāja izpildi 125,3% apmērā.
Rādītāja vērtības pārsniegšana skaidrojama ar to, ka rādītāja prognoze tika veikta,
pamatojoties uz mērķstipendiātu saņēmēju skaita dinamiku gada griezumā, kas bija vidēji
5 000 audzēkņu. Ņemot vērā, ka iznākuma rādītājs 2011.gada 1. janvārī bija 31 983, tika
prognozēts, ka līdz 2013.gadam tie būs 40 000 audzēkņu.



1.3. prioritātē „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” galvenokārt tas saistīts ar
sekmīgo vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanu − kopumā
sabiedrībai derīgos darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits ir sasniedzis 154 103 jeb 114%
no DP plānotā. Papildus jāatzīmē, ka modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un
tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmuši 113 217 bezdarbnieki un darba meklētāji
(95,5% no DP plānotās gala rādītāja vērtības).



ESF līdzfinansētajā 1.3.2.3. aktivitātes projektā kopā atbalstīti 39 835 veselības aprūpes un
veselības veicināšanas profesionāļi jeb 121,2% no DP plānotā. Rādītāja pārsniegšana
saistīta ar lielo ieinteresētību un DP noteiktās vienas personas apmācību izmaksu
samazināšanos.



1.4. prioritātē „Sociālās iekļaušanas veicināšana” līdz 2012.gada beigām vērojams labs
progress fizisko rādītāju sasniegšanai visās aktivitātēs, īpaši 1.4.1.1.2. apakšaktivitātē
„Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” un 1.4.1.2.2.
apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un
dzirdes traucējumiem”. Salīdzinot ar 2011. gada sniegumu, būtiski pieaudzis arī sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu skaits.



1.5.2.2.2.apakšaktivitātē „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” līdz 2012.gada
31.decembrim projektos atbalstīto NVO skaits ir 970, jeb 485,0% no DP plānotā
sasniedzamā apjoma uz 2013.gada 31. decembri. Rādītāja pārsniegšanas iemesli ir saistīti
gan ar NVO lielo interesi, kā arī ar to, ka projektu iesniegumu vērtēšanas procesā projekti,
kas tiek īstenoti partnerībā vai, piesaistot citas NVO, var iegūt papildus punktus. Vairākos
projektos finansējuma saņēmēji ir NVO nozares „jumta” organizācijas, reģionu NVO
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centri, kas paredz projekta ietvaros sniegt atbalstu vienlaicīgi vairākām NVO.
85.

Tomēr atsevišķu rādītāju sasniegšanas progress atpaliek no noteiktā. Šo sasniegšanas riskus vērtē
AI sadarbībā ar finansējuma saņēmējiem, meklējot risinājumus, tostarp IZM administrētajās
aktivitātēs un EM īstenotajās apmācību aktivitātēs. VARAM ieviestā 1.5.3.pasākuma „Plānošanas
reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana”
aktivitātēs, kurās rādītāju sniegums 2012. gada beigās ir zem vai nedaudz pārsniedz 50% no DP
noteiktā ir skaidrojams ar to, ka VARAM pārraudzībā esošajās 1.5.3. pasākuma aktivitātēs
sasniegtie rādītāji tiek uzskaitīti tikai pabeigtiem projektiem un nav identificēti riski saistībā ar
iespējamu plānoto rādītāju nesasniegšanu.

86.

Detalizēta informācija par DP un DPP noteikto rādītāju sasniegšanas gaitu, kā arī sasniegto
rādītāju vērtībām reģionālajā griezumā ir sniegta ziņojuma sadaļās, kurās ir sniegta detalizēta
analīze par prioritāšu un aktivitāšu ieviešanas gaitu, t.sk., ziņojuma 3.sadaļā „Prioritāšu ieviešana”
un 4.pielikumā „Darbības programmas ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji līdz 31.12.2012.”
DP 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

87.

DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” īstenošanā iesaistītās institūcijas un organizācijas arī
2012.gadā ir nodrošinājušas DP iekļauto pasākumu un aktivitāšu īstenošanu atbilstoši 2006.gada
5.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1081/2006 par ESF un Regulas (EK)
Nr. 1081/2006 par ESF un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 10.pantam. Aktivitāšu
īstenošanā tiek ievērots vienlīdzīgu iespēju princips un dzimumu līdztiesība, netiek pieļauta
personu ar invaliditāti vai mazākumtautību pārstāvju diskriminācija.
Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai

88.

2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmu aktivitātēm nav vertikāla
ietekme uz dzimumu līdztiesību. Netiek īstenotas aktivitātes, kurās ir paredzētas mērķtiecīgas
darbības dzimumu līdztiesības veicināšanai un konkrētu problēmu risināšanai, paredzot šo
darbību īstenošanai finanšu līdzekļus. Tomēr Eiropas Dzimumu līdztiesības pakta īstenošana
panākta, paplašinot citas DPP aktivitātes, tādējādi nodrošinot horizontālu pieeju draudzīgākas
darba vides izveidošanai, saskaņas starp darbu un ģimeni veicināšanai, profesiju segregācijas un
dzimumu stereotipu mazināšanai, bērnu un no citiem atkarīgu personu aprūpes pakalpojumu
pieejamības veicināšanai.

89.

2012.gadā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajās aktivitātēs piedalījās 120 862 sievietes un 75
273 vīrieši, kas attiecīgi ir 62% (2011.gadā – 62%, 2010.gadā – 54%) un 38% (2011.gadā – 38%,
2010.gadā – 46%) no kopējā ESF aktivitāšu dalībnieku skaita. Skaitļi norāda uz disproporciju,
taču tā nav izteikta, ņemot vērā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu un sieviešu un vīriešu
proporciju tajā. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka sieviešu un vīriešu līdzdalība nav līdzvērtīga
aktivitāšu griezumā, kas atspoguļo daudz lielākas atšķirības dažādu jomu aktivitātēs un norāda uz
atšķirīgu situāciju, kādā atrodas sievietes un vīrieši.

90.

1.1. prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” aktivitātēs abu dzimumu dalība bijusi līdzvērtīga
(55% sieviešu un 45% vīriešu). Arī 1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” aktivitātēs attiecība ir
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uzskatāma par līdzvērtīgu (attiecīgi 58% sieviešu un 38% vīriešu). Tomēr, aktivitāšu griezumā
joprojām saglabājas dzimumu disproporcija.
91.

1.3.prioritātes „Nodarbinātība un veselības veicināšana darbā” aktivitātēs, kurās no dalībnieku
kopskaita 59% bijušas sievietes un 41% vīriešu proporcija atbilst uzskatam par līdzvērtīgu abu
dzimumu piedalīšanos. 1.4. prioritātē „Sociālās iekļaušanas veicināšana” dalības statistika norāda
uz nelielu disproporciju starp abu dzimumu līdzdalību (64% sieviešu un 32% vīriešu).

92.

Dzimumu disproporcija ir vērojama 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”
aktivitāšu dalībniekiem − 9 198 sievietes un 2 611 vīrieši (78%: 22% ), kā arī 1.6.prioritātes
„Tehniskā palīdzība” aktivitāšu dalībniekiem − 464 sievietes, 107 vīrieši.

93.

Jāņem vērā, ka Latvijā ir krasi izteikts darba tirgus dalījums „sieviešu” un „vīriešu” sektoros, kas
izriet no izglītības izvēles. Kvantitatīvie rādītāji nesniedz izpratni par kvalitatīvajām izmaiņām
dzimumu līdztiesības jomā un sieviešu/vīriešu disproporcijas cēloņiem kādā no jomām (t.sk. ESF
līdzfinansētajās aktivitātēs), tāpēc zemāk sniegta analīze par dzimumu līdztiesības problēmām un
pasākumiem šo problēmu mazināšanai gan HP „Vienlīdzīgas iespējas”, gan nozaru politiku
īstenošanas ietvaros. Dzimumu līdzsvara trūkums kādā jomā nes sev līdzi daudzas negatīvas
iezīmes, tādas kā zemākas algas darba tirgus sektoros, kuros ir nodarbinātas sievietes, līdz ar to
arī ietekmi uz bērnu labklājību un pensiju lielumu, neelastīgu darba spēku krīzes situācijās,
nelabvēlīgu mikroklimatu viena dzimuma kolektīvos, zemu produktivitāti uzņēmumos6.
Vienlaikus jāatzīmē, ka dzimumu līdztiesības jautājumi nav risināmi tikai HP „Vienlīdzīgas
iespējas” ietvaros, bet gan aptver daudz plašāku nozaru politiku rīcību. LM Plānā dzimumu
līdztiesības īstenošanai 2012.–2014.gadam ir paredzēti rīcības virzieni dzimumu līdztiesības
īstenošanai7 nozaru politikās. Plāna ietvaros līdz 2014.gadam tiks īstenoti vairāki pasākumi −
sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana (EM rīcība); dzimumu līdztiesības jautājumu vispārējās,
profesionālās un augstākās izglītības mācību saturā aktualizēšana (IZM rīcība); sieviešu
atgriešanās darba tirgū, darba drošības un darba iespēju un karjeras virzības darba tirgū
veicināšana u.c. (LM rīcība). Lai mazinātu darba samaksas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm,
paredzēta LM / LDDK/ TS, LBAS IZM, EM,NVO rīcība, izstrādājot rekomendācijas sieviešu un
vīriešu skaita līdzsvarošanai visvairāk segregētajās nozarēs (pedagogi, sociālie darbinieki,
uzņēmējdarbība u.c.), tēmas aktualizēšana medijos, kā arī citi pasākumi un iniciatīvas.

94.

Lai risinātu izteikto dzimumu segregāciju izglītības jomā, LM 2012.gadā izveidota darba grupa,
kuras sastāvā ir IZM, VISC, LDDK, LBAS, EM, VARAM, Resursu centrs sievietēm „Marta” un
Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība. Darba grupai jāsagatavo priekšlikumi par sieviešu un
vīriešu skaita līdzsvarošanu izglītības jomā, tostarp par dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanu
izglītības procesā, iesniedzot tos apstiprināšanai Dzimumu līdztiesības komitejai līdz 2013.gada
31.janvārim, kā arī sagatavot konkrētus priekšlikumus sieviešu un vīriešu skaita līdzsvarošanai un
dzimumu līdztiesības aspektu integrēšanai Latvijas pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un
augstākās izglītības līmeņos, izglītības procesā un saturā. Gala mērķis nav, lai visās profesijās vai

No Latvijā veiktajiem pētījumiem, situācijas ziņojumiem un Plāna dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014.g.
avotiem
7
http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file62154.doc
6
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nozarēs būtu vienāds vīriešu un sieviešu skaits, bet gan mazināt redzamos un neredzamos
šķēršļus, kas kavē sievietes un vīriešus izvēlēties savam dzimumam netradicionālu izglītību un
profesiju, tādā viedā mazinot profesiju dalīšanu „sieviešu” un „vīriešu” un novēršot darba
samaksas atšķirības.
95.

Lai mazinātu dzimumu lomu stereotipus un segregāciju darba tirgū, LM Plāna dzimumu
līdztiesības īstenošanai 2012.–2014.gadam ietvaros8 2012.gadā tika īstenoti vairāki pasākumi,
tostarp −
1) izstrādāta apmācību programma par vienlīdzīgām iespējām zēniem un meitenēm, kā arī
apmācīti vairāk kā 80 pirmsskolas izglītības iestāžu speciālisti un bērnu vecāki. Plānā ir
paredzēts līdz 2014.gadam apmācīt 70 pirmsskolas izglītības iestāžu speciālistus;
2) dzimumu lomu un stereotipu mazināšanai, tika īstenoti pasākumi sociālā darba speciālistu
izpratnes par dzimumu līdztiesības jautājumiem veicināšana. LM HP „Vienlīdzīgas iespējas”
ietvaros 2012.gadā nodrošināja semināru ciklu „Vienlīdzīgu iespēju dzimumu līdztiesības,
invaliditātes un novecošanās aspektu integrēšana sociālo pakalpojumu jomā”, kur semināros
tika apmācīti 83 sociālā darba speciālisti. Līdz 2014.gadam ir paredzēts apmācīt 250 sociālos
darbiniekus;
3) Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2012.gada 24.oktobrī organizētajā seminārā sadarbībā
ar LM informēja 62 republikas pilsētu un novadu pirmsskolas izglītības speciālistus par
dzimumu līdztiesības jautājumiem Latvijā;
4) Apmācīti 230 sociālo zinību pedagogi par dzimumu līdztiesības jautājumiem / Īstenotas
lomu maiņas dienas skolās.

96.

2012.gadā īstenoti uzdevumi dzimumu lomu un stereotipu mazināšanai, piemēram, sociālā darba
speciālistu izpratnes par dzimumu līdztiesības jautājumiem veicināšana. LM 2012.gadā
nodrošināja semināru ciklu „Vienlīdzīgu iespēju dzimumu līdztiesības, invaliditātes un
novecošanās aspektu integrēšana sociālo pakalpojumu jomā”, kuros apmācīti 83 sociālā darba
speciālisti, bet līdz 2014.gadam ir paredzēts apmācīt 250 sociālos darbiniekus.

97.

Papildinoša informācija par sieviešu un vīriešu iesaisti ESF aktivitātēs sniegta arī ziņojuma sadaļā
” Atbalsts pa mērķa grupām”.
Starptautiskā un starpreģionālā sadarbība

98.

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,

8
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- 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.
99.

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.tml.) ir
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.

100. Saskaņā ar ESF plānošanas dokumentos noteikto starptautiskās sadarbības pasākumi var tikt
plānoti šādās 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”.

2012.gadā īstenotie un turpmāk plānotie starptautiskās sadarbības pasākumi
1.prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ietvaros
101. 1.1.1.2.aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” mērķis ir veicināt papildu cilvēkresursu
piesaisti zinātnei, veidojot jaunas zinātniskās grupas, un sadarbību ar augstskolām, pētniecības
centriem un komersantiem, piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam darbam zinātniekus, kas
atgriežas darbā Latvijā, un ārvalstu zinātniekus, kā arī veicināt jauno zinātnieku iesaistīšanos
projektos un to vadībā, īpaši starpdisciplināros pētījumu virzienos. Starptautiskās sadarbības
pasākumu īstenošana sniedz ieguldījumu aktivitātes mērķa sasniegšanā, veicinot informācijas un
pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī, kontaktu un starptautiskās sadarbības veidošanu.
Sadarbība notiek ar tādām ES dalībvalstīm kā Austrija, Čehija, Igaunija, Lietuva, Itālija,
Nīderlande, Polija, Rumānija, Somija, Vācija un Zviedrija. Pirmajā projektu iesniegumu atlases
kārtā apstiprinātajos Latvijas zinātnisko institūtu projektos jauno zinātnieku pētniecības grupās
bija iesaistīti 43 ārvalstu zinātnieki - gan no ES, gan trešo valstu zinātniskajām institūcijām.
Septiņi no projektos iesaistītajiem ārvalstu zinātniekiem pēc projekta beigām turpinās darbu
Latvijas zinātniskajos institūtos. Tāpat aktivitātes ietvaros projektos iesaistīti 28 reemigrējuši
Latvijas zinātnieki, kas arī apliecina pastarpinātu aktivitātes ietvaros īstenoto projektu
starptautiskas sadarbības ievirzi. 2012.gada 4.ceturksnī tika izsludināta otrā projektu iesniegumu
atlases kārta, kura paredzēta arī dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un semināros
zinātniskajā grupā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem projektā īstenojamā pētījuma
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veikšanai vai pētījumu rezultātu publicitātei.
102. 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes “Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”, kuras mērķis ir visās
izglītības tematiskajās grupās palielināt to speciālistu skaitu, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju
(doktora zinātnisko grādu), kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, notiek
ārvalstu lektoru vieslekcijas, tiek īstenota doktorantūras studentu dalība starptautiskās
konferencēs un semināros, kā arī dalība simpozijos un kolokvijos, notiek kontaktu dibināšana ar
potenciālajiem sadarbības partneriem promocijas darba izstrādei un tālākai aizstāvēšanai,
doktorantūras studenti publicējas ārvalstu izdevumos, notiek stažēšanās ārvalstu institūcijās, kā
arī pieredzes apmaiņas vizītes, lai pārņemtu ārvalstu labo praksi, iepazītos ar ārvalstu pētījumiem,
konsultētos ar pētniekiem. Starptautiskās sadarbības pasākumu īstenošana sniedz ieguldījumu
aktivitātes mērķa sasniegšanā, veicinot informācijas un pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī,
kontaktu un starptautiskās sadarbības veidošanu ar tādām ES dalībvalstīm kā Beļģija, Francija,
Igaunija, Lielbritānija, Polija, Somija, Spānija un Vācija.
2.prioritātes “Izglītība un prasmes” ietvaros
103. 1.2.1.1.2.apakšaktivitātē
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences
paaugstināšana”, kuras mērķis ir paaugstināt sākotnējā profesionālajā izglītībā, profesionālajā
tālākizglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju
kompetenci, notiek ārvalstu lektoru piesaiste tālākizglītības kursu organizēšanai profesionālajā
ievirzē un profesionālajā vidējā izglītībā iesaistītajiem pedagogiem, kad Latvijas pedagogiem tiek
dota iespēja apgūt mūsdienīgas mācību metodes, kas jau tiek izmantotas citās valstīs. Sadarbība
notiek ar tādām ES dalībvalstīm kā Dānija, Igaunija, Lielbritānija, Lietuva, Somija un Zviedrija.
Projektā „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko
kompetenču paaugstināšana” tiek organizēta stažēšanās ES dalībvalstīs sākotnējās profesionālās
izglītības pedagogiem un prakšu vadītājiem. Kopš projekta uzsākšanas stažieri ir apmeklējuši
Vāciju (metālapstrādes nozare) un Lielbritāniju (uzņēmējdarbības nozare), pedagogi un prakšu
vadītāji turpinās stažēties Polijā, Vācijā, Somijā, Igaunijā, Holandē, Norvēģijā.
104. 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 Starptautiskajos mācību vides
pētījumos un Āzijas–Eiropas sanāksmes Mūžizglītības foruma pētījumos, kura sekmēs izglītības
politikas attīstību, kas balstīta uz labās prakses pārņemšanu un starptautiski salīdzinošiem
rādītājiem, ņemot vērā rezultātus citās valstīs, kas piedalās minētajos pētījumos.
3.prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ietvaros
105. 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzņēmumos” projektos 2012.gadā starptautiskās sadarbības pasākumi
nav īstenoti. 2013.gadā Rīgā plānots īstenot starptautisku forumu ar ārvalstu lektoru un ekspertu
piedalīšanos par labo praksi un inovācijām darba tiesību jomā.
106. 1.3.1.4.aktivitātes „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” projektā 2012.gadā notikuši
šādi starptautiskās sadarbības pasākumi: konference „Aktivizācijas pasākumi krīzes apstākļos:
sabiedrisko darbu nozīme”, kuras ietvaros dalībnieki no 11 valstīm sniedza vērtējumu par ESF
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līdzfinansēto aktivitāti „Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās”, NVA filiāļu darbinieku
(nodarbinātības organizatoru) apmācības seminārs pieredzes apmaiņas ietvaros projekta aktivitātē
„Nodarbinātības dienestu sadarbība ar darba devējiem” Austrijā, kur savā pieredzē dalījās
Austrijas Federatīvās Republikas Darba, sociālo un patērētāju tiesību aizsardzības ministrijas
pārstāvji, kā arī Austrijas nodarbinātības dienesta pārstāvji. 2013.gadā Rīgā ir plānota konference
„Beyond Recovery: Foundations for Inclusive Growth in Latvia” ar starptautisko ekspertu
piedalīšanos un vairāki semināri.
107. 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” 2012. gadā noslēdzās starptautiskās sadarbības aktivitāte „Personāla pieredzes
apmaiņa”, kuras ietvaros veselības aprūpē iesaistītajām personām bija iespēja paaugstināt
kompetences, prasmju un iemaņu līmeni, piesaistot ārvalstu kolēģus pēcdiploma apmācībai
Latvijā, kā arī paredzot valsts veselības aprūpē strādājošo zināšanu un prasmju apguvi vai
papildināšanu ārpus Latvijas. 2012. gadā notika sadarbība ar Lielbritāniju, Horvātiju, Nīderlandi,
Maltu, Norvēģiju, Zviedriju, Franciju, Vāciju, Itāliju, Dāniju, Šveici, Poliju, Portugāli, Somiju,
Čehiju, Grieķiju, proti, tika izmantota šo valstu pieredze, lai Latvijas veselības aprūpē iesaistītais
personāls − ārsti, māsas u.c. sasniegtu jaunus vai pilnveidotu esošos ārstēšanas un aprūpes
principus Latvijā. 2013. gadā ESF projekta aktivitāte „Personāla pieredzes apmaiņa”.
4.prioritātes “Sociālās iekļaušanas veicināšana” ietvaros
108. 1.4.1.2.1.apakšaktivitātes „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” projektā ārvalstu
eksperti snieguši regulārus ziņojumus par ārvalstīs izveidotajiem invaliditātes noteikšanas
modeļiem un pieredzi to ieviešanā, kā arī Latvijas vietējo ekspertu izstrādātās invaliditātes
noteikšanas sistēmas reformas projekta izvērtējumu dažādās tā stadijās. Starptautiskās sadarbības
ietvaros eksperti pārstāvēja Igauniju, Beļģiju, Somiju, Dāniju un Zviedriju, Krieviju, Šveici,
Norvēģiju, Nīderlandi. 2013.gadā plānota pieredzes apmaiņa ar starptautiskiem ekspertiem no
Šveices, kuras ietvaros notiks vizīte Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskās
funkcionēšanas klasifikatora Ieviešanas laboratorijā, lai iegūtu praktiskas zināšanas par
Starptautiskā funkcionēšanas klasifikatora pielietošanu invaliditātes noteikšanā un iepazītos ar
laboratoriju, kurā tiek mērīti personu funkcionēšanas ierobežojumi, kas Latvijā šobrīd neeksistē.
Projektā ir nepieciešamas ļoti specifiskās prasības ekspertu invaliditātes un veselības
apdrošināšanas jomā piesaistei, līdz ar to kā vienu no problēmām var minēt iepirkuma procedūras
atkārtotu (3 reizes) sludināšanu šāda veida starptautiski atzītu ārstu ekspertu iesaistei.
109. 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” turpinājās atklātas projektu iesniegumu atlases projektu
īstenošana. No pirmās apakškārtas ietvaros īstenotajiem 38 projektiem 2012.gadā noslēgusies 15
projekti, otrajā apakškārtā turpinās 59 projektu īstenošana un vairākos projektos ārvalstu ekspertu
atbalsts paredzēts programmu izstrādē, novērtēšanā un ieviešanā.
5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros
110. 1.5.2.2.1.apakšaktivitātē ”Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenoti tādi
pieredzes apmaiņas un labās prakses pārņemšanas pasākumi kā dalība Dānijas prezidentūras
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organizētajā konferencē "Eiropas konkurētspēja un patērētāju diena: konkurences un patērētāju
uzvedības loma izaugsmei un jaunām iespējām" Kopenhāgenā, dalība BUSINESSEIROPE
organizētajā konferencē "Kapacitātes stiprināšanas pieredze sociālā dialoga kontekstā un ES
sociālā dialoga instrumentu ieviešanas pieredze" Tallinā, dalība EK organizētā konferencē
"Eiropas konkurences forums" Beļģijā, Pieredzes apmaiņas brauciens − reģionālā sociālā dialoga
veidošana, iepazīstoties ar Vācijā izveidoto Vācijas darba devēju asociācijas struktūru un
piedāvātajiem pakalpojumiem.
111. 1.5.2.2.2.apakšaktivitātē „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
2012.gadā īstenotas vairākas pieredzes apmaiņas un labās prakses pārņemšanas aktivitātes −
pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritānijas asociāciju "The National Trust", lai pārņemtu
labās prakses piemērus kultūrvēsturiskā mantojuma jomā, pieredzes apmaiņas brauciens uz
Voluntary Arts/AMATEO (Eiropean Network for Active Participation in Cultural Actitivities)
sadarbības tīklu Lielbritānijā, lai iepazītos ar organizācijas darba metodēm, kas veicinājušas
pilsoniski aktīvas kultūras aktivitātes.
112. 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” tika
izveidota sadarbības tīkla darba grupa Alūksnes, Apes un Gulbenes pašvaldībās, kura izstrādājusi
kopīgu projekta pieteikumu programmā "Eiropa pilsoņiem", 6 partneri: Alūksnes, Apes, Gulbenes
pašvaldības un partneri Igaunijā, Lietuvā un Francijā.
Inovatīvas darbības
113. Kaut arī inovāciju ieviešana nav DP prioritārais mērķis, atsevišķas ESF līdzfinansētās aktivitātes,
ietver arī inovatīva rakstura darbības. Lai reaģētu uz ekonomiskās krīzes radītajiem
izaicinājumiem, LM sadarbībā ar NVA un sociālajiem partneriem pastāvīgi pilnveido aktīvās
darba tirgus politikas pasākumus, t.sk. ievieš jaunus pakalpojumus un pārveido esošo pasākumu
īstenošanas nosacījumus. Arī izglītības jomā ar ESF atbalstu tiek īstenotas inovatīvas darbības,
piemēram, studiju programmu izvērtēšana un pilnveidošana.
114. Viens no šķēršļiem, kādēļ bezdarbnieki nevar atrast darbu, ir dažādu atkarības problēmu esamība,
kas būtiski kavē gan paša bezdarbnieka, gan potenciālā darba devēja vēlmi nodibināt darba
tiesiskās attiecības. Lai gan NVA neuzkrāj attiecīgus datus par personām ar atkarības problēmām,
NVA darbinieki ikdienā strādājot ar klientu (tai skaitā klienta paša mutvārdos sniegtā
informācija), ir novērojuši, ka daļai bezdarbnieku ir atkarības problēmas (visbiežāk alkohola,
retāk narkotisko un psihotropo vielu atkarība). Minētā situācija īpaši aktuāla lauku rajonos, it īpaši
Latgalē. 1.4.1.1.1.apakšaktivitātē „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba
tirgū” 2012.gadā tika uzsākts atbalsta pasākums ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības
problēmām. Pasākuma ietvaros ir iespēja ārstēties pēc Minesotas 12 soļu programmas
medicīniskās tehnoloģijas alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarības, lai veicinātu
atkarības radīto seku novēršanu, vienlaikus perspektīvā pozitīva risinājuma gadījumos dodot
iespēju atgriezties darba tirgū.
Atbalsts pa mērķa grupām
Sieviešu un vīriešu līdzdalības raksturojums
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115. Atbilstoši LM sniegtajai informācijai, 2012.gadā ESF līdzfinansētajās aktivitātēs pavisam
piedalījās 120 862 sievietes un 75 273 vīrieši, kas attiecīgi veido 62% (2011.gadā – 62%,
2010.gadā – 54%) un 38% (2011.gadā – 38%, 2010.gadā – 46%) no kopējā ESF dalībnieku
skaita. Skaitļi norāda uz disproporciju9, ņemot vērā, ka 2012.gadā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
skaitā sieviešu un vīriešu skaits bija gandrīz vienāds10, taču tā nav izteikta. Jāņem vērā, ka
sieviešu un vīriešu līdzdalība ESF līdzfinansētajās aktivitātēs nav līdzvērtīga arī aktivitāšu
griezumā, kas atspoguļo atšķirības dažādu jomu aktivitātēs un norāda uz atšķirīgu situāciju, kādā
ir sievietes un vīrieši.
Ilustrācija 10 Sieviešu un vīriešu līdzdalība ESF aktivitātēs 2012.gadā

116. 1.1. prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” aktivitātēs piedalījās 1 812 sievietes un 1 485
vīrieši (55% : 45 %), kas norāda uz līdzvērtīgu abu dzimumu dalību. 1.2. prioritātes „Izglītība un
prasmes” aktivitātēs piedalījās 62 906 sievietes un 40 751 vīrieši (58% : 42 %) un šāda attiecība ir
uzskatāma par līdzvērtīgu abu dzimumu dalību. Tomēr, aktivitāšu griezumā joprojām saglabājas
dzimumu disproporcija. Piemēram, 1.2.1.1.2. apakšaktivitātē "Profesionālajā izglītībā iesaistīto
pedagogu kompetences paaugstināšana" ir sieviešu pārsvars (66% : 34%).
117. 1.2.1.1.3. apakšaktivitātē "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas
kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" un 1.2.1.1.4. apakšaktivitātē "Sākotnējās profesionālās
izglītības pievilcības veicināšana" vērojams sieviešu un vīriešu dalības līdzsvars (45% : 55% ).
118. Savukārt 1.2.1.2.3. apakšaktivitātē "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana
un prasmju atjaunošana" un 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē "Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" disproporcija ir īpaši izteikta: 93% no mērķa grupas
dalībniekiem ir sievietes.
119. 1.3. prioritātes „Nodarbinātība un veselības veicināšana darbā” aktivitātēs piedalījās 28 949
sievietes un 20604 – vīrieši (59% : 41%), kas atbilst uzskatam par līdzvērtīgu abu dzimumu

Par līdzvērtīgu sieviešu un vīrieši līdzdalības proporciju tiek uzskatīta sieviešu un vīriešu attiecība 60% : 40%
2012.gadā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju (vecuma grupā 15-64 gadi) valstī pēc CSP datiem bija 1 016,5 tūkst. jeb 74,4%,
t.sk. 506, 3 tūkst. jeb 77.2 vīrieši un 510,1 tūkst. jeb 71,9% sievietes (50% : 50%)
9

10
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piedalīšanos. Tomēr aktivitāšu griezumā būtiska disproporcija ir vērojama 1.3.1.4. aktivitātē
"Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām", kur sievietes ir 91 % no mērķa grupas
dalībniekiem. Aktivitātes mērķa grupa ir NVA nodarbinātie, kas galvenokārt ir sievietes un
norāda uz dzimumu segregāciju un sieviešu augsto koncentrāciju valsts sektorā.
120. 1.4. prioritātē „Sociālās iekļaušanas veicināšana” aktivitātēs piedalījās 17 082 sievietes un 9 591
vīrieši (64% : 32%), kas norāda uz nelielu disproporciju starp abu dzimumu līdzdalību. Tomēr
atsevišķās aktivitātēs, piemēram, 1.4.1.2.4. apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ir izteikta dzimumu
disproporcija – 7 146 jeb 67 % sievietes un 3 554 jeb 33% vīrieši. Līdzīgi kā iepriekšējos gados,
minētās apakšaktivitātes projektos iesaistās galvenokārt sievietes, kuras biežāk nekā vīrieši
iesaistās savu un ģimenes locekļu psihosociālo problēmu risināšanā un biežāk meklē atbalstu
problēmu risināšanai.
121. Izteikta dzimumu disproporcija ir vērojama 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes
stiprināšana” aktivitāšu dalībniekiem – 9 198 sievietes un 2 611 vīrieši (78%: 22% ), kā arī
1.6.prioritātes „Tehniskā palīdzība” aktivitāšu dalībniekiem − 464 sievietes, 107 vīrieši (81% :
19%), kas norāda uz valsts pārvaldē un sociālās jomas nevalstiskajā sektorā strādājošo sieviešu
lielo īpatsvaru. Attiecībā uz valsts pārvaldē strādājošo sieviešu pārsvaru disproporcija
skaidrojama ar pētījumu datiem11 par profesijām, ko izvēlas sievietes, kur pamatargumenti
sievietēm ir stabilitāte, sociālās garantijas, iespēja savienot darbu un ģimenes dzīvi, kur valsts
pārvalde ir novērtēta kā „visdrošākais” nodarbinātības sektors.
122. Dzimumu līdzsvara trūkums kādā jomā nes sev līdzi daudzas negatīvas iezīmes, tādas kā zemākas
algas darba tirgus sektoros, kuros ir nodarbinātas sievietes, līdz ar to arī ietekmi uz bērnu
labklājību un pensiju lielumu, neelastīgu darba spēku krīzes situācijās, nelabvēlīgu mikroklimatu
viena dzimuma kolektīvos, zemu produktivitāti uzņēmumos u.c. 12
123. Skatīt arī sadaļu „Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai”.
Tabula 1 Kopsavilkums par mērķa grupu dalībnieku portretu ESF līdzfinansētajās aktivitātēs 2012.g., %
Dalījums pa dzimumiem
Mērķa grupas raksturojums
Kopā, %
Kopā dalībnieki ESF

Sievietes,
%

Vīrieši,
%

100

61,62

38,38

darba ņēmēji jeb darbinieki

27,29

22,76

4,53

pašnodarbinātās personas

0,54

0,37

0,17

bezdarbnieki, kas NVA uzskaitē ir līdz vienam gadam

12,28

7,15

5,13

ilgstošie bezdarbnieki
neaktīvas personas, kuras mācās vai tiek apmācītas

21,29
38,57

13,07
18,25

8,21
20,32

Nodarbinātības statuss

Pētījums „Dzimumu līdztiesības aspekti darba tirgū”, 2006
No Latvijā veiktajiem pētījumiem, situācijas ziņojumiem un Plāna dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.-2014.g.
avotiem
11
12
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Dalījums pa dzimumiem

Mērķa grupas raksturojums

Kopā, %

Sievietes,
%

Vīrieši,
%

Vecumu grupas
līdz 14 gadiem

9,21

4,35

4,86

15-24 gadi

32,42

15,75

16,67

25-54 gadi

45,52

32,66

12,86

55-64 gadi

11,04

7,55

3,49

65 gadi un vairāk

1,75

1,28

0,47

minoritāšu grupas

13,84

8,23

5,61

migranti

0,026

0,02

0,006

personas pēc soda izciešanas

0,09

0,01

0,08

personas ar invaliditāti, t.sk.:

6,29

3,37

2,92

ar redzes traucējumiem

0,53

0,30

0,23

ar dzirdes traucējumiem

0,26

0,13

0,13

ar kustību traucējumiem

0,68

0,35

0,33

ar garīga rakstura traucējumiem

1,09

0,49

0,60

ar cita veida traucējumiem

3,80

2,14

1,66

Personas no sociālās atstumtības riska grupām

Izglītības līmenis
bez izglītības

5,89

sākumskolas vai pamatskolas izglītība (ISCED1 un ISCED2)
vidējā un vidējā profesionālā izglītība (ISCED3)

36,64
26,88

augstāka par vidējo izglītību, kas nav augstākā izglītība (ISCED4)

3,11

augstākā izglītība (ISCED5 un ISCED6)

27,14

124. Kā minēts iepriekš ziņojumā, 2012. gadā ESF līdzfinansētajās aktivitātēs kopumā piedalījās 196
135 personas (2011.- 219 986, 2010.gadā – 128 963, 2009.gadā – 55 893), no kurām 120 862 jeb
61,62 % bija sievietes (2011.gadā - 62,26 %, 2010.- 56%, 2009. – 55%) un 75 273 jeb 38,38 %
bija vīrieši (2011.gadā - 37,74 %, 2010.- 44 %, 2009. – 45%). Ņemot vērā, ka ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju skaits valstī pēc CSP datiem 2012.gada 4.ceturksnī bija 1 046 900 personas, t.sk. 523
800 jeb 50,03 % vīrieši un 523 100 jeb 49,07 % sievietes), var secināt, ka 16,26 % no
ekonomiski aktīvo sieviešu skaita un 6,75 % no ekonomiski aktīvo vīriešu skaita ir piedalījušies
ESF aktivitātēs. Līdzīgi kā iepriekšējos gados kopš 2009.gada, salīdzinot vīriešu un sieviešu
līdzdalības rādītājus ESF aktivitātēs, arī 2012.gadā ir novērojams stabils sieviešu līdzdalības
pārsvars. 2012.gadā darbības ESF līdzfinansētajos projektos uzsāka 156 473 personas (97 794
sievietes un 58 679 vīrieši). Darbības projektā turpināja 61 542 personas (35 288 sievietes un 26
254 vīrieši). Nepabeidzot darbības projektā 6 054 sievietes un 5 685 vīrieši izstājās, bet 61 747
sievietes un 38 419 vīrieši izstājās, pabeidzot darbības projektā.
125. Sadalījumā pēc izglītības līmeņiem, no visiem ESF aktivitāšu dalībniekiem 52 717 personām ir
vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (ISCED3), 71 870 personām ir sākumskolas vai
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pamatskolas izglītība (ISEDI1 vai ISCEDI2), bet 53 242 personai – augstākā izglītība (ISCED5
vai ISCED6), 11 548 personas ir bez izglītības un 6 096 personām ir augstāka par vidējo izglītību,
kas nav augstākā izglītība (ISCED4).
Ilustrācija 11 ESF aktivitāšu mērķa grupu dalībnieku skaits dzimumu griezumā 2009.-2012. gadā, %
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126. Analizējot ESF līdzfinansēto aktivitāšu mērķa grupas vecumu griezumā, secināms, ka vecuma
grupā līdz 14 gadiem piedalījās 8 546 sievietes un 9 549 vīrieši, vecuma grupā no 15 līdz 24
gadiem piedalījās 30 910 sievietes un 32 715 vīrieši, vecuma grupā no 25 līdz 54 gadiem
piedalījās 64 074 sievietes un 25 234 vīrieši, vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem – 14 818
sievietes un 6845 vīrieši un vecuma grupā 65 gadi un vairāk piedalījās 2514 sievietes un 930
vīrieši.
127. Būtiskas dalībnieku skaita atšķirības dzimumu griezumā ir vecuma grupā no 24 līdz 54 gadiem,
kur sieviešu skaits ir 2,5 reizes lielāks nekā vīriešu. Analizējot šo atšķirību pasākumu griezumā,
redzams, ka atšķirības šajā vecuma grupā galvenokārt veidojas 1.2.1 pasākuma 1.2.1.2.3
apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju
atjaunošana” (12 728 sievietes un 905 vīrieši), 1.2.2. pasākuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitātes
„Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide,
nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” (8 623
sievietes un 999 vīrieši). Arī 1.3.1. pasākuma "Nodarbinātība" minētās vecuma grupas ietvaros ir
vērojams sieviešu pārsvars (21 117 sievietes un 14 652 vīrieši).
128. Lielā mērā tas ir skaidrojams ar izglītības sistēmā strādājošo dzimumu un vecumu struktūru, kur
80% no nodarbinātajiem ir sievietes vecumā no 24 līdz 54 gadiem (attiecas uz 1.2.1. un 1.2.2.
pasākumu). Arī 1.3.1. pasākumā vērojama atšķirība aktivitāšu griezumā, kur sievietes lielākoties
ir piedalījušās 1.3.1.5. aktivitātē „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas
atbalsts”(12 825 sievietes un 9288 vīrieši). Sieviešu pārsvars šajā aktivitātē skaidrojams arī ar to,
ka sieviešu – bezdarbnieču skaits valstī 2012.gada novembrī bija lielāks nekā vīriešu
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bezdarbnieku skaits13.
129. Mērķa grupas dalībnieki pēc piederības sociālās atstumtības riska grupām bija 37 695 jeb 19,21
% no kopējā ESF aktivitāšu mērķa grupu dalībnieku skaita (2011.gadā – 21 %, 2010. − 34 %),
t.sk. 21 681 jeb 58 % sievietes un 16 014 jeb 42 % vīrieši.
130. No sociālās atstumtības riskam pakļautajām mērķa grupām bija 27 150 minoritāšu pārstāvji (t.sk.
16 141 sieviete un 11 009 vīrieši), 51 migrants (t.sk. 39 sievietes un 12 vīrieši), 194 personas pēc
soda izciešanas (t.sk. 29 sievietes un 165 vīrieši).
131. No kopējā ESF aktivitātēs iesaistīto minoritāšu grupu pārstāvju skaita lielākajai daļai jeb 14352
personām ir vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, 6981 personām – sākumskolas vai
pamatskolas izglītība, 2934 – augstākā izglītība, bet 2196 personām nav izglītības. Dalījumā pa
vecuma grupām, 16638 personas bija vecumā 25-54 gadi, 5704 personas vecumā 55-64 gadi,
3581 persona – vecumā 15-24 gadi, 991 persona vecumā līdz 14 gadiem un 236 personas bija
vecākas par 64 gadiem.
132. No kopējā ESF līdzfinansētajās aktivitātēs iesaistīto migrantu skaita lielākajai daļai jeb 38
personām ir augstākā izglītība, 1 personai – sākumskolas vai pamatskolas izglītība, 12 personām –
vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.
133. 2012.gadā ESF līdzfinansētajās aktivitātēs piedalījās 12 353 personas ar invaliditāti (t.sk. 6 619
sievietes un 5734 vīrieši) jeb 6,3% no kopējā ESF līdzfinansēto pasākumu dalībnieku skaita. Šis
skaits ir pieaudzis, salīdzinot ar 2011.gadu, kad personas ar invaliditāti sastādīja 4,6% (2010.gadā
– 5,25%) no kopējā ESF pasākumu dalībnieku skaita. Ir vērojama pozitīva tendence HP
„Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanā, kas norāda uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu personām ar
invaliditāti.
134. Prioritātes "Augstākā izglītība un zinātne" aktivitātēs piedalījās 39 personas ar invaliditāti (t.sk.
20 sievietes un 19 vīrieši), 1.2. prioritātes "Izglītība un prasmes" aktivitātēs - 4055 personas ar
invaliditāti (t.sk. 2017 sievietes un 2038 vīrieši), 1.3. prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un
veselība darbā” aktivitātēs piedalījās 3842 personas ar invaliditāti (t.sk. 2054 sievietes un 1788
vīrieši), 1.4. prioritātes "Sociālās iekļaušanas veicināšana" aktivitātēs piedalījās 4204 personas ar
invaliditāti (t.sk. 2367 sievietes un 1837 vīrieši) un 1.5. prioritātes "Administratīvās kapacitātes
stiprināšana" aktivitātēs piedalījās 210 personas ar invaliditāti (t.sk. 159 sievietes un 51 vīrieši).
135. No personām ar invaliditāti 1051 persona bija ar redzes traucējumiem (t.sk. 593 sievietes un 458
vīrieši), 521 persona ar dzirdes traucējumiem (t.sk. 258 sievietes un 263 vīrieši), 1328 personas ar
kustību traucējumiem (t.sk. 681 sieviete un 647 vīrieši), 2128 personas ar garīga rakstura
traucējumiem (t.sk. 956 sievietes un 1172 vīrieši) un 7454 personas ar cita veida funkcionāliem
traucējumiem (t.sk. 4189 sievietes un 3265 vīrieši). Kā rāda skaitļi, visvairāk ESF līdzfinansētajās
aktivitātēs personas ar invaliditāti bijušas ar garīga rakstura traucējumiem un kustību
traucējumiem.

Pēc NVA statistikas datiem 2012.gada novembrī valstī bija 104 414 bezdarbnieki., 58,03 % (skaits – 60 591)
sievietes un 41,97% (skaits – 43 823) vīrieši.
13
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136. Personas ar garīga rakstura traucējumiem galvenokārt tika iesaistītas 1.2.2.4.1. apakšaktivitātē
„Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide,
nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” – 369
personas (t.sk.183 sievietes un 186 vīrieši); 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu
īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem
traucējumiem integrācijai izglītībā” − 656 personas (t.sk. 254 sievietes un 402 vīrieši); 1.4.1.2.4.
apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība reģionos” – 991 personas (t.sk. 474 sievietes un 517 vīrieši).
137. No kopējā cilvēku ar redzes traucējumiem skaita 36,3% piedalījās 1.4.1.1.1. apakšaktivitātes
„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” projektos – 382 personas
(t.sk. 222 sievietes un 160 vīrieši), savukārt 1.4.1.2.2. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” projektos piedalījās 201
persona (t.sk. 111 sieviete un 90 vīrieši). Šīs apakšaktivitātes mērķa grupa ir personas ar redzes
traucējumiem, pilnīgi neredzīgi un vājredzīgi cilvēki, arī tādi, kam redzes traucējumi ir viena no
vairākām nopietnām veselības problēmām, līdz ar to projektos bija paredzēti specifiski pasākumi
šīs mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai un iesaistīšanai ESF līdzfinansētajās aktivitātēs.
138. Vecumu griezumā cilvēki ar invaliditāti visvairāk bija pārstāvēti 25-54 gadu vecuma grupā – 4
676 (t.sk. 2 533 sievietes un 2 143 vīrieši), kas norāda uz to, ka ESF atbalstu saņēmušie cilvēki ar
invaliditāti galvenokārt ir darbspējas vecumā.
139. Analizējot personu ar invaliditāti iesaisti ESF līdzfinansētajās aktivitātēs var secināt, ka augstāka
šīs mērķa grupas personu iesaiste bija aktivitātēs, kuru tiešā mērķa grupa ir personas ar invaliditāti
un projektu attiecināmajās izmaksās bija iekļauti specifiski pasākumi personu ar invaliditāti
atbalstam un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai – asistentu, surdotulku, ergoterapeitu
pakalpojumi, specializētais transports, sociālās rehabilitācijas programmas mērķa grupām ar
noteikta veida invaliditāti u.c. pasākumi. Savukārt zemais līdzdalības īpatsvars citu prioritāšu
aktivitātēs norāda uz to, ka specifisko pasākumu skaits, iespējams, nav bijis pietiekams, kā arī
norāda uz to, ka vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai šai mērķa grupai ir nepieciešams īpašs
atbalsts, iekļaujot specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai aktivitāšu
attiecināmajās izmaksās.
140. Pēc statusa darba tirgū 54 614 personas no visiem ESF līdzfinansēto aktivitāšu dalībniekiem bija
nodarbinātas (t.sk. 45 382 sievietes un 9 232 vīrieši), no kuriem 53 543 bija darba ņēmēji (t.sk.
44 652 sievietes un 8891 vīrieši) un 1 071 persona bija pašnodarbināta (t.sk. 730 sievietes un 341
vīrieši). 65 857 personas bija bezdarbnieki (t.sk. 39 680 sievietes un 26 177 vīrieši), no kuriem 41
763 bija ilgstošie bezdarbnieki (t.sk. 25 648 sievietes un 16 115 vīrieši).

Sociālo partneru iesaiste, partnerības veicināšana un NVO iesaiste
141. Biedrības un nodibinājumi, tai skaitā sociālie partneri (turpmāk – NVO) kā finansējuma saņēmēji
atbalstu var saņemt 10 DP aktivitāšu ietvaros (tai skaitā aktivitātēs, kurās ir finansējuma saņēmēji
ar dažādu juridisko statusu) par kopējo finansējumu 112,49 milj. eiro (t.sk. ESF finansējums
92,06 milj. eiro).
142. NVO noteiktas kā finansējuma saņēmēji šādās DP apakšaktivitātēs:
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1.3.1.1.1. apakšaktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” (kopējais finansējums
39,7eiro, t.sk. ESF finansējums 25,8 milj. eiro);
1.3.1.3.2. apakšaktivitātē „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (kopējais finansējums 9,5 milj. eiro, t.sk. ESF
finansējums 8,1 milj. eiro);
1.5.2.2.1.apakšaktivitātē „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana”
(kopējais finansējums 3, 2 milj. eiro, t.sk. ESF finansējums 2,7 milj. eiro);
1.5.2.2.2.apakšaktivitātē
„Nevalstisko
organizāciju administratīvās
kapacitātes
stiprināšana” (kopējais finansējums 3,4 milj. eiro, t.sk. ESF finansējums 3,2 milj. eiro).

143. NVO var būt vieni no finansējuma saņēmējiem šādās DP apakšaktivitātēs:











1.2.1.1.1.apakšaktivitāte „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības
pārstrukturizācija” (kopējais finansējums 3,4 miilj. eiro, t.sk. ESF finansējums 3, 4 milj.
eiro);
1.2.1.1.2.apakšaktivitāte „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences
paaugstināšana” (kopējais finansējums 9,1 milj. eiro, t.sk. ESF finansējums 7,7 milj. eiro);
1.2.1.1.3.apakšaktivitāte „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (kopējais finansējums 16,5 milj. eiro,
t.sk. ESF finansējums 14,5 milj. eiro);
1.2.2.4.2.apakšaktivitāte „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības
riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”
(kopējais finansējums 8,4 milj. eiro, t.sk. ESF finansējums 8,4 milj. eiro);
1.4.1.2.2.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar
redzes un dzirdes traucējumiem” (kopējais finansējums 5,4 milj. eiro, t.sk. ESF
finansējums 4,6 milj. eiro);
1.4.1.2.4.apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” (kopējais finansējums 13,3 milj.eiro, t.sk. ESF
finansējums 13, 7 milj. eiro).

Labklājības ministrijas pārziņā esošās aktivitātes:
144. Sociālie partneri (LDDK un LBAS) iesaistās ES fondu projektu īstenošanā kā finansējuma
saņēmēji DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba
attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”, kurā
projekti tiek īstenoti par kopējo finansējumu 9,5 milj. eiro ( tai skaitā ESF finansējums 8,1 milj.
eiro).
145. LBAS projektā "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs
un uzņēmumos" 2012. gadā turpināja darboties pieci konsultatīvie centri (Valmierā, Jelgavā,
Daugavpilī, Liepājā un Rīgā) personu informēšanai, kuros sniegtas 2588 konsultācijas darba
strīdu risināšanā, darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas
piemērošanas jautājumiem. Programmā "Sociālais dialogs par darba tiesību jautājumiem
uzņēmumos" apmācīti 113 darba ņēmēji, savukārt programmā "Arodbiedrību uzdevumi darba
aizsardzības jomā" apmācīto arodbiedrību nozaru vadītāju kopskaits sasniedzis 134. Darba
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aizsardzības jautājumos apmācīti 102 darba aizsardzības speciālisti un izstrādāti 5 darba
aizsardzības apmācību moduļi profesionālajās izglītības iestādēs īstenoti sabiedrības
informēšanas un izglītošanas pasākumi darba tiesību jautājumos.
146. LDDK projektā "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana
nozarēs un uzņēmumos" 2012.gadā nozīmīgākās aktivitātes saistītas ar konsultāciju sniegšanu
reģionālajos centros par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu
praktisku piemērošanu; 432 darba vietām veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba
aizsardzības pasākumu plāns attiecīgajos uzņēmumos, veiktas 20 darba devēju organizāciju
vadītāju un speciālistu apmācības kvalifikācijas celšanai darba aizsardzības un darba tiesību
jautājumos; organizēti 39 apmācību pasākumi darba devējiem darba aizsardzības jautājumos visos
piecos plānošanas reģionos.
Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās aktivitātes:
147. Kā īpaši nozīmīgu joprojām jāatzīmē IZM sadarbības partneru – LDDK un LBAS – iesaiste
1.2.1.1.1.apakšaktivitātes „Nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības
satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana” projekta „Nozaru
kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes
paaugstināšana” īstenošanā. Lai nodrošinātu profesionālās izglītības attīstību un uzlabotu tās
atbilstību darba tirgus prasībām ir nepieciešams dialogs un ciešāka sadarbība starp darba
devējiem, darba ņēmējiem un izglītotājiem. Projekta sākumā tika izveidotas 12 nozaru ekspertu
padomes, kurās ietilpst: 35 darba ņēmēju puses pārstāvošas iestādes, 83 darba devēju puses
pārstāvošas iestādes, 14 nozaru profesionālās organizācijas un 10 neatkarīgie eksperti, kā arī
ministriju deleģētie pārstāvji. Sociālo partneru iesaistes mehānisms nodrošina: (1) sociālo
partneru līdzatbildību; (2) pasūtījuma principu – kad tautsaimniecības nozaru pārstāvji prognozē
nākotnē pieprasīto speciālistu skaitu un profilu un (3) priekšnoteikumus elastīgas izglītības
sistēmas izveidei.
Valsts kancelejas pārziņā esošās aktivitātes:
148. Valsts kancelejas administrēto aktivitāšu ietvaros administrēto aktivitāšu ietvaros tiek īstenotas
labas pārvaldības un partnerības formas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1081/2006 5.pantu. NVO un
sociālie partneri Valsts kancelejas administrētajās aktivitātēs iesaistās gan ESF sniegtā atbalsta
vērtēšanas un uzraudzības procesā, gan piedalās vairāku aktivitāšu īstenošanā.
149. Divas ESF apakšaktivitātes – 1.5.2.2.1.apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvas
kapacitātes stiprināšana” un 1.5.2.2.2.apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās
kapacitātes stiprināšana” ir pilnībā veltītas NVO un sociālo partneru administratīvās kapacitātes
stiprināšanai un sociālā dialoga attīstībai.
150. 2012.gadā turpinājās 1.5.2.2.1.apakšaktivitātes „Sociālo partneru administratīvas kapacitātes
stiprināšana” abu – LBAS un LDDK − projektu īstenošana. LDDK reģionālās struktūrvienības
(Rīgā, Cēsīs, Jēkabpilī, Rēzeknē, Liepājā) un 5 LBAS reģionālās struktūrvienībās (Rīgā,
Valmierā, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī) reģionālie koordinatori sadarbojas ar
arodorganizācijām, darba devēju pārstāvjiem sniedz informāciju par divpusējo un trīspusējo
sociālo dialogu, kā arī aktuālajiem darba, profesionālās izglītības, nodarbinātības, sociālās
drošības un zinātnes un inovāciju jomas jautājumiem.
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151. LBAS reģionālā sadarbības tīkla darbības rezultātā tiek veicināta reģionālo trīspusējo vienošanos
slēgšana. Šobrīd trīspusējās sadarbības padomes darbojas Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī,
Jelgavā, Jūrmalā un Liepājā. Iestrādes šādu vienošanos slēgšanai šobrīd notiek Dobelei, Bauskai
un Talsiem.
152. LBAS dalīborganizāciju vadītājiem un speciālistiem, kā arī uzņēmumu arodorganizāciju
vadītājiem reģionos ir notikuši 65 apmācību kursi (2012.gadā vien īstenoti 27 apmācību kursi),
kuros piedalījušies 2007 dalībnieki (salīdzinājumam – 2011.gadā piedalījās 1218 dalībnieki) no
17 dalīborganizācijām, par tādām tēmām kā divpusējā un trīspusējā sociālā dialoga attīstība –
nacionālā, reģionālā un uzņēmuma līmenī, mehānisms sociālo partneru iesaistei rīcībpolitikas
izstrādē un īstenošanā un arodbiedrību struktūru kapacitātes stiprināšana. Organizēti arī 52
semināri 1443 dalībniekiem no 18 dalīborganizācijām par reģionālo struktūru darbību, reģionālo
sociālo dialogu kopumā un iespējām ar to palīdzību iesaistīties politikas procesos nacionālajā un
reģionālajā līmenī. Attiecīgi 2011.gadā notika 29 semināri 964 dalībniekiem, pārstāvot 16
dalīborganizācijas.
153. LDDK projekta ietekmē līdz 2012. gada beigām izveidojušās 39 uzņēmēju apvienības − Rīgas
reģionā − 8 biedrības, Vidzemes reģionā – 14 biedrības, Latgales reģionā – 5 biedrības, Kurzemes
reģionā – 8 biedrības, Zemgales reģionā – 4 biedrības, kā arī vairākas Trīspusējās konsultatīvās
padomes. Sākotnēji projekta pieteikumā uzņēmēju apvienības netika plānots kā rezultatīvais
rādītājs, bet projekta aktivitātes ietekmējušas šāda rezultāta sasniegšanu.
154. Sociālo partneru organizācijas tiek iesaistītas arī Valsts kancelejas īstenotā ESF projekta
„Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” aktivitāšu
ieviešanā 1.5.1.2.aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana” ietvaros. Nozīmīgs pasākums 2012.gadā bijis Valsts kancelejas, VARAM
un LDDK rīkotā konference „Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai”, kurā
piedalījās 300 uzņēmēji, pārstāvji no valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora. Pasākumā prioritārās
tēmas − valsts un privātā sektora sadarbība labāka regulējuma ieviešanā, valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības jautājumi, publisko pakalpojumu jautājumi, tostarp mijiedarbība starp valsts un
pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas darba devēju organizāciju
un Valsts kancelejas diskusijā tika salīdzināta un izvērtēta valsts pārvaldes un uzņēmēju
sadarbības pieredze reformu īstenošanā un labāka regulējuma ieviešanā.
155. Partnerības un attīstības aspekti ir iekļauti daudzos NVO īstenotajos projektos 1.5.2.2.2
apakšaktivitātē „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Partnerības
veicināšanas aktivitātes notiek gan apmācību ietvaros, gan izstrādājot un parakstot, piemēram,
līdzdarbības līgumu starp NVO, pašvaldību un sociālajiem partneriem par kopīgu problēmu
risināšanu sociālajā, nodarbinātības, teritoriālās plānošanas, infrastruktūras un ekonomiskajā
sfērā, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, sociālo stabilitāti un labklājības līmeņa
paaugstināšanu, kā arī izveidoti NVO un ministriju (LM, IZM) sadarbības modeļi.
156. Sadarbības un partnerības veicināšana notikusi arī NVO un MK sadarbības memoranda
īstenošanas padomes darbībā. 1.5.2.2.2.apakšktivitātē „Nevalstisko organizāciju administratīvās
kapacitātes stiprināšana”, kurā projektus īsteno Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un
nodibinājumi, 2012.gadā tika izsludināta trešā atklātā projektu iesniegumu atlase. Visas līdz šim
notikušās atlases rāda, ka projektu iesniedzēju interese ievērojami pārsniedz iespēju atbalstīt
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projektu īstenošanu, piemēram, kopumā iesniegti 650 projekti, bet apstiprināt ir bijis iespējams
tikai 130 projektus. Trešās atlases ietvaros tika iesniegti 249 projektu iesniegumi par kopējo
attiecināmo izmaksu summu 7 milj. eiro, kas gandrīz septiņas reizes pārsniedza atlasē pieejamo
finansējumu. Lielākā daļa projektu tiek īstenoti Rīgas reģionā vai arī projektu darbība aptver visu
Latvijas teritoriju. 67 projekti no šajā aktivitātē apstiprinātajiem projektiem tiek īstenoti
partnerībā ar citām NVO, tādējādi paplašinot atbalstīto NVO skaitu.
157. Vairāk kā puse apstiprināto projektu ir vērsti uz līdzdalības palielināšanu lēmumu pieņemšanas
procesā, pārstāvot nevalstisko organizāciju intereses sociālajā jomā, veselības aprūpē,
lauksaimniecībā, reģionālajā attīstībā, nodarbinātībā, sabiedrības interešu aizstāvībā. NVO
piedalās atzinumu sniegšanā par normatīvajiem aktiem, piedalās darba grupās un komisiju sēdēs,
iesaistās memoranda padomes darbā, puse no NVO piedalās lēmumu pieņemšanā nacionālajā
līmenī un puse – novadu pašvaldību līmenī.
158. Otrs lielākais projektu bloks, ko var izdalīt šajā apakšaktivitātē, ir projekti, kas vērsti uz publisko
pakalpojumu sniegšanu. Galvenās projektos aptvertās pakalpojumu jomas ir sociālā joma,
veselība, kultūra, vide. Tajās NVO veic publisko pakalpojumu pielāgošanu kvalitātes standartiem,
kā arī inovatīvu pakalpojumu attīstīšanu.
159. Uz 2012.gada 31.decembri pabeigto projektu aktivitātēs piedalījušies vairāk kā 4400 nevalstisko
organizāciju biedri un darbinieki. Projektos notikušas vairāk kā 600 apmācības par līdzdalību
lēmumu pieņemšanas procesos, par pilsoniskās sabiedrības vietu un lomu šodien, par partnerības
veicināšanu attīstības procesu nodrošināšanai un sadarbības tīklu veidošanu.
160. NVO ir nodrošinājušas arī ļoti daudz informācijas un publicitātes pasākumu un aktivitāšu norisi,
tostarp par projektu rezultātiem un to izvērtējumu, kas šajā aktivitāšu ieviešanas posmā ir īpaši
aktuāli. NVO paplašinājusi iesaisti sociālajos tīklos, tādējādi dažādojot sadarbības formas, kas
vērstas uz konkrētām mērķa grupām.
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās aktivitātes:
161. EM regulāri sadarbojas ar sociālajiem partneriem un ņem vērā piedāvātos priekšlikumus attiecībā
uz atbalsta programmām un vispārējo uzņēmējdarbības vides uzlabošanu.
162. Īstenojot Regulas (EK) Nr.1081/2006 5.pantu, EM pārziņā esošajā 1.3.1.1.1.apakšaktivitātē
"Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās
organizētām apmācībām" 2.kārtā un 3. kārtā projektus īsteno nozaru asociācijas (NVO) visas
nozares labā. Šajā kārtā ir piešķirts finansējums 26,7 milj. eiro apmērā 17 nozaru asociāciju
īstenotiem projektiem un tās mērķis ir veicināt investīcijas cilvēkresursos, sekmēt darbaspēka
kvalifikācijas celšanu, vienlaikus sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un
komercdarbības attīstību un ceļot ekonomikas konkurētspēju. Aktivitātē atbalsts ir piešķirts
nozaru asociācijām, kas tālāk koordinē apmācību sniegšanu komersantiem un pašnodarbinātajiem,
tas organizējot partnerībā. Pie viena apmācību sniedzēja ir jāapmāca savi darbinieki vismaz trim
saimnieciskās darbības veicējiem.
Veselības ministrijas pārziņā esošās aktivitātes:
163. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1081/2006 (2006. gada 5. jūlijs) par
ESF un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 5.pantu par sociālo partneru un NVO iesaisti ES
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fondu projektu īstenošanā un partnerības veicināšanu DP 1.3.2. pasākumā „Veselība darbā”
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”
2012.gadā veiktas aktivitātes partnerības veicināšanā ar Latvijas Farmaceitu biedrību, Latvijas
Ģimenes ārstu asociāciju, Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociāciju, Latvijas
Fizioterapeitu asociāciju, Latvijas Ārstu biedrību, Latvijas Māsu asociāciju, Latvijas Slimnīcu
biedrību, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžu, kā arī
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu.
164. NVO projektā 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.
165. VM ir arī nodrošinājusi NVO un sociālo partneru līdzdalību ES fondu uzraudzībā un plānošanā
1.3.2.pasākuma „Veselība darbā” uzraudzības komisijas līmenī, kurā. līdzdarboties ir aicinātas
šādas NVO un sociālie partneri – biedrība „DIA+LOGS”, „Invalīdu un viņu draugu apvienība
„Apeirons””, Latvijas Ārstu biedrība, LBAS, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības
organizācija „SUSTENTO”, LDDK, 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.

2.1.3. Ieguldījums ES 2020 (ex-Lisabonas) stratēģisko mērķu sasniegšanā
166. ES fondu plānošanas dokumentu mērķi 2007. – 2013. gada plānošanas periodā tika izstrādāti,
ņemot vērā ES attīstības stratēģijas 2000. – 2010. gadam Lisabonas stratēģijas mērķus un
prioritātes. Pēc Lisabonas stratēģijas darbības beigām 2010. gadā tika apstiprināta ES 2020
stratēģija, kas ir ES izaugsmes stratēģija 2010. – 2020. gadam ar saviem mērķiem un prioritātēm.
ES 2020 stratēģija ir veidota, ņemot vērā ES ilgtermiņa izaicinājumus: globalizāciju, ierobežotu
resursu pieejamību un iedzīvotāju novecošanās procesu. Minēto izaicinājumu pārvarēšanai
stratēģijas ietvaros noteiktas trīs prioritātes: gudra izaugsme, ilgtspējīga izaugsme un iekļaujoša
izaugsme. Šo prioritāšu sasniegšanai ES 2020 stratēģijā ir definēti 5 mērķi, kuru kvantificēšanai
noteikti 8 rādītāji. Izvirzīto mērķu sasniegšanai ES 2020 stratēģijā ir izvirzītas 7 vadošās
iniciatīvas.
167. ES 2020 stratēģijas mērķi:
1. Nodarbinātība − jānodarbina 75% cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem (nacionālais
mērķis 73%). 2012.gadā nodarbinātības līmenis 20-64 gadu vecumā sasniedza 68,2%14;
2. Pētniecība, attīstība un inovācijas − šajā jomā jāiegulda 3% no ES iekšzemes kopprodukta
(gan no publiskā, gan privātā sektora) (nacionālais mērķis 1,5%). 2011.gadā15 kopējais

14

Dati no Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes
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finansējums pētniecības, attīstības un inovāciju jomā sastādīja 99,5 milj.latu jeb 0,7 no
IKP;
3. Klimata pārmaiņas un enerģētika (neviena no ESF aktivitātēm nav tieši saistīta ar šo ES
2020 stratēģijas mērķi, tāpēc šajā ziņojumā tas netiek sīkāk apskatīts);
4. Izglītība:
4.1.Skolu nebeigušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10% robežas (nacionālais mērķis
13,4%). 2012.gadā jauniešu īpatsvars, kuru izglītības līmenis ir pamatizglītība vai zemāka,
un kuri vairs nemācās, sastādīja 10,5%;
4.2.Vismaz 40% cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā izglītība (nacionālais
mērķis 34 −36%). 2012.gadā iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību, vecumā no 30-34
gadiem, sastādīja 37%;
5. Nabadzība un sociālā atstumtība − vismaz par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits,
kuri dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai kuriem draud šāds liktenis) (nacionālais
mērķis Latvijā − 121 000 personas). Latvijas nacionālajā reformu programmā stratēģijas
„Eiropa 2020” īstenošanai noteiktais nabadzības mazināšanas mērķis ietver divus
rādītājus: nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars un iedzīvotāju īpatsvars zemas
darba intensitātes mājsaimniecībās. Mērķa sasniegšanas rādītājs kopā 2012.gadā16 Latvijā
bija samazinājies līdz 22,1% jeb 448,5 tūkst. personu (2011.gadā 22,3% jeb 457,7 tūkst.
personu).
Tabula 2 DP aktivitāšu sasaiste ar ES 2020 stratēģiju
Akt./ apakšakt.
numurs

Aktivitātes / apakšaktivitātes nosaukums

1.1.1.2.

Cilvēkresursu piesaiste zinātnei

1.1.2.1.1.

Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai

1.1.2.1.2.
1.1.2.2.1.
1.2.1.1.1.
1.2.1.1.2.

54 958 807

Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai

4.2.
4.2.

11 104 951
49 366 796

Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā
personāla kompetences pilnveidošana

4.2.

1 424 999

1, 4.1.

3 405 530

4.1.

7 719 128

1, 4.1.

14 471 851

4.1.

31 241 750

4.1.

5 981 418

Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības
pārstrukturizācija
Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences
paaugstināšana

1.2.1.1.3.
1.2.1.1.4.

Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

1.2.1.2.1.

Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu,
metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana

16

ESF
finansējums,
eiro

1, 2

Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas
kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai

15

Sasaiste ar
ES2020
stratēģijas
mērķiem

Pētniecības, attīstības un inovāciju rādītājs pieejams par 2011.gadu.
EU-SILC
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1.2.1.2.2.

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos
mācību priekšmetos
Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un
prasmju atjaunošana

4.1.

13 468 253

4.1.

4 745 196

1

7 742 415

1

24 126 311

2

1 384 961

Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto
jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla
sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana

4.1., 5

5 100 000

1.2.2.4.2.

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem
integrācijai izglītībā

4.1., 5

8 401 764

1.3.1.1.1.

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām

1

25 783 638

1.3.1.1.3.

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība

1

99 432 869

1.3.1.1.4.

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām
apmācībām

1.3.1.1.5.
1.3.1.1.6.

Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai
Atbalsts darba vietu radīšanai

1
1
1

3 412 964
4 369 280
4 268 616

1.3.1.2.

Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

1

17 313 438

1

739 521

1

8 089 525

1

2 803 902

1

69 290 663

1

1 209 441

1, 2

151 241

1

12 407 934

1, 5

15 566 319

1, 5
1, 5

12 386 120
1 795 787

1, 5

4 574 733

1, 5

13 691 864
541 931 985

1.2.1.2.3.
1.2.2.1.2.
1.2.2.1.5.
1.2.2.3.2.
1.2.2.4.1.

1.3.1.3.1.
1.3.1.3.2.
1.3.1.4.
1.3.1.5.
1.3.1.7.

Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai
Pedagogu konkurētspējas veicināšana
optimizācijas apstākļos
Atbalsts izglītības pētījumiem

izglītības

sistēmas

Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības
pilnveidošana
Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzņēmumos
Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām
Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas
atbalsts
Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un
uzraudzības sistēmas attīstība

1.3.1.9.

Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste

1.3.2.3.

Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju
personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana

1.4.1.1.1.

Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū

1.4.1.1.2.

Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem

1.4.1.2.1.

Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un
dzirdes traucējumiem

1.4.1.2.2.
1.4.1.2.4.

Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos

Finansējums kopā

168. ES 2020 mērķu sasniegšanai novirzītie 541,9 milj. eiro veido 92,94 % no kopēja pieejamā ESF
finansējuma DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma ietvaros. Ar ESF atbalstu tiek
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veicināta tādu stratēģijas ES 2020 mērķu sasniegšana, kā sekmēt konkurētspēju, uzlabojot
izglītības sistēmu; veicināt nodarbinātību, īstenojot darba tirgus reformas, lai nodrošinātu
elastdrošību, mazinot nedeklarētu nodarbinātību un palielinot līdzdalību darba tirgū (t.sk. veicinot
vecāka gadagājuma personu nodarbinātību un veicinot mūžizglītību), kā arī veicināt sociālo
iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.
Ilustrācija 12 DP ietvaros pieejamais finansējums*, apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie
maksājumi finansējuma saņēmējiem ES 2020 jomās līdz 31.12.2012., milj. eiro (ES fondu finansējums)**

* grafikā un tekstā nav atspoguļota pieejamo virssaistību summa, kā rezultātā prioritātēs Nr.1 un 4.1. apstiprināto
projektu un noslēgto līgumu summa pārsniedz 100% no ES fondu finansējuma.

** Tā kā vairākas 1DP

aktivitātes atbilst vairākiem ES 2020 stratēģijas mērķiem (skat. tabulu Nr.2), pie katra no
mērķiem ir ierēķināts saistīto aktivitāšu finansējums pilnā apmērā.

169. Līdz 2012.gada 31.decembrim ar ES 2020 mērķu sasniegšanu saistītajās DP aktivitātēs ir
apstiprināti projekti un noslēgti līgumi vidēji 98,5% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma,
bet maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti vidēji 76,1% apmērā no aktivitātēs pieejamā ES
fondu finansējuma.
170. Kopumā DP īstenotās aktivitātes nodrošina ievērojamu daļu ES 2020 noteikto mērķu
sasniegšanai, īpaši ņemot vērā to ieviešanā sasniegto progresu kopumā. ESF atbalstītās darbības
nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā atbilst Eiropas Nodarbinātības stratēģijai, Latvijas
Nacionālajā reformu programmā (NRP) „ES 2020” stratēģijas īstenošanai noteiktajiem politikas
virzieniem.
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171. 2012.gadā DP īstenotie pasākumi sekmēja viena no galvenajiem NRP izvirzītajiem
kvantitatīvajiem mērķiem izpildi – nodrošināt nodarbinātības līmeņa pieaugumu, 2020.gadā
sasniedzot 73% (2015.gadā – 68,9%) nodarbinātības līmeni 20 − 64 g.v. iedzīvotājiem. Ar ES
fondu atbalstu 2012.gadā īstenoti pasākumi šādos NRP noteiktajos politikas virzienos, veicinot
Latvijas makrostrukturālo šķēršļu pārvarēšanu un darbaspēka piedāvājuma uzlabošanu.
172. Politikas virziens – aktīvie darba tirgus politikas pasākumi – 2012.gadā tika īstenots saskaņā ar
„Stratēģiju pārejai no īstermiņa krīzes sekas mazinošiem aktīvās darba tirgus politikas
pasākumiem uz tradicionālajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem”, t.sk.


uzsākta algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošana 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" 2. kārtas ietvaros.
Pasākuma mērķa grupa ir reģistrēti bezdarbnieki, kuri kā bezdarbnieki ir reģistrējušies
NVA vismaz 6 mēnešu periodu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai nav sasniegusi valsts
vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai tā nav piešķirta (t.sk.
priekšlaicīgi). Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos personas tiek nodarbinātas darba
vietās, kas sniedz sabiedrisko labumu, ārpus uzņēmējdarbības;



2012.gadā tika turpināti uz jauniešiem mērķēti pasākumi – atbalsts darba vietu izveidei pie
darba devēja un brīvprātīgajam darbam nevalstiskajās organizācijās. Kopumā šajos
pasākumos 2012.gadā tika iesaistīti 2,4 tūkst. jauniešu;



izstrādāta izglītības pakalpojumu sniedzēju monitoringa sistēma (1.3.1.7.aktivitātē „Darba
tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas
attīstība”), kas ļauj iegūt operatīvo informāciju par dažādām apmācību programmām un to
novērtējumu
bezdarbnieku
un
darba
meklētāju
vidū
–
http://monitorings.esynergy.lv/search/setting/;



2012.gada beigās ieviests atbalsta pasākums ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības
problēmām (ilgst 28 dienas), kas dod iespēju ārstēt alkohola, narkotisko un psihotropo
vielu atkarību 1.4.1.1.1.apakšaktivitātē „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju
integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū”;



2012.gada 4.ceturksnī tika pabeigts kuponu sistēmas darbības neatkarīgs izvērtējums un ar
izvērtējuma rezultātiem iepazīstināti izglītības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas
politikas veidotāji un īstenotāji, sociālie partneri un sabiedrības pārstāvji
(http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=2996&from=5 );



2012.gada 14.augustā MK akceptēja informatīvo ziņojumu „Par algu subsīdiju
instrumentu efektivitāti un riskiem darba tirgus politikas pasākumos”, kurā tiek analizēti
valstī pieejami algu subsīdiju instrumenti un tiek sniegti priekšlikumi darba tirgus
situācijas visatbilstošāko subsīdiju mehānismu izveidei.

173. Politikas virziena – nodarbinātības dienesta darba efektivizācija – 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
2012.gadā:


ir izstrādāta darba tirgus prognozēšanas metodika un sagatavotas īstermiņa darba tirgus
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prognozes 2012. gada 2. pusgadam un 2013. gada 1. pusgadam (1.3.1.7.aktivitātē „Darba
tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas
attīstība”);


ir izstrādāts un testēšanas režīmā palaists darba tirgus prognozēšanas modelis, kas parāda
pieprasījuma izmaiņas pēc dažādām profesiju un kvalifikāciju grupām (balstoties uz EM
vidējā termiņa darba tirgus prognozēm, darba devēju un nozaru asociāciju aptaujas
rezultātiem). 2013.gada jūlijā NVA mājas lapā publiski būs pieejams prasmju barometrs –
vienkāršs un lietotājiem draudzīgs instruments, kas parāda pieprasījumu pēc dažādām
profesijām/prasmēm/prasmju grupām darba tirgū īstermiņa vai vidējā termiņa perspektīvā
(testa versija ir pieejama šeit – http://codes.lv/prognozes/?m=search );



pilnveidotas karjeras konsultāciju atbalsta metodikas, organizētas apmācības NVA
darbiniekiem, turpināts darbs bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas metodes izstrāde
(1.3.1.4.aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām”).

174. Politikas virziena – mūžizglītības principa ieviešana – mērķis ir sasniegt mūžizglītībā iesaistīto
personu (25-64 gadu vecumā) īpatsvaru līdz 12,5% 2013.gadā un līdz 15% 2020.gadā.
1.2.2.1.2.apakšaktivitātē„Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” 2012.gadā
atbalstu saņēma 2 460 nodarbinātas personas.
175. Politikas virziena – darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvā regulējuma un tā
piemērošanas pilnveidošana – mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus kvalitatīvākām darba
vietām. 2012.gadā būtiskākais:


Darbību turpina ESF projektā "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzņēmumos" LBAS un LDDK izveidotie pieci konsultatīvie
centri Latvijas reģionos, sniedzot plašas konsultatīvas gan darba devējiem, gan darba
ņēmējiem iespējas par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem;



2012.gada decembrī uzsākts pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā, 2013”
(1.3.1.3.2.apakšaktivitātē „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzņēmumos”).

176. Inovāciju, pētniecības un attīstības jomā tupinājusies atbalsta sniegšana cilvēkresursu piesaistei
zinātnē, valsts zinātniskajās institūcijās izveidojot jaunas zinātnieku grupas starpdisciplināru
pētījumu izstrādei, piesaistot darbā doktorantus, jaunos zinātniekus, zinātniekus, kas vēlas
atgriezties Latvijā, ārzemju zinātniekus. Līdz 2012.gada beigām atbalsta ietvaros zinātnei
piesaistīti 619 zinātnieki un doktoranti pilna laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē (t.i. 40 darba
stundas nedēļā), kas ir 6,11% no kopējā zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaita PLE izteiksmē.
2013.gadā plānots turpināt atbalstu zinātniskajām grupām, apstiprinot projektus otrajā projektu
atlases kārtā 12,9 milj. eiro apmērā.

2.1.4. Informācija par darbības programmas sasaisti ar Baltijas jūras stratēģiju
177. 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.
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178. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros Es fondu finansējums, kas sekmē BJS īstenošanu,
veido 51,6 % jeb 301,3 milj. eiro no DP piešķirtā ES fondu finansējuma 583,1 milj. eiro (uz
31.12.2012.). 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” projektos. 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.
179. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējais finansējums, kas sekmē BJS īstenošanu nav mainījies. Ir
notikušas izmaiņas finansējumā starp aktivitātēm, kas sniedz ieguldījumu BJS īstenošanā. Lai
veicinātu pētījumus un attīstību (R&D) BJS ietvaros tiek novirzīti 64,9 milj. eiro jeb 11,1 % no
pieejamā ES fondu finansējuma. Tādējādi 1.1.prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne”
īstenojamo pasākumu ietvaros tiek atbalstīta zinātniskā un pētniecības potenciāla attīstība,
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.
180. Pētniecības pasākumos izglītības jomā Latvijas piedalīšanās starptautiskos pētījumos veicina
tādas izglītības politikas attīstību, kas balstīta uz labās prakses principiem un starptautiski
salīdzināmiem izglītības indikatoriem, ņemot vērā citu valstu rezultātus.
181. Lai atbalstītu izglītības nozari BJS ietvaros tiek novirzīti 189,7 milj. eiro jeb 32,5% no Es fondu
pieejamā finansējuma. 1.2.prioritātē „Izglītība un prasmes” pasākumos, tiek palielināts studentu
skaits profesionālās izglītības programmās, veicināta izglītības programmu atbilstība darba tirgus
prasībām un stiprināta profesionālās izglītības mācībspēku kompetence. Atbalstīta pamata
profesionālās izglītības programmu īstenošana un kvalitātes uzlabošana, 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.
182. Lai atbalstītu cilvēkresursu attīstību BJS ietvaros tiek novirzīti 55,3 milj. eiro jeb 9,5 % no
pieejamā ES fondu finansējuma. 1.3. prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”
1.3.1.pasākumā „Nodarbinātība”, tiek nodrošināta prasmju uzlabošana un pārkvalificēšana
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 piesaistīti ārvalstu eksperti un lektori, tādējādi
veicinot labās prakses pārņemšanu Baltijas jūras reģionā. Lai stiprinātu veselības sektoru s tiek
novirzīti 12,4 milj. eiro jeb 2,1% no pieejamā ES fondu finansējuma. 1.3.proritātes
„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.2.pasākumā „Veselība darba” tiek palielināta
veselības aprūpes personāla un veselības veicināšanas institūciju kapacitāte, uzlabojot darbinieku
profesionālās prasmes un kompetenci, vienlaikus veicinot zināšanu un labās prakses izplatību ES
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dalībvalstu starpā.
183. Detalizētu informāciju par finanšu progresu un apstiprināto projektu un noslēgto līgumu skaitu
aktivitātēs, kas vērstas uz BJS īstenošanu, var aplūkot ziņojuma 2.pielikumā, savukārt zemāk
redzamajā grafikā atspoguļots šo aktivitāšu ieviešanas progress dalījumā pa BJS mērķiem.
Ilustrācija 12a 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

*grafikā un tekstā nav atspoguļotas pieejamo virssaistību summas, tāpēc 12.prioritātē apstiprināto projektu un
noslēgto līgumu summa pārsniedz 100% no ES fondu finansējuma.

184. Visās DP aktivitātēs, kas ir vērstas uz BJS īstenošanu, līdz 2012.gada 31.decembrim sasniegts
ievērojams finanšu apguves progress, galvenokārt aktivitātēs, kas ir saistītas ar BJS mērķi Nr. 12
− saglabāt un vairot Baltijas jūras reģiona pievilcību, jo īpaši, izmantojot izglītības un jaunatnes,
tūrisma, kultūras un veselības jomu, kura ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu
apjoms pret 2011.gada 31.decembri palielinājies attiecīgi par 3,7% un 3,9% no kopējā pieejamā
ES fondu finansējuma.
185. Vienlaikus jāatzīmē, ka arī citās DP aktivitātēs, kas ir vērstas uz pārējo BJS mērķu – mērķa Nr.7
„Izmantot visu reģiona potenciālu pētniecības un jaunrades jomā” un mērķa Nr.8 īstenošanu
„Īstenot mazās uzņēmējdarbības aktu – veicināt uzņēmējdarbību, stiprināt MVU un palielināt
cilvēkresursu efektīvu izmantošanu” – ir sasniegts būtisks progress, projekti ir apstiprināti un
līgumi ir noslēgti attiecīgi 89% un 92% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma, bet
maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti attiecīgi 79% un 63% apmērā no pieejamā ES fondu
finansējuma.
186. Salīdzinot ar situāciju uz 2011.gada 31.decembri, lielākais progress 2012.gadā veikto maksājumu
finansējuma saņēmējiem ziņā, vērojams tieši BJS mērķa Nr.12 sasniegšanā, kur gada finansējuma
saņēmējiem izmaksāti 34,9 milj. eiro jeb 30,9% no ES fondu finansējuma.
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187. Tā kā visu ar BJS mērķu sasniegšanu saistīto aktivitāšu ieviešana vēl turpinās, sasniegtie finanšu
apguves un fiziskā progresa rādītāji turpinās pieaugt arī nākamajos pārskata periodos.
188. Kopumā BJS ieviešanas progress 2012.gadā vērtējams kā pozitīvs. Informācija par aktivitāšu
ieviešanas fizisko progresu iekļauta ziņojuma sadaļās ,,Fiziskais progress’’ un ,,Prioritāšu
īstenošana’’.

2.1.5. Horizontālo prioritāšu ieviešana
189. Šī sadaļa veltīta horizontālo politiku īstenošanas aktualitātēm 2012.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 attīstība17.
190. Atbilstoši HP ieviešanas un uzraudzības sistēmas pamatprincipiem, kā arī uzraudzības pilnveides
pasākumiem, kas detalizēti aprakstīti iepriekšējos gada ziņojumos, 2012.gadā tika nodrošināta HP
ieviešanas uzraudzība tika nodrošināta atbilstoši MK 2009.gada 27.oktobra noteikumiem
Nr.123818, savukārt kopsavilkuma informācija par paveikto HP ieviešanā ir pieejama HP
koordinējošo iestāžu ziņojumus, kas pieejami arī UK portfelī19.
191. Katras HP ieviešanas koordinācijai ir noteikta atbildīgā iestāde un paredzēti tehniskās palīdzības
līdzekļi.
192. Arī 2012.gadā sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm un HP koordinējošām iestādēm atkārtoti (martā
un decembrī) tika aktualizētas 2009.gadā izstrādātās vadošās iestādes vadlīnijas par HP
īstenošanas uzraudzību. Ņemot vērā, ka HP ieviešanu koordinējošo iestāžu darba prakse HP
ieviešanā un uzraudzībā ir nostabilizējusies, vadlīnijās veiktie precizējumi detalizētāk skaidro ar
datu uzkrāšanu saistītus aspektus, kā arī informācijas sniegšanu HP iestāžu sagatavotajos
materiālos. Vadlīniju sadaļā „HP „ Makroekonomiskā stabilitāte”” atkārtoti tika precizētas
koordinējošās iestādes ikgadējā ziņojuma sagatavošanas kārtība un saturiskie aspekti, tostarp
attiecībā uz jāsniedz informācija par labās prakses piemēriem (atsaucoties uz konkrētajiem
projektiem), īsi raksturojot galvenos rezultātus un īstenoto iniciatīvu sociālekonomisko atdevi
saskaņā piemēriem. Nelieli precizējumi veikti arī vadlīniju 1. pielikumā - par HP tiešas un
netiešas ietekmes ES fondu aktivitātēm.
193. Lai novērtētu HP ieviešanas efektivitāti, katra no HP koordinējošām iestādēm plāno izvērtēšanas
pasākumus. Attiecībā uz HP „Teritorijas līdzsvarota attīstība” 2012.gadā veikts pētījums par ES
fondu 2007.-2013.gadam ietekmi uz Latvijas teritoriju attīstību, kurš sniegs ieguldījumu HP TLA
pilnveidē, kā arī HP ieviešanas turpmākajai plānošanai (skatīt arī sadaļu par HP TLA un RSK).

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.
18
MK 2009.gada 27.oktobra noteikumi "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība"
19
HP ziņojumi ir pieejami UK portfelī
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%
20ziojumi&View=%7b0F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
17
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194. Detalizētāk informāciju par pētījumiem attiecībā uz horizontālo prioritāšu izvērtēšanu skatīt
internetā http://www.esfondi.lv/page.php?id=1105
195. Vadošā iestāde arī turpmāk plāno pilnveidot iekšējās procedūras, galvenokārt saistībā ziņojumu
par HP ieviešanu izvērtējumu un vadošās iestādes secinājumiem, īpaši attiecībā uz labas prakses
piemēru un korektīvo pasākumu aprakstu, ka arī Revīzijas iestādes veikto auditu rezultātā
izteiktajiem ieteikumiem un priekšlikumiem .
196. Vadlīniju precizējumi plānoti arī 2013.gadā, galvenokārt attiecībā uz iespējamiem korektīvajiem
pasākumiem, gadījumos, kad HP ieviešanā nepieciešama pilnveide.
197. Arī 2012.gadā galvenās problēmas, ar ko saskārās HP koordinējošās iestādes, jāmin :
neapmierinoša institūciju un finansējuma saņēmēju sniegtās informācijas kvalitāte; analītiskas
informācijas un labās prakses piemēru trūkums atbildīgo iestāžu iesniegtajos ziņojumos. Joprojām
aktuāls jautājums ir nepietiekami korektīvie pasākumi gadījumos, kad konkrētu aktivitāšu
ieviešana var tikt uzskatīta par problemātisku un tādējādi var ietekmēt HP īstenošanu, atsevišķu
aktivitātei noteikto mērķu sasniegšanu.
198. Kaut arī vadlīnijās par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos projektos noteikts, ka
HP neievērošanas gadījumos ir paredzēta finanšu korekcijas no 5% līdz 100% piemērošana, šīs
iespējas netiek izmantotas pietiekami efektīvi, īpaši attiecībā uz gadījumiem, kad projektā ir
plānotas darbības HP jomās un projektu iesniegumu vērtēšanas procesā par darbībām HP jomās ir
piešķirti papildu punkti, bet projekta īstenošanas laikā tās nav sasniegtas/izpildītas un trūkumi
vairs nevar tikt novērsti, proti, situācijas, kad ir skaidra saikne starp projekta vērtēšanas kritēriju,
projektā paredzēto un reālo izpildes rezultātu. Šajā ziņā dažkārt formāli un nepietiekami efektīvi
tiek izmantotas pārbaudes projektu īstenošanas vietās. Ir vērojama arī nepietiekama atbildīgo
iestāžu un sadarbības iestāžu ieinteresētība pilnveidot korektīvos pasākumus šajā jomā. Vadošā
iestāde ir aktualizējusi šo jautājumu 2012. gada 3. aprīļa sanāksmē par ES fondu un citu ārvalstu
finanšu instrumentu jautājumiem, aicinot AI/SI rūpīgi sekot līdzi šo nosacījumu projektos
ieviešanai, kas ir īpaši svarīgi gadījumos, ja projekta vērtēšanā projekts ir saņēmis papildus
punktus par kādas konkrētas HP ieviešanu.
199. Katra HP koordinējošā iestāde ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros saņem
atbilstošu finansējumu, lai pilnā apjomā nodrošinātu HP mērķu sasniegšanai izvirzītos
uzdevumus.
Tabula 3 HP vadībai izmantotie tehniskās palīdzības līdzekļi līdz 31.12.2012.
HP/ atbildīgā
iestāde

2012.gadā HP
koordinēšanai
izlietotie
līdzekļi
(EUR)

Makroekonomiskā
stabilitāte (FM)

7379

Kopā līdz
31.12.2012.
HP
koordinēšanai
izlietotie
līdzekļi TP 2.
kārtai
(EUR)***
7379

HP
koordinēšanā
iesaistīto
darbinieku
skaits uz
31.12.2012.

Ārpakalp.
izmaksas
(eiro)

3*

1158

Galvenās izdevumu pozīcijas

Atlīdzības izmaksas, darba
vietu
iekārtošanas
un
nodrošināšanas
izmaksas
(administratīvās izmaksas),
apmācību
izmaksas,
ES
struktūrfondu un KF vadības

52
Gada ziņojums_1DP_VI_lv_03.04.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads

Informācijas
sabiedrība
(VARAM)

4694

4694

2*

765

Vienlīdzīgas
iespējas (LM)

4835

4835

1*

1858

11 669

11 669

2*

8 170

Teritoriju
līdzsvarota
attīstība
(VARAM)**
Rīgas starptautiskā
konkurētspēja
(VARAM)**

informācijas
sistēmas
papildināšana.
Atlīdzības izmaksas, ES
fondu
informatīvo
un
publicitātes
pasākumu
izmaksas,
komandējumu
izmaksas, elektronisko sakaru
pakalpojumu un pasta sakaru
pakalpojumu izmaksas.
Atlīdzības
izmaksas;
Pētījuma
izmaksas;
Ar
attiecīgo ES fondu saistīto
mācību,
konferenču,
semināru izmaksas; ES fondu
informatīvo un publicitātes
pasākumu
izmaksas;
Administratīvās
izmaksas;
Komandējumu izmaksas.
Atlīdzības izmaksas, ES
fondu
izvērtēšanas
pakalpojumi, ar attiecīgo ES
fondu
saistīto
mācību,
konferenču,
semināru
izmaksas,
ES
fondu
informatīvo un publicitātes
pasākumu
izmaksas,
datubāzu
un
specifisko
informatīvo
materiālu
izmantošanas, abonēšanas un
ieguves izmaksas.
Atlīdzības izmaksas

Ilgtspējīga attīstība
1682
1682
1*
0,00
(VARAM)
KOPĀ:
30 259
30 259
9*
11 950
*Nodarbināto darbinieku skaits visās darbības programmās (vidēji ar 1 HP strādā mazāk kā 2 cilvēki).

** Izdevumi par HP „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” tiek norādīti kopā.
*** TP 2. kārtas projektu īstenošana tika uzsākta 01.01.2012.

HP „Makroekonomiska stabilitāte”
200. FM ir atbildīga par HP „Makroekonomiskā stabilitāte” (HP MS) koordināciju. HP ieviešanas
kontekstā būtiski ņemt vērā attīstības rādītājus valstī pārskata periodā. Ziņojumā par HP MS
īstenošanu un sasniegto 2012.gadā FM norāda, ka atbilstoši FM aprēķiniem, potenciālā IKP
pieauguma temps 2012. gadā ir sasniedzis 1,6%. Rādītāju pozitīvi ietekmēja spēcīgs investīciju
atbalsts un produktivitātes pieaugums, savukārt negatīvi ietekmēja augstais bezdarba līmenis.
Turpmākajos gados ir prognozēta potenciālā IKP uzlabošanās līdz 3% 2013.gadā, pakāpeniski
konverģējot uz 4,1% pieaugumu ilgtermiņā.
201. FM ziņojumā norāda, ka pozitīva ietekme uz nodarbinātības dinamiku bijusi ES fondu
investīcijām – 2012.gadā ES fondu projektu ieviešana palielinājusi nodarbināto skaita pieauguma
tempu vidēji par 1,4 procentpunktiem, turklāt, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ES fondu pozitīvā
ietekme uz nodarbināto skaita izmaiņām palielinājusies par 0,4 procentpunktiem. Kopumā
secināts, ka ES fondu ietekme uz nodarbināto skaita pieaugumu ir samērā neliela, taču ES fondu
investīcijas būtiski stimulējušas darbaspēka produktivitāti un cilvēkkapitāla attīstību. Ievērojama
nozīme nodarbinātības veicināšanā 2012. gadā bijusi aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešanai
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darba tirgū, gada laikā šajā jomā ieguldot 37,4 milj. eiro, t.sk. ES fondi – 33,4 milj. eiro. Šīs
investīciju jomas ietvaros īstenoto projektu mērķi galvenokārt bijuši saistīti ar darbinieku
kvalifikācijas celšanu, komercdarbības un darba tirgus attīstību, jaunu zināšanu, prasmju un
iemaņu apguvi.
202. FM ziņojuma norādīts, ka ievērojami līdzekļi − 12,2 milj. eiro ir ieguldīti izglītības un apmācības
reformu izstrādē un īstenošanā, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu sākotnējās un profesionālās
izglītības un apmācības atbilstību darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaņas
saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku. Šīs investīciju jomas projekti pārsvarā
saistīti ar pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču
paaugstināšanu un konkurētspējas veicināšanu izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.
Aptuveni 6,6% no sektorā apgūtā ES fondu finansējuma tika ieguldīti pasākumos ar mērķi vairot
dalību izglītības un apmācības darbībās visas dzīves laikā, tostarp, lai samazinātu skolu
nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz dzimumpiederības pamata, kā arī uzlabotu
piekļuvi pamata, profesionālajai un augstākajai izglītībai un apmācībai, uzlabotu tās kvalitāti. Šīs
investīciju jomas īstenotie projekti 2012.gadā pārsvarā saistīti ar izglītības programmu īstenošanas
kvalitātes uzlabošanu, atbalsta pasākumu īstenošanu sociālās atstumtības riska grupām, sociālās
integrācijas atbalsta mehānismiem, bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrāciju
izglītībā.
203. Būtiska nozīme tautsaimniecības attīstībā ir IZM projektam 1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001
„Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un
profesionālās karjeras turpināšanai”, kurā jauniešiem 36 profesionālās izglītības iestādēs tiek
piedāvāts apgūt dažādas tautsaimniecībā pieprasītas profesijas. Studijas pieejamas 94 programmās
54 dažādās profesijās un projekta īstenošana nodrošina zinoša un prasmīga darba spēka
sagatavošanu tautsaimniecībā pieprasītās profesijās un veicina jauniešu bezdarba mazināšanu.
Ievērības cienīgs ir arī LM projekts 1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 „Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā”, kurā ieviešot sociālā atbalsta
pasākumus rehabilitācijas, nodarbinātības un sociālo pakalpojumu jomā, pilnveidota atbalsta
sistēma invalīdiem – personām ar redzes, dzirdes traucējumiem, mazināts invalīdu sociālās
atstumtības risks. Sešu mēnešu laikā pēc dalības projektā izglītības apguvē, profesionālajā
rehabilitācijā vai nodarbinātībā ir iesaistījusies 31 persona ar redzes traucējumiem.
204. Izvērtējot ES fondu ietekmi uz darba tirgus rādītājiem, FM ziņojumā uzsvērta ES fondu pozitīvā
ietekme bezdarba līmeņa samazināšanā. Liela nozīme ir bijusi „Aktīvu un preventīvu pasākumu
ieviešanai darba tirgū” investīciju jomas projektiem "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība
Latvijā – 2" un „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”. "Bezdarbnieku un darba
meklētāju apmācība Latvijā – 2", kas paredz atbalstu bezdarbniekiem un darba meklētājiem
profesionālām apmācībām, pārkvalifikācijai, kvalifikācijas paaugstināšanai, apmācībām pie darba
devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai, praktiskām apmācībām prioritārajās nozarēs un
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem. Projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībās” radītas aktivizācijas un darba prasmju apguves iespējas tiem, kas ilgstoši nevar atrast
darbu un tam ir liela nozīme ilgstošo bezdarbnieku un sociālās palīdzības saņēmēju aktivizācijā,
tuvinot tos darba tirgum.
205. LM pārziņā esošajos projektos 1DP/1.3.1.5.0/12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie
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darbi pašvaldībās”, 1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksi atbalsta pasākumi” un
1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām” ir veicinātas iespējas
integrēties un atkal iekļauties darba tirgū cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā.
2012.gadā algotos pagaidu sabiedriskos darbos pašvaldībās iesaistītas 31 166 personas un
izveidotas 11 134 jaunas īslaicīgās algoto pagaidu sabiedrisko darbu darba vietas, t. sk. Rīgas
reģionā – 2 453, Kurzemes reģionā – 1 551, Vidzemes reģionā – 1 264, Latgales reģionā – 4 479
un Zemgales reģionā – 1 387.
Ilustrācija 13 2012.gadā algotos pagaidu sabiedriskos darbos izveidotās īslaicīgās algoto pagaidu
sabiedrisko darbu darba vietas dalījumā pa reģioniem

206. Algotos pagaidu sabiedriskos darbus bezdarbnieki veic norīkotā darbu vadītāja uzraudzībā,
tādējādi uzlabojot esošās vai iegūstot jaunas darba iemaņas un prasmes, kas turpmāk varētu
palielināt bezdarbnieku aktivitāti pastāvīga darba meklējumos.
207. Projektā 1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi noteiktām personu grupām” no līdz 2012.
gada beigām sadarbībā ar darba devējiem izveidotas 3 034 īslaicīgās darba vietas, no tām 702 –
personām ar invaliditāti. Dalības ilgums pasākumā ir 12 mēneši – nelabvēlīgākā situācijā esošie
darba ņēmēji un 24 mēneši – īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem. Projektā aktīvos
nodarbinātības pasākumus līdz 2012. gada beigām pabeigušas 2 298 personas, (t. sk. Rīgas
reģionā – 248, Kurzemes reģionā – 361, Vidzemes reģionā – 272, Latgales reģionā – 1168,
Zemgales reģionā – 249 personas).
208. Atbilstoši HP MS principiem, lai samazinātu pieaugušo bezdarba līmeni, ES fondu projektu
ieviešanai ir jānodrošina jaunu darba vietu radīšana. Saskaņā ar atbildīgo iestāžu sniegto
informāciju 2012.gadā kopumā ES fondu līdzfinansēto iniciatīvu ieviešanas rezultātā tika radītas
14 821 darba vietas, no kurām 2 440 ir ilgtermiņa un 12 381 īstermiņa (t.sk. darba praktizēšanas
vietas).
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Ilustrācija 14 ES līdzfinansēto iniciatīvu ieviešanas rezultātā radītās darba vietas 1DP ietvaros

209. LM kompetencē esošo aktivitāšu/apakšaktivitāšu un to īstenoto projektu rezultātā radīto īslaicīgo
darba vietu skaita pieaugumu nodrošināja vairākās aktivitātēs: 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība"
aktivitātes 1.3.1.5. aktivitātēs „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas
atbalsts” projektā 1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībās”, 1.4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta
pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” projektā 1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001
„Kompleksi atbalsta pasākumi” 2012.gadā piesaistot darba devējus (komersantus,
pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumus) izveidotas 448 darba (īslaicīgas) vietas
jauniešiem, tai skaitā Rīgas reģionā − 90, Kurzemes reģionā – 116, Vidzemes reģionā – 115,
Latgales reģionā – 70 un Zemgales reģionā – 57. Līdz 31.12.2012. izveidotas 6 540 darba vietas
(īslaicīgas) (t.sk. Rīgas reģionā 1345, Kurzemes reģionā – 1333, Vidzemes reģionā – 1104,
Latgales reģionā – 1934, Zemgales reģionā – 824 un kompleksos atbalsta pasākumos iesaistītas
37 779 personas, tai skaitā Rīgas reģionā – 11 400, Kurzemes reģionā – 7 095, Vidzemes reģionā
– 4 597, Latgales reģionā – 9 560, Zemgales reģionā – 5 127 personas).
210. 1.4.1. pasākuma "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.1.2 apakšaktivitātes „Atbalstītās nodarbinātības
pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” projektā 1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 „Pasākumi
noteiktām personu grupām” piesaistot darba devējus (komersantus, pašnodarbinātas personas,
biedrības vai nodibinājumus), lai nodrošinātu darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu
apguvi 2012.gadā izveidotas 410 darba vietas (īslaicīgas) pie darba devēja (no tām 200 personām
ar invaliditāti: t.sk. Rīgas reģionā – 37, Kurzemes reģionā – 45, Vidzemes reģionā – 41, Latgales
reģionā – 242 un Zemgales reģionā – 45 darba vietas). Projektā līdz 31.12.2012. pie darba
devējiem izveidotas 3034 darba vietas (īslaicīgas), no tām 702 personām ar invaliditāti. Kopumā
līdz 31.12.2012. dalību projektā uzsākuši 3757 bezdarbnieki (no tiem 836 bezdarbnieki ar
invaliditāti nodarbināti to veselības stāvoklim piemērotās darba vietās). Dalības ilgums pasākumā
ir 12 mēneši – neizdevīgajiem darbiniekiem un 24 mēneši – bezdarbniekiem – invalīdiem.
Projektā aktīvos nodarbinātības pasākumus līdz 31.12.2012. pabeigušas 2298 personas, tai skaitā
Rīgas reģionā – 248, Kurzemes reģionā – 361, Vidzemes reģionā – 272, Latgales reģionā – 1168,
Zemgales reģionā – 249 personas.
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211. EM kompetencē esošo aktivitāšu/apakšaktivitāšu un to īstenoto projektu rezultātā radīto darba
vietu skaits saistīts ar 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” aktivitātes 1.3.1.2. „Atbalsts
pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” projektu, kurā jaunas darba vietas ir radījuši
jau esošie darba devēji, darba ņēmēji (nodarbinātie), kā arī bezdarbnieki. Aktivitātes ietvaros
2012.gadā kopā tika radītas 483 darba vietas.
212. Valsts kancelejas administrētās 1.5.1.2. aktivitātes īstenošana nodrošinās horizontālās prioritātes
„Makroekonomiskā stabilitāte” mērķu sasniegšanu, jo investīcijas ir tieši virzītas uz
uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, radot investīcijām un iniciatīvām labvēlīgu tiesisko vidi,
veicinot uzņēmumu attīstību un līdz ar to arī nodarbinātības paaugstināšanos.
213. VARAM kompetencē esošo aktivitāšu/apakšaktivitāšu un to īstenoto projektu rezultātā radīto
darba vietu skaits ir saistīts ar 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes ieviešanas
progresu „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”, kura izveidotas 114
jaunas darbavietas un saglabāta 1 darba vieta. Pieņemot darbā speciālistus to atalgojums tiek
maksāts no ESF līdzekļiem maksimāli 24 mēnešus, savukārt pēc projekta beigām pašvaldībai ir
jānodrošina speciālistam darbs un atalgojums vēl 6 mēnešus.
214. Ziņojuma secināts, ka ES fondu līdzfinansēto iniciatīvu īstenošana ir sekmējusi nodarbinātību,
veicinot jaunu darba vietu radīšanu un esošo saglabāšanu un atzīmēta arī ES fondu pozitīvā loma
īstermiņa nodarbinātības pasākumu veicināšanā, kas arī veicina ekonomiskās situācijas
uzlabošanos.
Ilustrācija 15 Darbības programmu aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme20
stabilitāte" 2012.gadā.

uz HP "Makroekonomiskā

215. Lielākā daļa ESF līdzfinansēto aktivitāšu, kas pozitīvi (tieši un netieši) ietekmē HP MS,
galvenokārt, 2012.gadā tika īstenotas 1.2. prioritātes "Izglītība un prasmes" 1.2.2. pasākumā un
1.3. prioritātes "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā" 1.3.1. pasākumā.

20

Ir izvērtētas tikai tās aktivitātes/apakšaktivitātes, kuru ietvaros 2012.gadā vērojams finansējuma izmaksas progress
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Tabula 4 DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" pasākumu ietekme uz HP MS.
Nr.

Pasākums

1.1.1.

Pasākums "Zinātnes un pētniecības
potenciāla attīstība"
Pasākums "Augstākās izglītības attīstība"
Pasākums "Profesionālās izglītības un
vispārējo prasmju attīstība"
Pasākums "Mūžizglītības attīstība un
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto
institūciju rīcībspējas un sadarbības
uzlabošana"
Pasākums "Nodarbinātība"
Pasākums "Veselība darbā"
Pasākums "Sociālā iekļaušana"
Pasākums "Labāka regulējuma politika"
Pasākums "Cilvēkresursu kapacitātes
stiprināšana"
Pasākums "Plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību administratīvās un attīstības
plānošanas kapacitātes stiprināšana"
Pasākums "Atbalsts darbības programmas
"Cilvēkresursi un nodarbinātība" vadībai"
Kopā

1.1.2.
1.2.1.
1.2.2

1.3.1.
1.3.2.
1.4.1.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

1.6.1.

Aktivitātes,
kurām ir tieša
ietekme uz
HP MS

Aktivitātes,
kurām ir netieša
ietekme uz HP
MS

Aktivitātes,
kuras tieši
neietekmē HP
MS

0

1

0

2
2

0
0

0
0

3

0

0

0
1
0
2
0

5
0
2
0
0

0
0
0
1
2

2

0

0

1

0

0

13

8

3

216. Attīstot HP MS metodoloģiju, 2012. gadā ir uzsākta jaunas ES fondu ietekmes uz tautsaimniecību
izvērtēšanas kārtības izstrāde 2014.-2020.gada plānošanas periodam, lai nodrošinātu informācijas
akumulēšanu par ES fondu ietekmi uz galvenajiem makroekonomiskajiem rādītājiem.
HP „Vienlīdzīgas iespējas”
217. Vienlīdzīgu iespēju politikas mērķis ir sekmēt visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no to
dzimuma, vecuma un invaliditātes veida, vienlīdzīgas iespējas iesaistīties ES fondu līdzfinansēto
projektu aktivitātēs un izmantot ES fondu līdzfinansēto projektu rezultātus. Galvenais HP
„Vienlīdzīgas iespējas” pamatprincips nosaka, ka ikvienam sabiedrības loceklim, lai kāds būtu
viņa dzimums, vecums un veselības stāvoklis, jābūt pieejamiem publiskiem pakalpojumiem,
palīdzībai un informācijai, iespējai izglītoties, strādāt un pilnvērtīgi atpūsties pat tad, ja tas prasa
apkārtējo sabiedrības locekļu pretimnākšanu un vides pielāgošanu.
218. ES fondu kontekstā 2007.-2013.gada plānošanas periodā jēdziens "vienlīdzīgas iespējas" ietver
dzimumu līdztiesības, invaliditātes un aktīvās novecošanās principus. Par HP VI ieviešanas
koordinēšanu ir atbildīga LM.
Informācija par HP „Vienlīdzīgas iespējas” uzraudzības rādītāju izpildes progresu
219. VSID HP „Vienlīdzīgas iespējas” sasniedzamais ietekmes rādītājs nodarbinātības jomā ir
nodarbinātības līmeņa pieaugums līdz 70% (bāzes vērtība 2006.gadā – 66,3%), tajā skaitā,
sieviešu nodarbinātības līmenis – līdz 66% un vecāku cilvēku nodarbinātības līmenis – līdz 55%.
220. HP „Vienlīdzīgas iespējas” uzraudzības (ietekmes) rādītāji ir nodarbinātības līmenis dzimumu
griezumā (bāzes vērtība 2006.gada 15-64 gadu vecuma grupā: vīrieši – 70,5%, sievietes – 62,3%),
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vecākiem cilvēkiem (bāzes vērtība 2006.gada vecuma grupā 55-64 gadi: 53,3%), cilvēkiem ar
invaliditāti (bāzes vērtība nodarbināto invalīdu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā vecuma grupā 1564 gadi nosakāma ar izvērtējuma palīdzību plānošanas perioda sākumā: indikatīvs novērtējums
40-52%).
221. 2012.gadā sasniegtie HP VI uzraudzības rādītāji:
Nodarbinātības līmenis 15- 64 gadu vecuma grupā21:


Vīriešiem – 64,6 % (2011.gadā - 62,8 %, 2010.gadā - 59,2%; bāzes vērtība 2006.gadā 70,5%). Rādītāja procentuālā izteiksme pret plānoto vērtību (74%) – 87,3 %.



Sievietēm – 61,7 % (2011.gadā - 60,8 %, 2010.gadā - 59,4%, bāzes vērtība 2006.gadā –
62,3%). Rādītāja procentuālā izteiksme pret plānoto vērtību (66%) – 93,5 %.



Kopā vīriešiem un sievietēm – 63,1 %.

Nodarbinātības līmenis 55-64 gadu vecuma grupā22:


Kopā vīrieši un sievietes – 52,8 %, t.sk. vīriešiem – 53,1, sievietēm – 52,5% (2011.gadā 51,3%, 2010.gadā – 48,2%, bāzes vērtība 2006.gadā – 53,3%). Rādītāja procentuālā
izteiksme pret plānoto vērtību (55%) – 96 %.

Nodarbinātības līmenis personām ar invaliditāti23:


Nodarbinātības līmenis visās vecuma grupās – 22,6% pret kopējo personu ar invaliditāti
skaitu, t.sk. 11,2 % sievietēm un 11,3 % vīriešiem ((2011.gadā - 20,7%, 2010.gadā –
19,3%) (indikatīva bāzes vērtība 2006.gadā – 40-52%).

21

CSP dati par 2012.gadu, http://data.csb.gov.lv
CSP dati par 2012.gadu, http://data.csb.gov.lv
23
2012.gada decembrī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras uzskaitē bija 150 301 personas ar invaliditāti,
t.sk. 77 422 sievietes un 72 879 vīrieši
22
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Ilustrācija 16 2012.gadā sasniegtais progress HP „Vienlīdzīgas iespējas” uzraudzības rādītāju izpildē
(nodarbinātības līmenis)

222. Pateicoties ES fondu ieguldījumam un mērķtiecīgām specifiskām HP VI aktivitātēm ir
nodrošināta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju, t.sk. personu ar invaliditāti
līdzdalība projektu aktivitātēs, kas savukārt nebūtu iespējama, ja šādas aktivitātes netiktu plānotas
un īstenotas. Salīdzinājumam jāatzīmē, ka aktivitātēs, kuru tiešā mērķa nav personas ar
invaliditāti un specifiski netika plānoti vai plānoti nepietiekami, bet aktivitātēm tomēr ir tieša
ietekme uz HP VI, ir vērojama zemāka šīs grupas dalībnieku iesaiste, piemēram, 1.1. un 1.5.
prioritātēs šī mērķa grupa veido līdz 1,7 % no prioritātes dalībnieku skaita, savukārt aktivitātēs,
kuru tiešā mērķa grupa bija personas ar invaliditāti un projektu attiecināmajās izmaksās bija
iekļauti specifiski pasākumi vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, personu ar invaliditāti īpatsvars
sasniedz 16 % (1.4. prioritāte) un 8% (1.3.prioritāte) no prioritātes dalībnieku skaita.
223. Līdzšinējā pieredze HP VI ieviešanā jāņem vērā, gatavojot politikas plānošanas dokumentus
2014.-2020.gada plānošanas periodam, t.sk., izvērtējot un iespēju robežās paredzot ne tikai
konkrētus sasniedzamos mērķus un uzdevumus vienlīdzīgu iespēju jomā, bet arī konkrētākus
risinājumus precīzākai rādītāju noteikšanai un vērtēšanai, kā arī paredzot finansējumu vienlīdzīgu
iespēju veicināšanas pasākumiem.
DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme uz HP „Vienlīdzīgas iespējas”
224. HP VI ietekme ir paredzēta visās DP. Iespējamais ES fondu projektu ietekmes līmenis uz
vienlīdzīgu iespēju veicināšanu tiek iedalīts šādi: tieši ietekmē, netieši ietekmē un neietekmē.


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
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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.

225. No DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā aprakstītajām aktivitātēm 2012.gadā tika
īstenotas 44 aktivitātes/apakšaktivitātes. No visām īstenotajām aktivitātēm/apakšaktivitātēm 91
% jeb 40 aktivitātēm/apakšaktivitātēm ir tieša ietekme uz HP VI, 7% jeb 3 ir netieša ietekme24
un 2% jeb 1 aktivitāte/apakšaktivitāte neietekmē HP VI.
Ilustrācija 17 DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietekme uz HP „Vienlīdzīgas iespējas”

226. Kā jau iepriekš ziņojumā minēts, 2012. gadā ESF līdzfinansētajās aktivitātēs kopumā piedalījās
196 135 personas, no kurām 120 862 jeb 61,62 % bija sievietes un 75 273 jeb 38,38 % bija
vīrieši. Ņemot vērā, ka ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits valstī pēc CSP datiem 2012.gada
4.ceturksnī bija 1 046 900 personas, t.sk. 523 800 jeb 50,03 % vīrieši un 523 100 jeb 49,07 %
sievietes, varam secināt, ka 16,26 % no ekonomiski aktīvo sieviešu skaita un 6,75 % no
ekonomiski aktīvo vīriešu skaita ir piedalījušies ESF aktivitātēs.
227. Līdzīgi kā iepriekšējos gados kopš 2009.gada, salīdzinot vīriešu un sieviešu līdzdalības rādītājus

saskaņā ar 2012.gada 30.marta vadlīniju Nr.10.6 „Vadlīnijas, kas nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības
sistēmas darbības pamatprincipus un uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 1. pielikumu netieša
ietekme 1.3.2.3., 1.2.2.3.2., 1.3.1.9. aktivitātēm/apakšaktivitātēm
24
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ESF aktivitātēs, arī 2012.gadā ir novērojams stabils sieviešu līdzdalības pārsvars.
Labās prakses piemēri HP VI īstenošanā
228. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 123825 2.pielikumam atbildīgās iestādes ir sniegušas informāciju
par labās prakses piemēriem, kas veicinājuši HP VI principu ievērošanu 2012.gadā.
229. LM pārziņā esošo aktivitāšu/apakšaktivitāšu labās prakses piemēri:


Projektā
„Mūžizglītības
pasākumi
nodarbinātām
personām”
(1DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) dalība profesionālās pilnveides vai neformālajā
izglītībā tiek nodrošināta atbilstoši principiem par vienādām iespējām visām darbaspējīgā
vecumā esošajām personām. Slēdzot līgumus par apmācībām, izglītības iestāde apliecina
savas iespējas nodrošināt apmācību pieejamību visām personām neatkarīgi no dzimuma
vai invaliditātes. Dalība apmācību programmās tika nodrošināta 86 personām ar
invaliditāti, kas ir 3,5 % no kopējā pārskata periodā pasākumos iesaistīto personu skaita,
no tām 2 personām ar redzes traucējumiem, 3 ar kustību traucējumiem un 81 ar cita veida
funkcionāliem traucējumiem. Atbilstoši mērķa grupas pieprasījumam pārskata periodā
uzsāka dalību 77% sievietes un 23% vīrieši.



Projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība
Latvijā – 2”
(1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001) aktivitātēs 2012.gadā iesaistījās 1538 personas ar
invaliditāti, jeb 9,5% no kopējā pārskata periodā pasākumos iesaistīto personu skaita
(faktiskais 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 28 personas bija ar redzes traucējumiem, 10 personas ar
dzirdes traucējumiem, 99 personas ar kustību traucējumiem un 1401 persona 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. Personu ar invaliditāti iesaistes
viens no veicinošiem faktoriem ir, tas, ka projekta ietvaros veiktajos iepirkumos tiek
izvirzīta prasība izglītības iestādēm nodrošināt apmācību iespējas arī personām ar
invaliditāti. Projektā tiek īstenota arī aktivitāte „Specifisku pakalpojumu sniegšana
mērķgrupu bezdarbniekiem apmācības laikā”, lai apmācītu bezdarbniekus/darba
meklētājus ar invaliditāti (personas ar dzirdes un kustību traucējumiem) un tiek
nodrošināti to vajadzībām atbilstoši pakalpojumi − surdotulks, bezdarbnieki/darba
meklētāji ar invaliditāti asistents.



Projektā „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”
(1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001) iespēja iesaistīties aktivitātēs tika nodrošināta mērķa
grupu bezdarbniekiem visā Latvijas teritorijā iespējami tuvu dzīves vietai. Projekta
aktivitātē „Jauniešu darba prakse” piedalījās 2 417 jaunieši gan ar augstāko, gan ar pamata
un vidējo izglītību, kā arī aktivitātē „Darba vieta jaunietim” darba vieta tika piedāvāta 904

MK 2009.gada 17.oktobra noteikumi Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas
kārtība”
25
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jauniešiem, kuri ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un atbilst projekta mērķa grupai. Mērķa
grupas bezdarbniekiem ar invaliditāti, atbilstoši ergoterapeita atzinumam, tika pielāgotas
39 darba vietas. Pabalsts par asistentu izmantošanu I grupas redzes invalīdiem veicināja
šīs mērķa grupas virzību uz neatkarīgu dzīvi, iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū,
mazinot sociālās atstumtības risku.


1.4.1.2.4. apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” īstenoto APIA projektu mērķa grupa ir personas
ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar
fiziska rakstura traucējumiem un personas ar psihiskām saslimšanām), bezpajumtnieki un
citas sociālās atstumtības riskam pakļautās personu grupas (pensijas un pirmspensijas
vecuma personas, daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām
un trūcīgām ģimenēm, jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes un bērni bāreņi, bērni ar dažādu
veidu atkarībām; ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas; romi; no
vardarbības cietušās personas un cilvēktirdzniecības upuri; no psihoaktīvām vielām
atkarīgās personas; personas ar prognozējamu invaliditāti; vecāki, kuriem ir bērns ar
invaliditāti, un personas, kuras kopj slimu ģimenes locekli).

230. Kā labās prakses piemērus 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes projektos var minēt:


Evaņģēlisko kristiešu draudzes „Zilais Krusts” projektā „Daudzpakāpju resociālizācijas
pasākumi bijušajiem ieslodzītajiem” (1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/012) mērķa grupai,
kurā ietilpa bijušie ieslodzītie un, bezpajumtnieki, tika nodrošināti darba terapijas
pasākumi un minētās grupas informatīvi izglītojošie pasākumi par atkarību izraisošo vielu
ietekmi uz klientu. Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību, kā arī, lai nodrošinātu šo personu
prasmju ilgtspēju darba tirgū, projektā plaši tika popularizēti socializācijas pasākumi
sabiedrībā, aktīvo novecošanos, pirmspensijas vecuma personu kvalifikācijas celšanas
pasākumos darba terapijas programmā tika izmantotas modernās tehnoloģijas. Cilvēkiem
ar funkcionāliem traucējumiem tika radīti apstākļi, lai klienti ar invaliditāti varētu piekļūt
dažādu aktivitāšu īstenošanas norises vietām.



Projektā „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu
novadā” (1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/013) ir nodrošināta pieejamība personām ar
dažādu veidu funkcionāliem traucējumiem, un tā aktivitātes lielā mērā ir vērstas uz aktīvas
novecošanas veicināšanu, jo projektā fizioterapeits un ergoterapeits apmāca pirmspensijas
un pensijas vecuma klientus sevis aprūpēšanas prasmēm, veicina klientu fizisko spēju
atjaunošanu, tādejādi radot priekšnosacījumus dažādu darbu veikšanas spējām. Liela daļa
projekta klientu ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, ar kuriem tiek veikts darbs gan to
fizisko prasmju attīstīšanai un uzlabošanai, kā arī realizēta motivācijas programma, lai
bērni turpmāk varētu kļūt pilnvērtīgi sabiedrības locekļi un izaugot iesaistīties darba tirgū.



SIA „Mentamed” projektā „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība personām, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma
vai funkcionālo traucējumu dēļ” nodrošināti specifiski pasākumi – darba un ģimenes
dzīves, saskaņošana. Lai nodrošinātu iespēju ģimenēm, kurās ir ģimenes loceklis ar
funkcionāliem traucējumiem vai ar objektīvām grūtībām sevi aprūpēt un kuram
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nepieciešama pastāvīga aprūpe, iesaistīties darba tirgū, projektā attīstīts īslaicīgās
uzturēšanās mītnes pakalpojums, nodrošinot pārējiem ģimenes locekļiem iespēju nodot
piederīgo profesionālu speciālistu uzraudzībā uz laiku, kamēr tie atrodas darbā vai veic
darba pienākumus ārpus darba vietas. Īslaicīgās mītnes pakalpojums nodrošina personas
sociālo aprūpi pietiekami elastīgi, pielāgojoties klientu vajadzībām – nav noteikti laiki,
kad piederīgais ir jāatved uz vai jāaizved no pakalpojuma sniegšanas vietas. Tā kā
pakalpojums ir bez maksas, tas pieejams arī personām ar zemiem ienākumiem.


Sociālās integrācijas valsts aģentūras projektā „Dienas nodarbinātības centrs − specializētā
darbnīca” (1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/054) aktivitātes un specializētās darbnīcas
sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pieejams personām ar funkcionāliem traucējumiem
(t.sk. personām ar kustību traucējumiem, personām ar garīga rakstura traucējumiem,
personām ar dzirdes traucējumiem un personām ar neklasificētiem invaliditātes
ierobežojumiem) un personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām
zināšanām un prasmēm neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes veida, zināšanu un
prasmju līmeņa. Projektā nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem šūšanas un apdrukas darbnīcu darba vietās. Specializētās darbnīcas tika
iekārtotas 2011.gada jūnijā pēc ergoterapeita ieteikumiem. Telpu iekārtojums pieļauj brīvi
telpu iekārtot atbilstoši projekta mērķa grupas funkcionālo spēju ierobežojumiem.
Darbnīcās ir izvietota vizuāla informācija darbā ar iekārtām. Šūšanas darbnīcā ir augstumu
regulējamas šujmašīnas un dažāda augstuma darba virsmas. Izšūšanas mašīnas aprīkotas
ar LCD displeju ar izšūšanas apmācības instrukciju/padomdevēju, „brīvās rokas” diega
ievēršanas un apgriešanas funkciju un automātisku izšūšanas funkciju, kas pieļauj strādāt
arī cilvēkiem ar kāju bojājumiem, kustību ierobežojumiem un personām ar dzirdes
traucējumiem. Gados jaunākie projekta dalībnieki iegūst pirmo darba pieredzi un
motivāciju tālākizglītībai (apgūt dažādas prasmes). Viens projekta dalībnieks ir iekārtojies
darbā.

231. Valsts kancelejas pārziņā esošo aktivitāšu/apakšaktivitāšu labās prakses piemēri:


Projektā
„Biedrības
„Latvijas
Kustība
par
neatkarīgu
dzīvi”
(1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015)
kapacitātes stiprināšana līdzdalībai sociālo
pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti plānošanas un kvalitātes izvērtēšanas procesos” tika
iesaistīti cilvēki ar dažāda veida invaliditāti, kā arī vecāki, kuri aprūpē bērnu/jaunieti ar
smagiem funkcionāliem traucējumiem. Mērķa grupa aktīvi piedalījās metodoloģijas dzīves
kvalitātes izvērtēšanai izstrādē. Cilvēku ar invaliditāti aktīvā pozīcija deva iespēju katras
īstenotās darbības laikā izvērtēt vienlīdzīgu iespēju nodrošinājumu un identificēt
nepieciešamos pasākumus vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai.



Projektā „Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana bērnu veselības aprūpes,
pacientu tiesību un interešu aizstāvībai” (1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/080), organizējot un
plānojot semināru norises laikus (rīta un pēcpusdienu grupas), tika ņemtas vērā mērķa
grupas dalībnieku iespējas piedalīties tajos. Projekta ietvaros tika sniegts bērnu
pieskatīšanas pakalpojums, kas devis iespēju piedalīties personām, kuru aprūpē ir mazi
bērni.
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Projektā „Latvijas automoto biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana satiksmes
dalībnieku zināšanu līmeņa paaugstināšanai” (1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/108)
autovadītāju un riteņbraucēju diennakts telefonkonsultāciju nodrošināšanai tika apmācīti
un nodarbināti 2 cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi dodot iespēju cilvēkiem
ar invaliditāti iesaistīties darba tirgū.



Projektā „Biedrības „Latvijas Autisma apvienība” (1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/196)
administratīvās kapacitātes stiprināšana. Projekta ietvaros pirmo reizi Latvijā tika
izstrādāts materiāls „Savādais Es”, kur „vieglā valodā” apkopota informācija par
autiskiem traucējumiem, lai bērns ar šo sindromu varētu sevi labāk izprast un iepazīt.
Mācību materiāls „Mans neparastais brālis” ir veidots kā palīgmateriāls ģimenes
locekļiem, lai palīdzētu izprast un pieņemt ģimenes locekli, kam ir autiski traucējumi.
Šāds mācību līdzeklis veicina vienlīdzīgas iespējas personām ar funkcionāliem
traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem ļauj sekmīgām iekļauties sabiedrībā.



Projektā „Biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” (1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/009)
kapacitātes stiprināšana komunikācijas procesā ar pašvaldību un sabiedrību” organizējot
tikšanās ar NVO pārstāvjiem, tikšanās ar pilsētas pašvaldības pārstāvjiem un tikšanās ar
sabiedrību, tika nodrošinātas telpas, kas piemērotas arī personām ar funkcionālajiem
traucējumiem. Nepieciešamības gadījumā biedrība nodrošināja asistenta-pavadoņa
palīdzību, lai cilvēki, kuriem bija grūtības pārvietoties, varētu piedalīties organizētajās
diskusijās.

232. Īstenotie pasākumi HP VI ieviešanā 2012.gadā:


LM pārziņā esošajās aktivitātēs finansējuma saņēmēji projektu ietvaros īsteno dažādus
pasākums, kas veicina vienlīdzīgu iespēju principu īstenošanu. LM kā atbildīgā iestāde par
HP VI koordināciju 2011. un 2012.gadā veica 22 apsekojumus ESF projektu īstenošanas
vietās, kuru ietvaros tika sniegtas konsultācijas projektu īstenotājiem par dzimumu
līdztiesības, invaliditātes un novecošanās aspektu ievērošanu projektu īstenošanā. No
intervijām, kas tika veiktas apsekojumu laikā, secināms, ka biežākās kļūdas, kuras
pieļāvuši projektu īstenotāji bija tās, ka netika veikta mērķauditorijas, risināmo problēmu
analīze no dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanās perspektīvas, kā arī
nenotika konsultācijas ar dzimumu līdztiesības vai invaliditātes jomas speciālistiem.
Raksturīgi, ka augstāks izpratnes līmenis par HP VI aspektiem bija sociālās iekļaušanas
jomas projektos, kuru mērķis bija pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem. Savukārt projektos, kuru tiešā mērķa grupa nebija personas ar
funkcionāliem traucējumiem, pieeja HP VI drīzāk bija formāla, t.i. projektos netika
īstenotas specifiskas aktivitātes, lai nodrošinātu vienlīdzīgas līdzdalības iespējas sociālās
atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Visbiežāk projektos tika īstenotas
aktivitātes personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, savukārt dzimumu
līdztiesību un aktīvu novecošanos veicinošu aktivitāšu klāsts projektos nebija pietiekams



Vides pieejamības ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas
vietās 2012.gadā tika nodrošinātas 58 individuālas (2011. gadā - 210) vides pieejamības
ekspertu konsultācijas ERAF un KF līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās par vides un
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informācijas pieejamību personām ar kustību, dzirdes, redzes un intelektuālās attīstības
traucējumiem. Konsultāciju rezultātā tika novērtēta vides pieejamība apsekotajos objektos
5 baļļu sistēmā, kur augstāko novērtējumu saņem objekts, kur ievērotas vides pieejamības
prasības četriem funkcionālo traucējumu veidiem – redzes, dzirdes, kustību un garīga
rakstura traucējumiem, kas vienlaikus ļauj uzlabot arī atbalstu citu DP ietvaros.


Mācību videomateriāls par vides pieejamības nodrošināšanas pasākumiem ERAF un KF
līdzfinansētajos projektos DVD formātā pieejams LM Sociālās iekļaušanas un sociālā
darba politikas nodaļā, kā arī ir skatāms LM mājas lapā interneta vietnē
http://www.youtube.com/user/LabklajibasMinistrija.



Saskaņā ar 2010.gada 16.februāra MK noteikumu Nr. 14026 2012.gadā
sadarbības/atbildīgās iestādes ir veikušas 341 pārbaudi projektu īstenošanas vietās, kurās
pārbaudīts, vai projektā tiek ievēroti vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas principi
saistībā ar dzimumu līdztiesību, invaliditāti un novecošanos. Minētās iestādes pārbauda
vai projektā ir ievēroti vienlīdzīgu iespēju pamatprincipi saistībā ar dzimumu līdztiesību,
invaliditāti un novecošanos (ja attiecināms). Savukārt saskaņā ar VI apstiprināto metodiku
„Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada
plānošanas periodā”, veicot pārbaudes ES fondu projektu īstenošanas vietās, atbildīgajām
institūcijām ieteikts izmantot pārbaudes lapas. Pārbaudes lapās ir iekļauti jautājumi, kas
attiecas uz vienlīdzīgu iespēju principu kontroli un dod iespēju pārbaudīt vienlīdzīgu
iespēju pamatprincipu ievērošanu ES fondu (ESF, ERAF un KF) līdzfinansētajos
projektos.

233. 2012. gadā LM turpināja konsultatīva atbalsta sniegšanu projektu īstenotājiem un izpratnes par
dzimumu līdztiesību, invaliditāti un aktīvo novecošanos veicināšanu, sniedzot informāciju
projektu īstenotājiem semināros un konsultējot projektu īstenotājus. 2012.gadā LM nodrošināja
līdzdalību 14 informatīvajos semināros – Rīgā, Valmierā, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī un Cēsīs −
ES fondu līdzfinansēto projektu īstenotājiem un iesaistītajam personālam, sociālās jomas
darbiniekiem, pašvaldību speciālistiem, būvniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem, t.sk.
arhitektiem, plānotājiem, būvvalžu speciālistiem, studentiem par vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanas pasākumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos. 2012.gadā informētas 358
personas, bet kopš 2008.gada tās ir 2960 personas.
Tabula 5 Personu skaits, kuras apmācītas par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu ES fondu līdzfinansētajās
aktivitātēs
Gads

2008.

2009.

2010.

2011.

Personu skaits

488

930

577

607

2012.

Kopā

358

2 960

Labklājības ministrijas prioritātes HP VI koordinēšanā 2013.gadā

MK 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr. 140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde
vai AI veic pārbaudi ES struktūrfondu un KF finansētā projekta īstenošanas vietā”
26
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234. Lai atbalstītu HP VI efektīvu integrēšanu ES fondu vadības, ieviešanas, uzraudzības, izvērtēšanas
un komunikācijas procesos un nodrošinātu Komisijas regulas (EK) Nr.1083/2006 noteikto
atbildību par dzimumu līdztiesības un jo īpaši par pieejamības nodrošināšanu personām ar
invaliditāti jautājumiem, 2012. – 2015.gadā LM īstenos secīgus, mērķtiecīgus pasākumus saskaņā
ar iestrādēm un secinājumiem līdzšinējā HP VI koordinēšanas procesā.
235. Lai nodrošinātu sistēmisku pieeju informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai par HP
VI mērķiem un praktisku ieviešanu, tiks nodrošināti semināri ES fondu vadībā un ieviešanā
iesaistīto institūciju darbiniekiem, projektu iesniegumu vērtētājiem, projektu iesniedzējiem,
būvniecības speciālistiem un studentiem, īpašu uzmanību pievēršot projektu īstenošanā iesaistītā
personāla kompetences paaugstināšanai.
236. Lai veicinātu vides pieejamību un tādējādi uzlabotu personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti,
nodrošinot iespēju pilnvērtīgi iesaistīties visos sabiedrības procesos, tiks nodrošinātas
individuālas vides pieejamības konsultācijas ERAF un KF projektu īstenošanas vietās. 2013.gada
otrajā ceturksnī tiek plānots pētījums par HP VI ieviešanas efektivitāti 2007. – 2013.gada
plānošanas periodā. Balstoties uz pētījumā veiktās analīzes rezultātiem, tiks izvirzītas
rekomendācijas ES fondu atbalstam piemērojamo instrumentu uzlabošanai HP VI principu
ieviešanas veicināšanai nākošajā plānošanas periodā.
237. Balstoties uz veiktā pētījuma rezultātiem, kā arī sadarbībā ar vadošo un atbildīgajām iestādēm HP
VI koordinēšanas ietvaros ir plānots analizēt līdzšinējo pieredzi un veikt situācijas izvērtējumu,
lai noteiktu potenciālās riska jomas un problēmas Latvijā HP VI jomā. Plānots noteikt tādus
mērķus un sasniedzamos HP VI rādītājus, kuru izpildi varētu mērīt caur aktivitāšu un projektu
ietvaros īstenotajiem HP VI rādītājiem, kā arī DP un DPP definēt konkrētus specifiskos
pasākumus HP VI mērķu sasniegšanai, lai būtu iespējams mērīt to izpildi caur aktivitāšu/
apakšaktivitāšu/ projektu ietvaros īstenotajiem HP VI specifiskajiem pasākumiem, tai skaitā, kas
atbilstu VSID noteiktajiem sasniedzamajiem HP VI rādītājiem. Saiknē ar Revīzijas iestādes audita
ziņojumā iekļautajiem ieteikumiem, 2013.-2014.gadā tiks īstenoti šādi pasākumi


Lai pilnveidotu informācijas atspoguļošanu par īstenotajiem specifiskajiem HP pasākumiem
1DP ietvaros, LM informēs AI/SI par nepieciešamajiem uzlabojumiem un korektīvām
darbībām attiecībā uz turpmāko HP ziņojumu sagatavošanu;



Lai iegūtu savstarpēju salīdzināmu un analizējamu informāciju par specifiskajām HP VI
aktivitātēm projektos, LM informēs sadarbības un atbildīgās iestādes (VIAA, LIAA, VRAA,
SM) par nepieciešamību pārbaudēs projektu īstenošanas vietās ņemt vērā vadošās iestādes un
LM kā par HP VI koordināciju atbildīgās iestādes metodiskos norādījumus/vadlīnijas attiecībā
uz HP VI pārbaudēm, aktualizējot pārbaudes lapas un paredzot izvērstu šīs jomas pārbaudi, kā
arī sniedzot secinājumus par veikto pārbaužu rezultātiem.

238. VI sadarbībā ar LM kā HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanas koordinējošo iestādi plāno
pilnveides pasākumus attiecībā uz HP „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanu 2014.-2020. gada
plānošanas periodā, tosptarp attiecība uz daudz precīzāku tiešas un /vai neteišas ietekmes uz HP
ieviešanas noteikšanu, rādītāju vērtību definēšanu, kā arī uzraudzības pasākumiem.
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HP „Informācijas sabiedrība”
239. HP „Informācijas sabiedrība” (HP IS) 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, kā arī
sniedzot iedzīvotājiem iespēju aktīvāk piedalīties lēmumu pieņemšanā valsts un pašvaldību
līmenī, kā arī piedalīties citos sabiedriskajos procesos. Par HP IS koordināciju atbildīga ir
VARAM.
240. HP IS paredzēta visās DP. Iespējamais ES fondu projektu ietekmes līmenis uz informācijas
sabiedrības attīstību tiek iedalīts šādi:


projektam var būt tieša ietekme uz informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka
projektā ir paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības veidošanu un
attīstību.



projekts var netieši ietekmēt informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka projektā
nav paredzēti konkrēti pasākumi, kas veicina informācijas sabiedrības attīstību, taču ar
projekta aktivitāšu palīdzību tā netieši tiks veicināta.



projekts var tieši neietekmēt informācijas sabiedrības attīstību. Tas nozīmē, ka projektā
nav paredzētas konkrētas aktivitātes informācijas sabiedrības attīstībai un projekta
aktivitātes negatīvi neietekmēs informācijas sabiedrības attīstību.

Ilustrācija 18 DP aktivitāšu/ apakšaktivitāšu ietekme uz HP „Informācijas sabiedrība”27

241. VARAM informē, ka DP projektos pārskata periodā ir sasniegti šādi HP IS uzraudzības rādītāji:


izveidoti/uzlaboti 8 komunikāciju tīkli;



izveidotas/uzlabotas 23 informācijas sistēmas;



iegādātas 16 datortehnikas vienības;

ja aktivitātei ir apakšaktivitātes, uzskaitītas tiek tikai apakšaktivitātes, jo, ja visai aktivitātei kopumā ir ietekme uz
HP IS attīstību, ne vienmēr arī visām tās apakšaktivitātēm ir tieša ietekme un otrādi.
27
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elektronizēti 7 sabiedriskie pakalpojumi;



apmācīti 14 387 cilvēki IKT jomā.

242. Līdz pārskata perioda beigām DP projektos uzraudzības rādītāja vislielākais progress ir
„Apmācīto cilvēku skaits informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā”, proti, IKT jomā
apmācītas 14 387 personas, kas skaidrojams ar to, ka sniegtā atbalsta pamatvirzieni ir izglītības un
zinātnes attīstība, nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un darbaspēka veselības veicināšana un
administratīvās kapacitātes stiprināšana. Lielāko īpatsvaru šī rādītāja apjomā veido LM
administrētās 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, EM
administrētās 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu
konkurētspējas veicināšanai − atbalsts partnerībās organizētām apmācībām (2. un 3.atlases
kārta)”, VM administrētās 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā
iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” un IZM
administrētās 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences
paaugstināšana” un 1.2.1.2.3.apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences
paaugstināšana un prasmju atjaunošana” ietvaros apmācīto personu skaits.
243. 1DP lielākajā daļa no sasniegtā uzraudzības rādītāja – „izveidoto/uzlaboto informācijas sistēmu
skaits” ir sasniegta Valsts kancelejas administrēto aktivitāšu/apakšaktivitāšu projektos − attiecīgi
17, bet lielāko ieguldījumu rādītāja „elektronizēto sabiedrisko pakalpojumu skaits” sasniegšanā ir
nodrošinājusi LM administrētā 1.3.1.4.aktivitāte „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus
institūcijām”. Savukārt uzraudzības rādītājs „Iegādāto datortehnikas vienību skaits” ir sasniegts
LM 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos”.
244. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu HP IS uzraudzības rādītāju sasniegto vienību skaits,
ir palielinājies visās kategorijās izņemot rādītāja „Uzlaboti sabiedriskie elektroniskie pakalpojumi
ar paaugstinātu elektronizācijas līmeni” ir palikusi nemainīga. Dati tabulā par 2010., 2011.gadu
un 2012.gadu norādīti kumulatīvi.
Tabula 6 Sasniegtie HP IS rādītāji 1DP ietvaros
Izveidoti/uzlaboti
komunikāciju tīkli

Izveidotas/uzlabotas
informācijas
sistēmas

Iegādātas
datortehnikas
vienības

Elektronizēti
sabiedriskie
pakalpojumi

Uzlaboti
sabiedriskie
elektroniskie
pakalpojumi ar
paaugstinātu
elektronizācijas
līmeni

Uz 2010.g.
beigām

9

22

1

5

4

12 529

Uz 2011.g.
beigām

9

67

11

28

4

32 930

Uz 2012.g.
beigām

17

90

27

35

4

47 317

Apmācītas
personas
IKT jomā
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245. Kā labas prakses piemērus HP IS ieviešanā VARAM min vairākas iniciatīvas:
246. 1.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” − papildus punktus projekta
vērtēšanā saņēma projekti, kuros paredzēts veikt apmācības, kas saistītas ar IKT. Līdz pārskata
perioda beigām aktivitātē pabeigti 13 projekti, kuros ir notikušas apmācības, kas saistītas ar IKT,
kā arī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) iesniegto
projektu „Informācijas tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikrouzņēmumiem konkurētspējas un
produktivitātes veicināšanai”, kura īstenošana tika uzsākta iepriekš minētās aktivitātes 3.kārtas
ietvaros 2012.gadā un kura aktivitātes tiešā veidā sekmē HP IS ieviešanu un tās uzraudzības
rādītāju sasniegšanu.
247. Pārskata periodā IZM sadarbībā ar VIAA turpinājusi nodrošināt ar projekta īstenošanu saistītās
informācijas un metodisko materiālu ievietošanu mājas lapā sadaļā „Projektu pieredze” VIAA
mājas lapas sadaļā „ES struktūrfondu projektu E-karte” (http://sf.viaa.gov.lv/lat/), kur interesenti
var iepazīties ar pilnīgi visiem IZM/VIAA administrētajiem projektiem, t.sk. labās prakses
piemēriem ES fondu projektos IZM/VIAA administrētajās aktivitātēs. VIAA mājas lapā ir
pieejama E-rokasgrāmata ES fondu pieteicējiem un īstenotājiem28, kas ir mūsdienīgs, izglītojošs
un informatīvs atbalsta materiāls, kurā VIAA speciālisti īsi, konkrēti un skaidri palīdz izsekot
visam struktūrfondu projektu ciklam izglītībā un zinātnē: no projekta pieteikuma izstrādes līdz
projekta ieviešanai, iepirkumu veikšanai un pārbaudēm pēc projekta noslēguma. Tāpat VIAA
organizētajos semināros gan potenciālie projektu iesniedzēji, gan finansējuma saņēmēji pārskata
periodā tika informēti par iespēju iesniegt ar projektu saistīto dokumentāciju, izmantojot
elektronisko parakstu.
248. 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju
stiprināšanai valsts pārvaldē" Valsts kancelejas īstenotajā projektā „Atbalsts strukturālo reformu
ieviešanai valsts pārvaldē” organizētas divas apmācības „Datu vizualizācijas un infografikas –
mūsdienīgs risinājums sarežģītas informācijas pasniegšanai” un „Video veidošana – mūsdienīgs
instruments informācijas pasniegšanā”, kurās apmācīti 35 valsts pārvaldes darbinieki. Projekts
tieši attiecas uz informācijas sabiedrības veicināšanu, jo tajā tiek ieviesti konkrēti pasākumi
saistībā ar informācijas sabiedrības veidošanu un attīstību. Funkciju aprakstīšanas rīks ir jauna
pieeja valsts pārvaldes funkciju aprakstīšanā un vērtēšanā, darbības optimizēšanas plānošanai
valsts pārvaldē, kā arī lēmumu pieņēmējiem – strukturālo reformu ieviešanai.
249. Funkciju pieejamības nodrošināšana publiskā informācijas vietnē dod iespēju iedzīvotājiem aktīvi
paust savu viedokli un uzskatus, aktīvi piedaloties valsts pārvaldē, izmantojot IT iespējas.
250. 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes projektā, ko īsteno FM, saistībā ar valsts budžeta plānošanas un izpildes
informācijas sistēmas papildināšanu un pilnveidošanu, kā arī dokumentu vadības sistēmas un
darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu plānots apmācīt izveidotās sistēmas lietotājus, pieaicinot
speciālistus, tādējādi sekmējot IKT lietošanu un veicinot informācijas sabiedrības attīstību.
251. LM šādu pārziņā esošajās aktivitātēs nozīmīgākās HP IS mērķu sasniegšanā bijušas vairākas

28

http://sf.viaa.gov.lv/lat/vispareja_izglitiba/visparejas_izglitibas_aktivita/?tl_id=13920&tlsec=1624&tls_id=11395
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aktivitātes:


1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” projektā
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā − 2”, 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.



1.3.1.4.aktivitātes „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām" projektā
„Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” tiek pilnveidota NVA 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.



1.4.1.2.2.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar
redzes un dzirdes traucējumiem” projektā „Klusuma pasaule”, pamatojoties uz Latvijas
Nedzirdīgo savienības 2004.-2006.gada plānošanas periodā īstenotā EQUAL projekta
„Klusās rokas” rezultātā speciāli nedzirdīgajiem izstrādāto 42 stundu programmu ar kuras
palīdzību, tiek nodrošināta apmācība nedzirdīgām personām (ar priekšzināšanām vai
vājām datortehnikas prasmēm), ievērojot klientu vēlmes, dzīvesvietu un citus apstākļus.



1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" vairākos 1. kārtas projektos mērķa grupai ir
nodrošināta informācijas tehnoloģijas pieejamība pamata prasmju apgūšanā (apgūtas
datora apmācības prasmes un interneta lietošana), lai nodrošinātu kvalifikācijas celšanu,
izmantojot jaunākās modernās tehnoloģijas, kā arī veicinātu jaunu prasmju un iemaņu
apgūšanu − izmantot datora lietošanas iemaņas darba meklēšanai, dažādu maksājumu
veikšanai, informācijas iegūšanai, sociālo kontaktu uzturēšanai, t.sk. Skype izmantošanai.

252. Kopumā var secināt, ka LM pārziņā esošo aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros pārskata periodā
īstenoto projektu aktivitātes ir veicinājušas horizontālās prioritātes principu ievērošanu, kas
paredz informācijas sabiedrības attīstību, veicinot IKT pielietojumu izglītības ieguves procesā un
iekļaujoša darba tirgus attīstībā, mazinot „digitālās plaisas” rašanās risku, īpaši sociālās
atstumtības riska grupām, kā arī palielinot cilvēku spējas un prasmes izmantot IKT resursus:
253. Projektā 1DP/1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2” 2012.gadā apmācības IKT jomā uzsāka 2971 dalībnieks jeb 18, 4 % no 2012.gadā atbalstu
saņēmušajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem (16 105), tai skaitā:


268 personas profesionālās apmācības programmās (tai skaitā šādās specialitātēs 187 –
datorsistēmas tehniķis; 5 − datorsistēmas tehniķis (E apmācība); 76 – informācijas
ievadīšanas operators);



2703 personas neformālās izglītības ieguves programmās (t. sk. 1705 − datorzinības (bez
priekšzināšanām); 773 − datorzinības (ar priekšzināšanām, specifisku programmu
apguve); 26 − Corel Draw Graphics; 45 – Adobe Photoshop un Adobe Ilustrator; 23 −
71
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Datora un interneta prasmes ar ECDL sertifikāciju (bez priekšzināšanām); 3 − datora un
interneta prasmes ar ECDL sertifikāciju (lietpratējiem); 7 − Solid Work; 14 – personālo
datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana;
38 – Web risinājumu izstrāde; 69 – AutoCAD).
254. Projektā 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes
pilnveide”, atbilstoši projektā plānotajam, apmācīti 16 NVA darbinieki un IT speciālisti par IT
specifiskām programmām, kas ir 2,1 % no 2012.gadā apmācīto NVA darbinieku skaita (751).
255. Projekta 1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 „Klusuma pasaule” aktivitātē „IT tehnoloģijas –
dzirdes invalīdu sociālajai rehabilitācijai „@-pasaule”” organizēti 7 datorapmācības kursi, kuros
36 nedzirdīgie klienti tika apmācīti datorprasmēs, iegūstot zināšanas par jaunākām tehnoloģijām,
izpratni par pamatjēdzieniem datorprogrammu lietošanā, e-vides mobilitātes iespējām.
256. 1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” vairākos projektos kopumā 283 mērķa grupas dalībnieki
apguvuši pamatiemaņas datora lietošanā.
257. 1.3.2.3.aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla
kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” ietvaros kritērijs par HP IS ieviešanu ir
vērsts uz to, lai projekta ietvaros tiktu veiktas apmācības darbam ar informācijas tehnoloģijām.
2012.gadā apmācītas 1 786 ārstniecības personas IT jomā.
258. Valsts kancelejas īstenotajās aktivitātēs projektu iesniedzējiem organizētajos semināros tiek
sniegta informācija par HP un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanu attiecībā uz HP. SIF
interneta mājas lapā www.sif.lv pieejami metodiskie norādījumi projekta iesnieguma veidlapas
aizpildīšanai, kur tiek norādīta informācija par sadaļas par HP veicināšanu projekta ietvaros
aizpildīšanu, kā arī vispārīga informācija par katru prioritāti. Lai iegūtu vairāk informācijas par
HP IS un tās integrēšanu projektā. SIF mājas lapā elektroniskā formātā pieejami ar projekta
plānošanu, iesniegumu sagatavošanu, kā arī ar projektu īstenošanu saistīta informācija, tai skaitā
aktuālās veidlapas, metodikas, ieteikumi. Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu
iespējams nosūtīt SIF pa e-pastu konkursi@sif.lv, kā arī projektu īstenošanas posmā tiek veicināta
elektroniskā komunikācija (atskaišu saskaņošana, saturiskās informācijas iesniegšana
elektroniskā, nevis papīra formātā). Projektu iesniedzējiem/ īstenotājiem tiek nodrošināta iespēja
gan projekta iesniegumu, gan arī ar projekta īstenošanu saistītos pārskatus/ atskaites iesniegt
elektroniska dokumenta formā.
259. 1.5.1.3.aktivitātē "Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes
paaugstināšana" plānots attīstīt vai pilnveidot projekta iesniedzēja sniegto pakalpojumu
pieejamību, pamatojoties uz kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu vai pilnveidošanu, kā arī
plānots uzlabot elektronisko pakalpojumu kvalitāti vai pieejamību noteiktā nozarē, institūcijā vai
pašvaldībā. 1.5.1.3.2.apakšaktivitātes "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts,
reģionālā un vietējā līmenī" projektos paredzēts 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, vai
mērķa grupas apmācībām par informācijas komunikāciju tehnoloģiju iespējām. Pārskata periodā
no projektu īstenotājiem tika saņemts un izvērtēts 1 ikgadējais pārskats par 2012.gadu, kam bijusi
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pozitīva ietekme uz HP IS. Projekta rezultātā 2012.gadā izveidota/uzlabota 1 informācijas sistēma
(tas ir, sabiedriskā transporta tīkla modelis Vidzemes reģionā), nodrošināta projekta materiālu
brīva pieeja elektroniski un apmācītas 15 personas par IKT iespēju izmantošanu (tas ir, apmācīti
darbam ar izstrādāto sabiedriskā transporta modeļa IT risinājumu, lai nākotnē nodrošinātu
kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu).
260. Projektu rezultātā 2012.gadā izveidotas vai uzlabotas 14 informācijas sistēmas (iestādes resursu
un dokumentu pārvaldīšanas sistēmas, elektronisko pastu izmantošana, datu bāzes, interneta
mājas lapas), elektronizēts 1 NVO piedāvātais pakalpojums un apmācītas 263 personas par IKT
iespēju izmantošanu (NVO biedri, darbinieks, sadarbības partneri).
261. 1.5.2.2.aktivitātes "Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes
stiprināšana" īstenošana tiešā veidā sekmē HP IS mērķu sasniegšanu − nodrošinot atbalstu
sociālajiem partneriem un NVO un paplašinot to līdzdalības iespējas politikas izstrādē un
ieviešanā, iespējams nodrošināt arvien plašāku interešu pārstāvniecību politikas procesā un
sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanos.
262. 1.5.2.2.2.apakšaktivitātē "NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana" no projektu īstenotājiem
tika saņemti un izvērtēti 54 ikgadējie pārskati par 2012.gadu. 33 projektiem jeb 61% bijusi
pozitīva ietekme uz HP IS, 21 projektam – neitrāla, savukārt 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē "Atbalsts
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā" no projektu
īstenotājiem saņemti un izvērtēti 75 ikgadējie pārskati par 2012.gadu. 35 projektiem jeb 47%
bijusi pozitīva ietekme uz horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”, 40 projektiem jeb 53%
– neitrāla.
263. Papildus vadlīnijās par HP IS ievērošanu ES fondu projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā
norādītajiem uzraudzības parametriem tabulā 6 ir norādīta informācija par Valsts kancelejas
pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros sasniegtajiem rezultātiem, kas nodrošinās iedzīvotāju izpratnes
paaugstināšanu par politikas plānošanas procesu un publisko pakalpojumu sniegšanu.
Tabula 7 Sasniegtie papildus HP IS rādītāji

Aktivitātes/
apakšaktivitātes Nr. un nosaukums

Informatīvs vai
Informatīvs vai
mācību materiāls
mācību materiāls elektroniskā vai video
elektroniskā formā,
formā, pieejams
brīvi pieejams
kompaktdiskos vai
tiešsaistē, baneris
kopnes USB
mājas lapā (ja
interfeisa atmiņas
attiecināms)
ierīcēs (ja
attiecināms)

1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
valsts, reģionālā un vietējā līmenī
1.5.2.2.2. Nevalstisko organizāciju administratīvās
kapacitātes stiprināšana
1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai

Projekta ietvaros tiek
nodrošināta iedzīvotāju
izpratnes paaugstināšana
par politikas plānošanas
procesu un publisko
pakalpojumu sniegšanu
(ja attiecināms)

1

0

0

213

11

0

29

80

43
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264. VARAM secina, ka labās prakses piemēri DP aktivitātēs pamatā ir saistīti ar informāciju un
komunikāciju tehnoloģiju lietošanas apmācību, lai paaugstinātu projekta mērķa grupas
profesionalitāti un iespējas darba tirgū.
265. 2012.gada decembrī veikts pirmais „Sabiedriskās domas izvērtējums par e-pakalpojumu
izmantojamību” ar mērķi iegūt informāciju par to, cik lielā mērā sabiedrība ir informēta par
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu
ietvaros izstrādāto/uzlaboto elektronisko pakalpojumu piedāvātajām iespējām, kā arī par to, cik
lielā mērā sabiedrība šos e-pakalpojumus izmanto, un kā tiek sasniegts e-pakalpojumu
funkcionālais mērķis – atvieglot formalitāšu kārtošanu attiecībās ar valsts un pašvaldības
iestādēm. Saskaņā ar 2012.g. decembra izvērtējuma rezultātiem:


28% Latvijas iedzīvotāju visa veida e-pakalpojumus izmanto, valsts un pašvaldību epakalpojumus − 23% iedzīvotāju,



E-pakalpojumi ir atvieglojuši formalitāšu kārtošanu ar valsts vai pašvaldību iestādēm 78%
to iedzīvotāju, kuri izmantojuši konkrētos e-pakalpojumus,



Tikai 19% iedzīvotāju uzskata, ka informācija par e-pakalpojumiem ir pieejama
pietiekamā apjomā;



2012.gadā novadīti 15 semināri „E-prasmes izaugsmei” skolotājiem, lai uzlabotu skolotāju
e-prasmes un veicinātu IKT pielietojumu stundās un mācību materiālu sagatavošanā.

266. Lai nodrošinātu HP IS ieviešanas koordinēšanu, uzraudzību un izvērtēšanu, 2013.gadā VARAM
plāno turpināt iesāktās HP IS ieviešanas un uzraudzības darbības, tostarp:


sniegt konsultācijas par aktivitāšu un apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgajām iestādēm HP
IS projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādes procesā;



nepieciešamības gadījumā 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 Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejā;



nepieciešamības gadījumā sniegt informatīvos seminārus finansējuma saņēmējiem par HP
IS plānošanu, sagatavojot ES fondu projekta iesniegumu, īstenojot Eiropas Savienības
fondu projektu un sagatavojot ikgadējo pārskatu par Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētā projekta mērķa grupu un horizontālo prioritāšu ieviešanu;



sagatavot uz publicēt informatīvos materiālus par HP IS ieviešanas jautājumiem;



nepieciešamības gadījumā piedalīties atbildīgo institūciju organizētajos semināros,
skaidrot HP IS nozīmi un sniegt skaidrojumus projektu iesniedzējiem par projektu
iesniegumu veidlapas horizontālās prioritātes sadaļas aizpildīšanu;



sadarbībā ar par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu atbildīgajām 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;
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267. Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par HP IS, liela nozīme ir tradicionālajam pasākumam
„E-prasmju nedēļa 2013”, kuras mērķis ir veicināt sabiedrībā apziņu par arvien pieaugošo eprasmju nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā − ekonomikas izaugsmes, konkurētspējas un
nodarbinātības veicināšanā, ieinteresēt un informēt plašāku sabiedrības daļu par iespējām eprasmju apgūšanā, uzlabošanā un pielietošanā, kā arī popularizēt valsts sniegto e-pakalpojumu
saņemšanas iespējas un to ērtāku izmantošanu.
HP „Teritorijas līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja”
268. Šajā sadaļā ir sniegts kopsavilkums par divu HP ieviešanu: „Teritoriju līdzsvarota attīstība”
(TLA) un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” (RSK), jo abas HP ir vērstas uz Latvijas teritoriju
attīstību. Par abu HP ieviešanu ir atbildīga VARAM.
269. HP TLA mērķis ir nodrošināt sociālās un ekonomiskās attīstības līmeņu un tempu sabalansēšanu
atsevišķās valsts teritorijās, efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus izaugsmes sekmēšanai un
nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus un izaugsmes priekšnosacījumus neatkarīgi
no to piederības konkrētai teritorijai.
270. HP RSK mērķis ir nodrošināt Rīgas kā ekonomisko aktivitāšu jeb darījumu, transporta un
komunikāciju, inovāciju un jaunu zināšanu radīšanas, kā arī kultūras centra izaugsmi un
atpazīstamību starptautiskā mērogā, izmantojot tajā pieejamos resursus un izaugsmes potenciālu,
vienlaikus radot priekšnosacījumus valsts kopējai atpazīstamībai un izaugsmei starptautiskā vidē.
271. VARAM iesniegtajā ziņojumā par HP TLA un HP RSK ieviešanu ziņojumā sniegts pārskats par
HP uzraudzības rādītāju īstenošanas progresu, ES fondu ieguldījumiem Latvijas teritorijās –
plānošanas reģionos (turpmāk – reģions), nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros un
pašvaldībās
ESF ieguldījums HP „TLA” īstenošanai
272. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes aptver tikai 2,7% no darbības programmās
izmaksātā finansējuma aktivitātēm ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi. Salīdzinot ar
iepriekšējo pārskata periodu, 1DP izmaksātā finansējuma apmērs ir mazāks, kas daļēji
skaidrojums ar to, ka VARAM ziņojumā tiek pielietota atšķirīga metodoloģija, kā rezultātā
pieaudzis izmaksātais finansējums aktivitātēm ar nacionāla līmeņa ietekmi, kā arī VARAM
atzīmē, ka lielai daļai projektu ES fondu sistēmā kā īstenošanas reģions tiek norādīts „Visa
Latvija”, kas ziņojumā sīkāk netiek analizēti.
273. Lielo aktivitāšu ar nacionāla līmeņa ietekmi īpatsvaru (90,7%) no kopējā DP ietvaros izmaksātā
finansējuma var skaidrot ar īstenoto projektu specifiku. Izvērtējot projektus ar lielāko izmaksāto
finansējumu, var secināt, ka 199,8 milj. eiro jeb 14,6% izmaksāts četriem projektiem, kas īstenoti
visos reģionos, turklāt to īstenotājas ir IZM un NVA.
274. DP aktivitātes ar reģionālu ietekmi sniedz atbalstu augstākās izglītības, profesionālās izglītības un
iekļaujošas izglītības veicināšanai, kā arī atbalsta sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību reģionos.
DP aktivitātes ar vietēju ietekmi atbalsta NVO, plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
administratīvās kapacitātes stiprināšanu, speciālistu piesaisti plānošanas reģioniem, republikas
pilsētām un novadiem, kā arī komersantu organizētas apmācības un augstas kvalifikācijas
darbinieku piesaisti uzņēmumos.
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275. Būtisku aktivitāšu ar reģionālu un vietēju ietekmi finansējuma daļu – 57,9% piesaistījis Rīgas
reģions, kamēr Vidzemes reģions saņēmis 8,5% finansējuma. Starp pārējiem reģioniem
finansējums sadalījies 10,2– 12,8% robežās no darbības programmā izmaksātā finansējuma.
Ilustrācija 19 DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ieguldījumi reģionos, milj. eiro un %

276. Aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi finansējums starp reģioniem sadalījies vienmērīgāk nekā
aktivitāšu ar reģionālu un vietēju ietekmi finansējums – attiecība starp lielāko un mazāko vērtību
attiecīgi 3,1 un 6,8
277. Ievērojamās atšķirības aktivitāšu ar reģionālu un vietēju 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. Savukārt atšķirības aktivitāšu tikai ar vietēju ietekmi finansējuma sadalījumā varētu
būt skaidrojamas ar faktu, ka lielākā daļa valstī reģistrēto uzņēmumu un NVO darbojas Rīgā29.
278. Aktivitātēs ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi lielāko finansējumu saņēmis Rīgas reģions,
attiecīgi ar augstāko TALI, tālāk seko Kurzemes reģions. Vidzemes reģionam ir izmaksāts
mazākais finansējuma apmērs, lai gan TALI ir otrs zemākais, Zemgales reģionam, kas saņēmis
otru mazāko finansējuma apmēru TALI ir trešais augstākais. Atšķirībā no iepriekšējā perioda otru
lielāko finansējumu ir saņēmis nevis Latgales, kuram TALI ir zemākais, bet gan Kurzemes
reģions.

Rīgas reģionā darbojas 74% komercsabiedrību, 65% NVO, 82% augstskolu un koledžu, 81% zinātnisko institūciju.
(Avots: Centrālās statistikas pārvaldes dati, IZM un Izglītības kvalitātes valsts dienesta dati).
29
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Ilustrācija 20 DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi
ieguldījumi reģionos, milj. eiro un %

279. Izvērtējot ieguldījumus reģionos aktivitāšu dalījumā pa atbalsta jomām, VARAM secina, ka
finansējums izmaksāts šādās jomās – izglītība, nodarbinātības un sociālie pakalpojumi, publiskā
pārvalde un uzņēmējdarbība.
280. Lielāko finansējuma īpatsvaru veido izglītības joma – 53,7%, būtiski mazāk − uzņēmējdarbības
joma – 9,9% no kopējā finansējuma. Rīgas reģions visās jomās ir piesaistījis lielāko finansējumu.
Mazāko finansējuma īpatsvaru izglītības jomā veido Vidzemes reģions, nodarbinātības un sociālo
pakalpojumu jomā – Zemgales reģions, publiskās pārvaldes jomā – Kurzemes reģions un
uzņēmējdarbības jomā Latgales reģions.
281. Projektu īstenotājiem finansējums izmaksāts 11 aktivitātēs – galvenokārt 1.1., 1.2., 1.3. un 1.5.
prioritātēs. Analizējot aktivitātes, kurās finansējums izmaksāts visiem reģioniem, var secināt, ka
mazāko finansējuma īpatsvaru 1.2.1.1.3.apakšaktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” un 1.5.3.1.aktivitātē
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” saņēmis Kurzemes reģions,
attiecīgi, 1.2.2.4.2.apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības
riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” un
1.3.1.1.4.apakšaktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai − atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām” saņēmis Latgales
reģions.1.5.2.2.2.apakšaktivitātē „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” un
1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” saņēmis
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Vidzemes
reģions,
savukārt
Zemgales
reģions
mazāko
finansējumu
saņēmis
1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” un 1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”.30
Ilustrācija 21 DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ieguldījumi reģionos pa atbalsta jomām, milj. eiro

282. Attiecībā uz finansējumu saņēmušo projektu skaitu, VARAM secina, ka, lai arī reģioni, kas
īstenojuši lielāku projektu skaitu, attiecīgi piesaistījuši arī lielāku finansējuma apjomu, tomēr ne
visos reģionos lielāks projektu skaits vienlaicīgi nozīmē arī ievērojami lielāku piesaistītā
finansējuma apjomu šo projektu īstenošanai. Aktivitātēs ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi, lai
arī Zemgales un Vidzemes reģioni īstenojuši gandrīz vienādu projektu skaitu, tiem izmaksātais
finansējums proporcionāli atšķiras. Līdzīgi arī Kurzemes un Latgales reģioniem, kas īstenojuši
attiecīgi 103 un 100 projektus, vienlaikus piesaistītais finansējums atšķiras par 1,0 milj. eiro.
Jāatzīmē arī tas, ka īstenoto projektu skaits visiem reģioniem, izņemot Rīgas reģionu, ir līdzīgs,
no 96 līdz 103, bet izmaksātā finansējuma apjoms no 3,8 milj. eiro līdz 5,8 milj. eiro.
283. Aktivitātēs ar vietēja līmeņa ietekmi reģioniem piesaistītā finansējuma apjoms ir
neproporcionālāks finansējumu saņēmušo projektu skaitam, tā, piemēram, Vidzemes reģions ir
īstenojis lielāku projektu skaitu kā Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioni, bet piesaistītā

1.2.1.1.3. apakšaktivitātes pirmās kārtas projektu atlase un 1.5.3.2. aktivitātes, 1.2.2.4.2., 1.3.1.1.4., 1.5.2.2.2.,
1.5.2.2.3., 1.4.1.2.4. apakšaktivitāšu projektu atlases tika organizētas atklāta konkursa veidā. 1.5.3.1. aktivitātes
projektu atlases organizētas ierobežota konkursa veidā.
30
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finansējuma apjoms ir mazāks kā pārējiem reģionam.
Tabula 8 DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” finansējumu saņēmušo projektu skaits un piesaistītā
finansējuma apjoms
Finansējumu saņēmušo projektu skaits
Reģions

Izmaksātais finansējums (eiro )

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

251

171

26 659 581

5 555 939

Kurzemes reģions

103

64

5 914 221

1 633 307

Latgales reģions

100

68

4 882 966

1 900 537

Zemgales reģions

96

69

4 714 542

2 044 398

Vidzemes reģions

99

75

3 896 466

1 805 577

Kopā

649

447

46 067 776

12 939 760

284. Aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi finansējuma uz vienu iedzīvotāju salīdzinājums
reģionos liecina, ka lielāko finansējumu uz vienu iedzīvotāju saņēmis Rīgas reģions, savukārt
mazāko – Latgales reģions, attiecīgi 24,5 un 15,1 eiro. Turpretī, salīdzinot aktivitāšu ar vietēja
līmeņa ietekmi finansējumu, redzams, ka lielāko finansējuma apmēru uz vienu iedzīvotāju
piesaistījis Vidzemes reģions, savukārt mazāko – Rīgas reģions, attiecīgi 8,0 un 5,1 eiro.
285. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi
finansējums uz vienu iedzīvotāju starp reģioniem ir sadalījies vienmērīgāk, līdzīgi kā aktivitāšu ar
vietēja līmeņa ietekmi finansējums – attiecība starp lielāko un mazāko vērtību attiecīgi − 1,6 un
1,5 reizes.
286. Konstatēta zināma saistība starp finansējuma apjomu uz vienu iedzīvotāju un teritorijas attīstības
līmeni, jo Rīgas un Kurzemes reģioni ar augstāko TALI, attiecīgi piesaistījuši lielāko finansējumu
uz 1 iedzīvotāju, tai pat laikā Zemgales un Vidzemes reģioni, lai arī ar augstāku TALI, tomēr
piesaistījuši mazāku finansējuma apjomu nekā Latgales reģions, kam ir zemākais TALI starp
visiem reģioniem. Vidējais aktivitāšu finansējums uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir 20,9 eiro, t.sk.
aktivitātēm ar vietēja līmeņa ietekmi – 5,8 eiro.
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Ilustrācija 22 DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi
ieguldījumi uz vienu iedzīvotāju reģionos

ESF ieguldījums HP „RSK” īstenošanai
287. Attiecībā uz HP „RSK” lielāko finansējuma īpatsvaru veido aktivitātes DP „Infrastruktūra un
pakalpojumi” ietvaros – 68,6%, DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” – 22,7%, savukārt DP
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” 2 aktivitātēs − 8,7%.
Ilustrācija 23 DP aktivitāšu ar ietekmi uz HP "Rīgas starptautiskā konkurētspēja" ieguldījumi, milj. eiro un
%

DP ietvaros finansējums izmaksāts Rīgas pilsētai divās aktivitātēs – 1.1.2.1.1.apakšaktivitātē
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„Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” – 7,0 milj. eiro (īstenoti 10 projekti), un
1.1.2.1.2.apakšaktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” – 6,5 milj. eiro liels
finansējums 12 projektu īstenošanai.
Ilustrācija 24 ES fondu ieguldījumi DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros, milj. eiro un projektu
skaits

288. Izvērtējot ieguldījumus aktivitāšu dalījumā pa atbalsta jomām, var secināt, ka finansējums
izmaksāts tikai augstākās izglītības jomā.
289. 1DP ietvaros finansiāli ietilpīgākie projekti (pēc izmaksātā finansējuma apjoma), kas īstenoti
Rīgas pilsētā, ir „Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei
Rīgas Stradiņa universitātē”, „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai”, „Atbalsts RTU
maģistra studiju programmu īstenošanai” un „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai
LU”.
290. Attiecībā ieguldījumu nacionālas nozīmes attīstības centros 1DP lielāko finansējumu ar
ievērojamu īpatsvaru piesaistījusi Rīgas pilsēta – 20,5 milj. eiro, tai seko Liepāja un Jūrmala
attiecīgi ar 1,7 un 1,4 milj. eiro lielu ieguldījumu apmēru. Lielāko projektu skaitu īstenojušas
Rīga – 133, Liepāja – 20 un Jelgava – 16.
291. Savukārt mazāko finansējumu piesaistījusi Valmieras pilsēta, tikai 0,35 milj. eiro, tai seko
Jēkabpils – 0,54 milj. eiro un Daugavpils ar 0,68 milj. eiro lielu finansējumu. Valmieras pilsēta
īstenojusi arī mazāko projektu skaitu – 7, Jēkabpils īstenojusi 11 projektus, Jūrmala un Rēzekne
katra – 13 projektus.
292. Attiecībā uz ieguldījumus pa atbalsta jomām, var secināt, ka lielākais finansējuma apmērs
izmaksāts izglītības jomā – 19,0 milj. eiro, lielākā finansējuma saņēmēja ir Rīgas pilsēta – 15,5
milj. eiro, kas lielāko finansējuma apjomu ir saņēmusi arī pārējās atbalsta jomās – nodarbinātības
un sociālie pakalpojumi, publiskā pārvalde un uzņēmējdarbība. Līdz ar to arī visās jomās kopā
vislielāko finansējumu ir saņēmusi Rīgas pilsēta – 20,5 milj. eiro, kam seko Liepāja ar 1,7 milj.
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eiro un Jūrmala ar 1,4 milj. eiro finansējumu. Rēzeknes pilsēta saņēmusi 0,93 milj. eiro, Ventspils
– 0,89 milj. eiro, Jelgava – 0,81 milj. eiro un Daugavpils – 0,68 milj. eiro lielu finansējumu.
293. Jāatzīmē, ka kopā DP nacionālas nozīmes attīstības centriem izmaksāts 27,9 milj. eiro liels
finansējuma apjoms. Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu jomā izmaksāti 4,0 milj. eiro,
uzņēmējdarbības jomā – 3,0 milj. eiro un publiskās pārvaldes jomā – 1,8 milj. eiro liels
finansējums.
294. Ieguldījumu ziņā reģionālas nozīmes attīstības centros DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
ietvaros, pārliecinoši lielāko finansējumu piesaistījis Ogres novads – 1,4 milj. eiro , tālāk seko
Saldus novads – 0,5 milj. eiro un Gulbenes novads – 0,5 milj. eiro. Visvairāk projektu īstenojis
Kuldīgas novads – 12, tālāk seko Ogres un Siguldas novadi, katrs īstenojuši pa 9 projektiem.
295. Savukārt mazāko finansējumu piesaistījis Valkas novads – 0,04 milj. eiro, seko Alūksnes novads
– 0,12 milj. eiro un Aizkraukles novads ar 0,14 milj. eiro lielu finansējumu. Valkas un
Aizkraukles novadi īstenojuši arī vismazāko projektu skaitu, katrs 2 projektus. Bauskas, Ludzas
un Smiltenes novadi katrs īstenojuši pa 4 projektiem.
296. Finansiāli ietilpīgākais projekts, apskatot reģionālas nozīmes attīstības centriem veiktos
maksājumus,
ir
„Izglītojamo
inovatīvu
un
interaktīvu
prasmju
attīstīšana”
(1.2.1.1.3.apakšaktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas
kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”), kas īstenots Ogres novadā par 0,42 milj. eiro.
297. Analizējot ieguldījumus pa atbalsta jomām reģionālas nozīmes attīstības centros, VARAM secina,
ka kopā izmaksātais finansējums veido 7,7 milj. eiro, no kuriem lielāko īpatsvaru veido Ogres,
Saldus un Gulbenes novadiem izmaksātais finansējums, attiecīgi 1366,0 milj. eiro, 498,4 milj.
eiro un 490,17 milj. eiro apmērā. Vismazāko finansējuma apjomu piesaistījuši Valkas, Alūksnes
un Aizkraukles novadi, attiecīgi 42,5 milj. eiro, 128,8 milj. eiro un 151,1 milj. eiro apmērā.
Lielākais finansējums izmaksāts izglītības jomā – 2,8 milj. eiro, bet vismazākais uzņēmējdarbības
jomā – 0,71 milj. eiro.
Uzraudzības rādītāju izpilde teritoriālā dalījumā
298. VARAM apkopojusi arī
informāciju par aktivitāšu īstenošanas rezultātā sasniegtajiem
uzraudzības rādītajiem. No rādītājiem, kam plānoti reģionāli diferencēti rādītāji, 103 rādītāji
atspoguļoti reģionālā dalījumā, no tiem 48 rādītāji ir 1DP.
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Ilustrācija 25 atspoguļo teritoriālā dalījumā noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanas līmeni reģionos,
atbilstoši – izpilde pret 2009. un 2013.gada rādītājiem.

299. Rādītāju izpildē vissekmīgāk veicies Rīgas un Kurzemes reģioniem, arī Zemgales reģiona
sasniegtais līmenis ir pārsniedzis 100% robežu, vienlaikus Latgales un Vidzemes reģioniem vēl
nav izdevies sasniegt 100% līmeni. Var secināt, ka Rīgas reģionā projektu īstenošana norit
sekmīgāk nekā citviet Latvijā. Tā kā par daļu uzraudzības rādītāju sasniegšanu informācija nav
pieejama, ar to reģionu piesaistītajam finansējuma apjomam var nebūt tiešas korelācijas ar
sasniegtajiem uzraudzības rādītājiem, proti, finansējuma piesaiste var uzrādīt labākus rezultātus
nekā uzraudzības rādītāju izpilde.
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Ilustrācija 26 Atspoguļo teritoriālā dalījumā noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanas līmenis
1DP reģionos, %

300. Noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanas līmenis reģionos ir kopumā līdzīgs. Aktivitāšu
dalījumā var konstatēt, ka tie ir sasniegti vai jau pārsniegti vairākās aktivitātēs, piemēram,
1.2.1.1.3.apakšaktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas
kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (Zemgales reģiona rādītāja izpilde – 235%);
1.2.2.4.2.apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (Kurzemes
reģiona rādītāja izpilde – 424%); 1.4.1.1.2.apakšaktivitātē „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi
mērķgrupu bezdarbniekiem” (Vidzemes reģiona izpilde – 237%, pārējo reģionu rādītāja izpilde
virs 200%).
301. Mazāk sekmīgi uzraudzības rādītāju izpildes rezultāti 2012. gadā pret 2013.gada vērtību ir
vairākas aktivitātēs:1.2.1.1.1.apakšaktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un
profesionālās izglītības pārstrukturizācija” (Zemgales un Rīgas reģiona rezultāta rādītāja izpilde –
6%, pārējo reģionu izpilde 8%); 1.2.1.1.4.apakšaktivitātē „Sākotnējās profesionālās izglītības
pievilcības veicināšana” (Zemgales reģiona rezultāta rādītāja izpilde – 10%, Vidzemes reģiona –
12%); 1.2.1.2.3.apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un
prasmju atjaunošana” (rezultāta rādītāja izpilde Zemgales reģionā ir 18%);
302. Kaut arī kopumā rādītāju sasniegšanas lēna progresa iemesli ir dažādi un lielā mērā atkarīgi arī no
konkrētu aktivitāšu specifikas un skar galvenokārt aktivitātes, kurās kā rādītāji noteikti pētījumi,
standartu izstrāde, apmācību programmu izstrāde un ieviešana, sasniegums reģionālā griezumā
skatāms un vērtējams saiknē ar rādītāja progresu kopumā. Šādu informāciju skatīt arī ziņojuma 4.
pielikumā.
303. Lai pilnveidotu HP uzraudzību, svarīgi ir vērtēt ES fondu ietekmi uz teritoriju attīstību, t.i.
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izmaiņas, kas radušās teritorijās ES fondu finansēto projektu īstenošanas rezultātā un esošo
informāciju jāpapildina ar savstarpēji salīdzināmu informāciju par ES fondu projektu īstenošanas
rezultātiem, kas ir universāli un līdz ar to piemērojami dažādu nozaru ES fondu aktivitāšu
ietekmes novērtēšanai uz teritoriju attīstību.
304. ES fondu tehniskās palīdzības projekta ietvaros VARAM 2012.gada 15.maijā noslēdza līgumu
ar SIA „Ernst&Young Baltic” par ES fondu 2007.−2013.gadam ietekmes uz Latvijas teritoriju
attīstību izvērtējuma veikšanu par laika periodu no 2007.gada līdz 2010.gadam. Izvērtējumu
veikts jau pēc iepriekš izstrādāta algoritma, izstrādājot arī analītisku rīku.
305. Pētījuma rezultātā apkopotajos secinājumos, balstoties uz TAI vērtībām 2005.−2012.gadam,
norādīts būtiskas izmaiņas teritoriju līdzsvarotas attīstības virzienā nav notikušas, proti, izņemot
Rīgas reģionu, visu pārējo reģionu TAI vērtības ir negatīvas, tātad šīs teritorijas ir zem vidējā
valsts sociālekonomiskās attīstītības līmeņa, taču ir vērojama pozitīva tendence.
306. Vairāk nekā pusi no izmaksātā ES fondu ieguldījuma apjoma 56% veido aktivitāšu ar reģionāla
un vietēja līmeņa ietekmi finansējums.31 Izvērtējuma rezultātā var secināt, ka projektu īpatsvars
aktivitātēs ar nacionāla līmeņa ietekmi veido tikai 8,9%, taču finansējuma ziņā – 44%, lielākus
ieguldījumus piesaistot Rīgas reģionam (26,7%), kas ir skaidrojams ar valsts pārvaldes iestāžu,
uzņēmumu un uzņēmējdarbību atbalstošo organizāciju koncentrāciju Rīgā. Gandrīz nemainīgs
palicis arī ieguldījumu apjoma īpatsvars vietējā un reģionālā mērogā.
307. Visās DP no aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi finansējuma trešo daļu (30%) ir
piesaistījis Rīgas reģions, kam seko Kurzemes reģions – 21,5%, Latgales reģions – 17,5%,
Vidzemes reģions – 15,8% un Zemgales reģions – 15,2%.
308. Izvērtējot aktivitāšu finansējumu uz vienu iedzīvotāju, secināts, ka vislielākais finansējums uz
vienu iedzīvotāju ir Kurzemes reģionā – 1290,5 eiro, savukārt vismazākais – Rīgas reģionā –
478,08 eiro, kas ir līderis pēc finansējumu saņēmušo projektu skaita. Salīdzinot ar iepriekšējo
pārskata periodu, Zemgales reģions ir apsteidzis Latgales reģionu izmaksātā finansējuma apjoma
ziņā uz vienu iedzīvotāju.
309. 1DP aktivitātes ar reģionālu un vietēju ietekmi aptver 46,1 milj. eiro jeb 2,7% no darbības
programmās izmaksātā finansējuma. Tās ietvaros būtisku aktivitāšu finansējuma daļu – 57,9%
piesaistījis Rīgas reģions, salīdzinājumam Vidzemes reģions saņēmis tikai 8,5% finansējuma32.
Starp pārējiem reģioniem aktivitāšu finansējums sadalījies 10,2 – 12,8% robežās. Salīdzinājumā
ar iepriekšējo pārskata periodu 2007.− 2011.gadam Rīgas reģionam piesaistītā finansējuma

ES fondu aktivitāšu/apakšaktivitāšu sadalījums pēc to ietekmes mēroga ir pieejams VARAM ziņojumā par
horizontālo prioritāšu „Teritoriju līdzsvarota attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” īstenošanu 2007.2012.gadā 1.pielikumā.
http://komitejas.esfondi.lv/AI%20uzraudzbas%20ziojumi/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fAI%20uzraudzbas%
20ziojumi%2fHP%20instit%c5%abciju%20zi%c5%86ojumi%2f2012%2fTeritoriju%20l%c4%abdzsvarota%20att%c
4%abst%c4%abba%20un%20R%c4%abgas%20starptautisk%c4%81%20konkur%c4%93tsp%c4%93ja&View=%7b0
F1E504A%2d61FD%2d4243%2d9AEF%2dE9074475530E%7d
32
Ir ņemts vērā tikai izmaksātais finansējums, nevis iesniegtie projekti vai noslēgtie līgumi, kas varētu uzrādīt atšķirīgu
situāciju finansējuma piesaistē.
31
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īpatsvars (53% iepriekšējā periodā) ir pieaudzis par 4,9%, Vidzemes reģions ir saglabājis pēdējo
vietu pēc piesaistītā finansējuma ar nemainīgu finansējuma īpatsvaru – 2,7%.
310. Izvērtējot reģioniem piesaistīto finansējumu aktivitāšu iedalījumā pa atbalsta jomām, secināts, ka
tāpat kā iepriekšējā pārskata periodā, lielāko īpatsvaru veido izglītības joma – 53,7% no kopējā
finansējuma. Uzņēmējdarbības joma veido 9,9% no kopējā finansējuma.
311. Par labās prakses piemēriem saistībā ar HP ieviešanu 1DP VARAM norāda 1.5.prioritātē
sasniegto. 1.5.3.2.apakšaktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana”, kurā pabeigto projektu rezultātā atbalstīti 12 plānošanas reģioni vai
novadu pašvaldības, kuros nodrošināta attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana, t.sk.
Latgales plānošanas reģionā − 2, Zemgales plānošanas reģionā – 3, Kurzemes plānošanas reģionā
– 1, Vidzemes plānošanas reģionā – 1, Rīgas plānošanas reģionā – 5, kā arī izstrādāti vai
aktualizēti 18 attīstības plānošanas dokumenti plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās, t.sk.
Rīgas plānošanas reģionā – 6, Zemgales plānošanas reģionā – 5, Latgales plānošanas reģionā – 4,
Kurzemes plānošanas reģionā – 1, Vidzemes plānošanas reģionā – 2. 1.5.1.3.2.apakšaktivitātē
„Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionāla un vietēja līmenī” īstenoto
projektu rezultātā uzlabota pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamība, paaugstināta
pašvaldību un plānošanas reģionu darbinieku kapacitāte, nodrošināta e-pakalpojumu ieviešana,
efektīva dokumentu pārvaldība, kā arī atsevišķās pašvaldībās ieviests vienas pieturas aģentūras
princips, tādējādi nodrošinot sociālās un ekonomiskās attīstības izaugsmi dažādos reģionos.
HP „Ilgtspējīga attīstība”
312. HP ,,Ilgtspējīga attīstība” (HP IA), kuras mērķi ir samazināt vides piesārņojumu, nodrošināt
kvalitatīvu dzīves vidi, saglabāt bioloģisko daudzveidību, racionāli izmantot dabas – un
energoresursus, novērst draudus iedzīvotāju veselībai, uzraudzīt un kontrolēt vides piesārņojumu,
un paaugstināt vides apziņu ieviešana ir VARAM pārziņā.
313. Lielākā daļa no DP ietvaros īstenotajām aktivitātēm/apakšaktivitātēm kopumā tieši neietekmē HP
IA. Vienlaikus jāņem vērā, ka ilgtermiņā tās, uzlabojot zinātnes un pētniecības potenciāla
kapacitāti un veicinot jaunu zinātnieku darba grupu veidošanos, attiecīgi sekmēs arī vides
zinātnes un vides zināšanu attīstību, kā arī veicinās ilgtspējīgas attīstības nosacījumu ievērošana
inovatīvu risinājumu izstrādē un ieviešanā (1.1.1. pasākums „Zinātnes un pētniecības potenciāla
attīstība”).
314. 1.1.2. pasākumā „Augstākās izglītības attīstība” un 1.2.1. pasākumā „Profesionālās izglītības un
vispārējo prasmju attīstība” sniegs pozitīvu ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, lai arī tiem nav tiešas
ietekmes uz vidi, tā ietvaros plānotajās 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.
315. Arī HP IA ieviešanā HP koordinējošā iestāde VARAM veikusi uzlabojumus 2012. gadā
aktualizēta un 2012. gada 14. decembrī apstiprināta „Kārtība 2007.-2013. gada plānošanas
perioda horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai atbildīgajā
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institūcijā”.
316. VARAM, izmantojot valsts statistikas datus, plānošanas dokumentu HP IA īstenošanas
uzraudzības rādītājus un plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības rādītājus Vienotajā
informācijas sistēmā, sagatavots vides pārskats (vides monitoringa ziņojuma) iesniegšanai Vides
pārraudzības valsts birojā.
317. Izvērtējot pieejamos informācijas avotus, HP IA īstenošanas uzraudzībai turpmāk tiks izmantoti
arī DP īstenošanas uzraudzības rādītāji, kas tiešā vai netiešā veidā norāda uz ietekmi uz HP IA
īstenošanu.
318. 2013. gadā VARAM plāno izstrādāt metodiskos norādījumus „Vadlīnijām horizontālās prioritātes
„Ilgtspējīga attīstība” īstenošanai un uzraudzībai”, kas tika apstiprinātas 2010. gadā, lai
nodrošinātu vienotu atbildīgo iestāžu sapratni par ziņojuma par horizontālo prioritāšu īstenošanu
ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros sagatavošanu.

2.2. Informācija par atbilstību Kopienas tiesībām
319. Šajā sadaļā sniegts apraksts par DP atbilstību Kopienas tiesībām, jo īpaši publisko iepirkumu
jomā, komercdarbības (valsts) atbalsta jomā.
320. DP ieviešanas gaitā, būtiskas problēmas ar potenciālu neatbilstības raksturu, kas saistītas ar
atbilstību Kopienas tiesībām, netika konstatētas. Individuāli gadījumi tiek operatīvi risināti.
Jāsecina, ka biežāk sastopamie cēloņi, kā rezultātā 2012.gadā radušies neatbilstoši veiktie
izdevumi, ir nepiemērotas iepirkuma procedūras izvēle un savlaicīga atbildīgās institūcijas
neinformēšana par būtiskām pārmaiņām projekta ieviešanā. 2012.gadā nav konstatēti gadījumi,
kad mākslīgi tiktu noteikta vienības vai pakalpojuma cena, kā arī gadījumi, kad apzināti tiktu
sadalīta tirgus daļa.

2.2.1. Atbilstība EK prasībām publisko iepirkumu jomā
321. Publisko iepirkumu tiesiskais regulējums atbilst ES direktīvu prasībām. 2012.gada 1.augustā
stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), kas precizē dažas esošās PIL normas, kā
arī papildina regulējumu, ņemot vērā ES Tiesas prakses atziņas.
322. Paredzēts, ka minētie PIL grozījumi samazinās administratīvo un finansiālo slogu uzņēmējiem,
proti, pasūtītājs vairs nevarēs pieprasīt izziņas, kas ir pieejamas publiskajās datu bāzēs, kā arī tiek
samazināts piedāvājuma nodrošinājuma apjoms, kas turpmāk nedrīkst pārsniegt 2% no
līgumsummas un jebkurā gadījumā ne vairāk kā 10 000 latu. Turklāt piedāvājuma nodrošinājuma
veidu turpmāk izvēlēsies piegādātājs, ne pasūtītājs.
323. PIL precizēti nosacījumi paredzamās līgumcenas noteikšanai, kas, savukārt, ietekmē iepirkuma
procedūras veida izvēli, proti, precizēta līgumcenas definīcija un skaidrota iespēja neveikt
iepirkumus attiecībā uz tām daļām, kuru līgumcena mazāka par 20% no kopējās visu daļu
līgumcenas, ja šo daļu vērtība ir mazāka par 10 000 latu būvdarbu līgumiem un 3000 latu –
piegāžu un pakalpojumu līgumiem.
324. Saskatot nepamatotu līgumu grozījumu riskus, kā arī, lai skaidrāk pievērstu uzmanību šim
jautājumam, PIL pieņemti būtiski grozījumi arī attiecībā uz iepirkuma līgumu slēgšanu. Definēts
iepirkuma līgumu darbības termiņš, kā arī līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanas
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nosacījumi.
325. Lai novērstu gadījumus, ka pretendenti tiek noraidīti nesamērīga pamatojuma dēļ, PIL ir precizēti
nosacījumi papildus informācijas un preču paraugu pieprasīšanai piedāvājuma vērtēšanas procesā.
326. Attiecībā uz ārvalstu pretendentu pieteikšanās iespēju Latvijā īstenotajos ES fondu projektos
2012.gadā būtiskas izmaiņas nav notikušas. Joprojām visi paziņojumi par izsludinātajiem
iepirkumiem ir atrodami Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā (tomēr tikai latviešu
valodā), bet paziņojumi par publiskajiem iepirkumiem, kuru līgumcena pārsniedz MK
noteikumos Nr.51933 noteiktās līgumcenu robežas, tiek publicēti arī ES Oficiālajā Vēstnesī.
327. Informācija par 2012.gadā veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm, konstatētajām kļūdām
publiskajos iepirkumos sniegta sadaļā „Iepirkumu pirmspārbaudes”.

2.2.2. Atbilstība EK prasībām komercdarbības atbalsta jomā
328. Par komercdarbības atbalsta kontroli atbildīgā institūcija ir FM, izņemot, ja atbalsts plānots
darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti Līguma par ES darbību
1.pielikumā, ar zivsaimniecības produktiem, kā arī mežsaimniecību, kas ir Zemkopības
ministrijas kompetencē. 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.
329. Arī 2012.gadā FM nodrošināja plānoto pasākumu izvērtēšanu, lai konstatētu, vai plānotais
pasākums ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu Līguma par ES darbību 107.panta izpratnē.
Visiem pasākumiem, kas bija kvalificējami kā komercdarbības atbalsts, saskaņošanas procesā tika
izvērtēta atbilstība komercdarbības atbalsta kontroles normām, lai tiktu ievērotas prasības par
pieļaujamo atbalsta mērķi, izmaksām, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, sektorālajiem
ierobežojumiem. Tās tika saskaņotas ar EK (izņemot gadījumus, ja pasākums bija atbrīvots no
paziņošanas).
330. 2012.gada septembrī aktualizēta metodika ,,ES fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu
veikšanai ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. –
2013.gada plānošanas periodā’’34 (pārbaužu metodika), iekļaujot tajā papildus nosacījumu
komercdarbības atbalsta uzraudzībai.
331. Pārbaužu metodika papildināta ar nosacījumu par nepieciešamību veicot pārbaudes projektu
īstenošanas vietās pārbaudīt dubultā finansējuma risku kontekstā ar komercdarbības atbalstu
projektu ietvaros, lai konstatētu iespējamu pārklāšanos, kā arī pārliecinātos, vai netiek pārsniegta
kopējā noteiktā atbalsta intensitāte.
332. Papildus minētajam pārbaužu metodika papildināta ar pārbaudes lapu komercdarbības atbalsta
nosacījumu atbilstības pārbaudei, kurā iekļauti pārbaudes jautājumi atbilstoši katras aktivitātes,
kurām paredzēts komercdarbības atbalsts, atbalsta veidam.

33
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MK 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.519 „Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām”
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2013/1.4.1.metodika.pdf
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333. Valsts atbalsts un de minimis atbalsts 1DP pieejams vairākām 1.3. un 1.4. prioritātes aktivitātēm.
Tabula 9 DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros pieejamais valsts atbalsts
Nr.

Prioritātes, pasākuma,
aktivitātes, apakšaktivitātes
nosaukums

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"
Apakšaktivitāte "Atbalsts
1., 2. un 3.kārta Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši EK
nodarbināto apmācībām
2008.gada 6.augusta Regulai (EK) Nr.800/2008, kas atzīst
komersantu konkurētspējas
noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu,
veicināšanai – atbalsts
piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma
partnerībās organizētām
regula).
apmācībām"
Apakšaktivitāte "Atbalsts
nodarbināto apmācībām
1.kārta Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši EK 2008.gada
komersantu konkurētspējas
6.augusta Regulai (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta

1.3.1.1.1.

1.3.1.1.4.

1.3.1.1.6.

1.3.1.2.

1.3.1.3.

1.3.1.3.2.

1.3.1.9.
1.4.

veicināšanai – atbalsts
komersantu individuāli
organizētām apmācībām"

DPP paredzēts valsts atbalsts

kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87.
un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula).

Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši EK 2008.gada 6.augusta
Regulai (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta
kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87.
un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula).
Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši EK 2008.gada 6.augusta
Regulai (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta
Aktivitāte "Atbalsts
kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87.
pašnodarbinātības un
un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) un Komisijas
uzņēmējdarbības uzsākšanai"
2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr.1998/2006 par Līguma
87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.
Aktivitāte "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un
uzraudzības pilnveidošana"
Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši EK 2006.gada 15.decembra
Regulai (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta
piemērošanu de minimis atbalstam, Komisijas 2007.gada
Apakšaktivitāte "Darba attiecību
24.jūlija Regulai (EK) Nr.875/2007 par Līguma 87. un 88.panta
un darba drošības normatīvo
piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības nozarē un
aktu praktiska piemērošana
par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu un EK 2007.gada
nozarēs un uzņēmumos"
20.decembra Regulai (EK) Nr.1535/2007 par EK Līguma 87.
un
88.panta
piemērošanu
de
minimis
atbalstam
lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē.
Aktivitāte "Augstas
Valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši EK 2006.gada 15.decembra
kvalifikācijas darbinieku
Regulai (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta
piesaiste"
piemērošanu de minimis atbalstam.
Apakšaktivitāte "Atbalsts darba
vietu radīšanai"

Prioritāte "Sociālās iekļaušanas veicināšana"
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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 sabiedrībā un darba
tirgū"

1.4.1.1.2.

Apakšaktivitāte "Atbalstītās
nodarbinātības pasākumi
mērķgrupu bezdarbniekiem"

Valsts atbalsts tiks sniegts, ievērojot EK 2008.gada 6.augusta
Regulā (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta
kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma
87. un 88.pantu (Vispārējā grupu atbrīvojuma regula), un EK
2006.gada 15.decembra Regulā (EK) Nr.1998/2006 par Līguma
87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam, kā arī EK
2007.gada 20.decembra Regulā (EK) Nr.1535/2007 par EK
līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam
lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē un EK2007.gada
24.jūlija Regulā (EK) Nr.875/2007 par EK līguma 87. un
88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības
nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu minētos
nosacījumus. Paredzētais atbalsts ir atbrīvots no tā iepriekšējas
pieteikšanas EK, un, izstrādājot MK noteikumus par
apakšaktivitāšu ieviešanu, tiks iekļauti nosacījumi valsts
atbalsta piešķiršanai.
Valsts atbalsts tiks sniegts, ievērojot EK 2008.gada 6.augusta
Regulā (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta
kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma
87. un 88.pantu (Vispārējā grupu atbrīvojuma regula), un EK
2006.gada 15.decembra Regulā (EK) Nr.1998/2006 par Līguma
87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam, kā arī EK
2007.gada 20.decembra Regulā (EK) Nr.1535/2007 par EK
līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam
lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē un EK 2007.gada
24.jūlija Regulā (EK) Nr.875/2007 par EK līguma 87. un
88.panta piemērošanu de minimis atbalstam zivsaimniecības
nozarē un par Regulas (EK) Nr.1860/2004 grozīšanu minētos
nosacījumus. Paredzētais atbalsts ir atbrīvots no tā iepriekšējas
pieteikšanas EK, un, izstrādājot MK noteikumus par
apakšaktivitāšu ieviešanu, tiks iekļauti nosacījumi valsts
atbalsta piešķiršanai.

2.3. Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā, ES fondu sistēmas
pilnveidošana un vienkāršošana
334. EK 2012.gada janvāra beigās apturēja ES fondu maksājumus Latvijai, norādot uz trūkumiem ES
fondu 2007.-2013.gada perioda vadības un kontroles sistēmā, kas saistīti galvenokārt ar deleģēto
funkciju pārbaudēm un to stiprināšanu, lai sniegtu EK un SEI pietiekošu pārliecību par
deklarējamo izdevumu atbilstību. FM sagatavoja un īstenoja rīcības plānu sistēmas
pilnveidošanai, kā rezultātā 2012.gada jūnijā izdevumu deklarēšana EK tika atjaunota.
335. Galvenie 2012.gadā paveiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai ir
šādi:
336. Stiprinātas VI kontroles un virsuzraudzība, nodrošinot AI un SI deleģēto funkciju kvalitatīvas
izpildes kontroli (iestāžu procedūru, vērtēšanas procesa, projekta ieviešanas procesa u.c.
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pārbaudes; vērtējums par iestādes spēju veikt deleģētās funkcijas). Turpmāk VI atbilstoši risku
novērtējumam katru gadu izstrādās plānu, kādā tā veiks deleģēto funkciju uzraudzības pārbaudes
ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās un atbilstoši šim plānam nodrošinās pārbaužu veikšanu
un ieteikumu ieviešanas uzraudzību
337. Kopumā 2012.gada 2.pusgadā jau veikto deleģēto funkciju pārbaužu rezultāti ir labi, jo maz ir
tādu problēmu, kas ietekmē izdevumu attiecināmību, tomēr VI saredz iespēju arī iespējamajiem
uzlabojumiem. Pārbaužu rezultātā visbiežāk konstatētie trūkumi saistīti ar projekta iesnieguma
vērtēšanas izsekojamību, maksājuma pieprasījuma izskatīšanas termiņa neievērošanu (visbiežāk
saistīts ar to, ka finansējuma saņēmēju iesniegtie maksājumu pieprasījumi ir sagatavoti
nekvalitatīvi un nepilnīgi, kā arī atsevišķām iestādēm ir nepietiekoša kapacitāte), pārkāpumiem
iepirkumu jomā, ko ES fondu vadībā iesaistītās iestādes savās kontrolēs iepriekš nav
konstatējušas, un ne vienmēr iestāžu procedūras atbilst spēkā esošiem tiesību aktiem un VI
sniegtajiem skaidrojumiem (skatīt arī sadaļu „Deleģēto funkciju pārbaudes un virspārbaudes”).
338. VI regulāri piedalās virspārbaudēs ES fondu projektu īstenošanas vietās (PPĪV) novērotāja
statusā, lai gūtu pārliecību par to, ka AI/SI PPĪV veic atbilstoši VI un AI/SI izstrādātajai
metodikai/vadlīnijām. Kopš 2012.gada februāra VI ir piedalījusies 40 virspārbaudēs, t.sk. 11
virspārbaudēs novērotāja statusā, un guvusi pārliecību par to, ka pārsvarā AI un SI pārstāvji
pārbaudes īstenošanas vietās veic atbilstošā kvalitātē.
339. Papildus VI ir veikusi arī 9 PPĪV, t.sk. 6 PPĪV veikuši tehniskie eksperti un 3 PPĪV veikuši VI
eksperti.
340. Pārbaudes un auditi (sk. pielikumā) biežāk veikti iestādēs ar augstāku riska līmeni, ko regulāri VI
nosaka atbilstoši izstrādātajai metodikai. Pārbaužu rezultātā izteikti ieteikumi, kuru ieviešanas
izpilde tiek kontrolēta un uzraudzīta no VI puses. FM ir izteikusi ieteikumus nepilnību novēršanai
un regulāri uzrauga ieteikumu ieviešanas statusu.
341. Izvērtētas iestāžu ar ES fondu ieviešanu saistītās iekšējās procedūras. 2012.gada pirmajā pusgadā
FM veica AI un SI ar ES fondu ieviešanu saistīto iekšējo procedūru izvērtējumu saskaņā ar MK
noteikumu Nr.52435 18.punktā noteikto, lai gūtu pārliecību par AI un SI izstrādāto iekšējo
procedūru atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, VI izdotajām metodikām, vadlīnijām
un sniegtajiem skaidrojumiem, kā arī lai gūtu pārliecību, ka pēc būtības, īstenojot iekšējās
procedūrās noteiktās darbības, ir iespējams nodrošināt atbilstošu ES fondu aktivitāšu ieviešanu.
342. Kopumā izvērtējuma rezultātā VI secinājusi, ka AI un SI iekšējās procedūras saistībā ar ES fondu
ieviešanu ir atbilstošas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un VI vadlīnijām, metodikām un
sniegtajiem skaidrojumiem, taču atsevišķas procedūras nepieciešams aktualizēt vai papildināt.
343. VI ir informējusi ES fondu vadībā iesaistītās iestādes par veikto procedūru izvērtējumu un tā
rezultātiem, norādot gan individuālus ieteikumus katrai iestādei, gan horizontālus ieteikumus, kas
ieviešami visām iestādēm. Attiecīgi FM nodrošinās ieteikumu ieviešanas pārbaudi, veicot
deleģēto funkciju pārbaudes pie iestādēm, kā arī veicot nākamo procedūru izvērtējumu.
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MK 2007.gada 31.jūlija noteikumi Nr.524 “Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības”
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344. Stiprināta iekšējā audita loma ES fondu sistēmā. 2012.gada 16.februārī MK apstiprināts rīkojums
par iekšējā audita lomu ES fondu sistēmā, kas nosaka FM Iekšējā audita tiesības veikt iekšējo
auditu iestādēs gadījumā, ja tā nevar paļauties uz iestādes iekšējā audita viedokli.
345. Sākot ar 2012.gadu, aizvien vairāk iekšējā audita loma ES fondu sistēmā tiek izmantota kā
preventīvs mehānisms, lai novērstu iespējamās nepilnības ES fondu vadības un kontroles sistēmā
un pilnveidotu sistēmas efektivitāti. AI un SI audita struktūrvienības veic iekšējos auditus iestādēs
un izsaka ieteikumus to darbības uzlabošanai. FM Iekšējā audita vienība uzrauga ieteikumu
ieviešanu, izskata audita ziņojumus un informē VI par audita ziņojumos atklātajām nepilnībām.
VI izskata audita ziņojumus un būtisku nepilnību gadījumā veic darbības maksājumu un
izdevumu deklarēšanas apturēšanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041.
346. Papildus FM iekšējā audita struktūrvienība veic arī horizontālos auditus ES fondu sistēmā, par
kuru nepieciešamību katru gadu VI sniedz ierosinājumus. 2012.gada laikā veikts iekšējais audits
par neatbilstību sistēmu un sniegti priekšlikumi tās uzlabošanai, bet kopumā izvērtējuma rezultātā
secināts, ka auditētajās iestādēs izveidotā iekšējās kontroles sistēma neatbilstību un finanšu
korekciju piemērošanas jomā darbojas.
347. Noteikta nacionālā procedūra maksājumu un izdevumu deklarēšanas apturēšanai, ja iestāde
nekvalitatīvi veic tai deleģētās funkcijas vai konstatēti cita veida būtiski trūkumi. 2012.gada
10.aprīlī sēdē tika apstiprināti MK noteikumi „Grozījums MK 2010.gada 9.novembra noteikumos
Nr.1041. MK noteikumi ir izstrādāti kā viens no trūkumu novēršanas pasākumiem, kas jāveic, lai
EK atjaunotu maksājumus visās DP. MK noteikumi paredz pienākumu sertifikācijas iestādei,
pamatojoties uz VI lēmumu par DP, prioritātes, pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes vai
projekta ietvaros veikto izdevumu deklarēšanas apturēšanu EK, uz laiku līdz attiecīgo trūkumu
novēršanai apturēt šo izdevumu deklarēšanu EK. Minētais lēmums tiks pieņemts gadījumā, ja AI
vai SI vadības un kontroles sistēmā tiek konstatēti būtiski trūkumi vai ir cita pamatota un
objektīva informācija, kas liecina par deleģēto funkciju nepienācīgu izpildi.
348. 2012. gadā DP ietvaros kopā tika apturēta izdevumu deklarēšana 20,5 milj. eiro apjomā (IZM,
EM un LM projektos), ņemot vērā EK audita laikā konstatētos riskus 1.3.1.2. aktivitātes
„Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ieviešanā, kā arī atsevišķus
trūkumus VI deleģēto funkciju pārbaudēs laikā. Apturēta gan izdevumu deklarēšana, gan
maksājumu veikšana par 1 milj. eiro sakarā ar konstatējumiem par riskiem apakšaktivitātes
1.1.2.2.1. projektā. Maksājumu veikšana un deklarēšana tiek atjaunota, kad konstatētie trūkumi ir
novērsti.
349. Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. Pārskata periodā FM
aktualizējusi virkni metodisko un skaidrojošo materiālu ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm,
kas izstrādāti un regulāri tiek precizēti un papildināti ar mērķi nodrošināt vienotu praksi starp
iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku. Vadlīnijas un metodikas
aktualizētas, ņemot vērā RI auditos, VI deleģēto funkciju pārbaudēs, PPĪV un procedūru
izvērtējumā konstatētās sistēmiskās nepilnības, kā arī izmaiņām normatīvajos aktos. Visas VI
izstrādātās vadlīnijas, metodikas un skaidrojošie materiāli pieejami ES fondu mājas lapā
( http://www.esfondi.lv/page.php?id=613).
350. Aktuāls bijis jautājums par grūtībās nonākuša uzņēmumu noteikšanu. VI, lai nodrošinātu vienotu
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grūtībās nonākuša uzņēmuma izvērtējuma veikšanas kārtību, izstrādāja grozījumus MK
2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.41936 (turpmāk − noteikumi Nr.419), kuru grozījumu
projekts paredz noteikt pienākumu AI, SI, kā arī ES fonda finansējuma saņēmējam veikt
izvērtējumu par ES fonda projekta iesniedzēja un atbalsta saņēmēja atbilstību grūtībās nonākuša
uzņēmuma pazīmēm, ja šis subjekts atbilst saimnieciskās darbības veicēja statusam. Tāpat
noteikumu Nr.419 grozījumu projekts paredz augstāk minētajām iestādēm pienākumu, veicot
vērtējumu, ņemt vērā VI izstrādātās vadlīnijas grūtībās nonākušu uzņēmumu noteikšanai, tādējādi
nodrošinot vienotu praksi minētā izvērtējuma veikšanai. Noteikumu Nr.419 grozījumu
saskaņošanas laikā konstatēts, ka, veicot saimnieciskās darbības veicēja izvērtējumu atbilstoši
grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, EK tiesību aktos un dokumentos noteikto principu
piemērošana nozares ietvaros var atšķirties. Gan izvērtējamā subjekta juridiskais statuss, gan
aktivitātes ietvaros paredzētā atbalsta veida specifika papildus jau noteiktajiem EK
pamatprincipiem var radīt nepieciešamību veikt atsevišķu, specifisku kritēriju izvērtējumu. Tāpat
tika secināts, ka horizontāla izvērtējuma ieviešanai jebkurā gadījumā nepieciešami grozījumi MK
noteikumos par aktivitāšu īstenošanu, paredzot izvērtējuma veikšanas kritēriju. Līdz ar to lai
nodrošinātu horizontālu nosacījumu grūtībās nonākušo uzņēmumu noteikšanai, MK 2013.gada
12.martā nolemts, ka ar šīm normām papildina attiecīgi MK noteikumus par aktivitāšu īstenošanu.
351. Lai 2007. – 2013.gada ES fondu plānošanas perioda beigās horizontālajos noteikumos Nr.419
neiestrādātu normas, kas risina tikai atsevišķu atlases kārtu ietvaros iesniegto projektu vērtēšanas
kārtību (jāņem vērā, ka jaunu atlases kārtu izsludināšana ir paredzēta tikai atsevišķās aktivitātēs),
kā arī normas, kas iespējams jau tuvākajā nākotnē var mainīties, daudz lietderīgāk ir nevis grozīt
horizontālos noteikumus Nr.419, bet nodrošināt nepieciešamo nosacījumu iekļaušanu MK
noteikumos par aktivitātes īstenošanu (jau šobrīd tiek darīts), kā arī sagatavot un publiskot
kvalitatīvu metodisko materiālu (VI aktualizējusi vadlīnijas). Lai to nodrošinātu FM apkopos un
AI un SI nosūtīts informāciju par aktivitātēm/ apakšaktivitātēm, kuru īstenošanas noteikumos
jāparedz izvērtējuma veikšanas kritērijs, kā arī sagatavos priekšlikumu minētā kritērija redakcijai
MK noteikumos par aktivitātes/ apakškativitātes īstenošanu.
352. VI paralēli veica nepieciešamos darbus, lai aktualizētu vadlīnijas, kas paredzētas AI un SI (tai
skaitā ES fonda finansējuma saņēmējam), lai varētu noteikt ES fonda projekta iesniedzēja un
atbalsta saņēmēja atbilstību grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm. Izstrādātās vadlīnijas ir
dokuments, kas nosaka ES tiesību aktos noteiktā vērtējuma veikšanas procedūru. Saskaņā ar
vadlīnijās noteikto tiek veidotas arī AI un SI iekšējās procedūras. VI izstrādātās vadlīnijas, kā
izvērtējuma procesu regulējošs darba līmeņa dokuments, nodrošina vienotas prakses izveidi AI un
SI, nodrošina ES struktūrfondu un KF likuma 2.pantā noteiktā efektivitātes un caurredzamības
principa ievērošanu.
353. Grozījumi MK noteikumos Nr.740, lai normatīvajā aktā noteiktu kārtību, kādā piemēro
proporcionālo finanšu korekciju ES fondu projektiem. 2012.gada 3.janvārī apstiprinātie MK
noteikumi paredz noteikt, ka, ja līgumslēdzējs (AI vai SI), pieņemot lēmumu par neatbilstības

MK 2007.gada 26.jūnija noteikumi "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā
iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu"
36

93
Gada ziņojums_1DP_VI_lv_03.04.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads

konstatēšanu, secina, ka neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai
samazināt projekta attiecināmo izmaksu summu par visu izdevumu summu, kurus finansējuma
saņēmējs veicis neatbilstoši normatīvo aktu un civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta
īstenošanu nosacījumiem, būtu nesamērīgi, līgumslēdzējs attiecināmo izmaksu summu samazina
proporcionāli. ES fondu finansējuma saņēmēju tiesiskās noteiktības interesēs MK noteikumu
projektā ir arī noteikts, ka attiecināmo izmaksu summas proporcionālās samazināšanas
pamatprincipus FM nosaka vadlīnijās par finanšu korekciju piemērošanu. Lai arī faktiski šādas
vadlīnijas jau ir izstrādātas un praksē tiek piemērotas, šis punkts pēc būtības nodrošina gan to, ka
līgumslēdzējiem ir jāievēro vadlīnijās minētie principi, gan arī to, ka finansējuma saņēmēji ir
informēti par šādām vadlīnijām un var paļauties uz to, ka līgumslēdzējs tās piemēros, ja būs
nepieciešams attiecināmo izmaksu summu samazināt proporcionāli, kā arī to, ka visos līdzīgos
gadījumos tiek piemērota vienāda finanšu korekcija.
354. Elektroniskās darba laika uzskaites ieviešana ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās. EK ar
2012.gada decembra vēstuli ir atbalstījusi FM piedāvātās vienkāršotās elektroniskās darba laika
uzskaites sistēmas koncepta ieviešanu, līdz ar to tiek turpināts darbs pie sistēmas izstrādes un
metodikas izveides, lai atalgojuma daļveida attiecināšanas sistēmas ieviešana ES fondu vadībā
iesaistītajās institūcijās būtu praktiski iespējama no 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu
tehniskās palīdzības finansējuma.
355. Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. VI plāno turpināt
aktualizēt un apstiprināt virkni metodisko un skaidrojošo materiālu ES fondu vadībā iesaistītajām
iestādēm, kas izstrādāti un regulāri tiek precizēti un papildināti ar mērķi nodrošināt vienotu praksi
starp iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku. Vadlīnijas un metodikas
aktualizētas, ņemot vērā RI auditos, VI deleģēto funkciju pārbaudēs, PPĪV, izmaiņas normatīvajos
aktos un procedūru izvērtējumā konstatētās sistēmiskās nepilnības. Lielākā daļa no precizētajām
vadlīnijām/ metodikām pašlaik ir saskaņošanas procesā ar ES fondu vadībā iesaistītajām
iestādēm.
356. Ir plānots aktualizēt šādas vadlīnijas/ metodikas:




Vadlīnijas Nr.10.1. „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.2013.gada plānošanas periodā” papildinātas ar skaidrojumiem par atlīdzības izmaksām ES
fondu projektos nodarbinātajiem, t.sk. par izdevumiem par ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu, kā arī papildatvaļinājumu, ar skaidrojumu atlīdzības izmaksu aprēķina
atbilstībai Eiropas Investīciju fonda (EIF) metodoloģijai, papildinātas ar nosacījumiem
attiecībā uz atbilstošu informatīvo un publicitātes prasību ievērošanu.
Vadlīnijas Nr.10.10. „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos
projektos” papildinātas ar dažāda veida proporcionālo korekciju piemērošanas
gadījumiem, tādā viedā nodrošinot ES fondu uzraudzībā iesaistīto iestāžu izpratni par
korekciju piemērošanas specifiku dažādu pārkāpumu gadījumā, veikti precizējumi
attiecinot tās uz Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu, Norvēģijas finanšu
instrumentu un Šveices programmām, noteikti proporcionālo finanšu korekciju apmēri par
pārkāpumiem iepirkumu jomā, īpaši izdalot gadījumus un korekciju apmērus iepirkumos
virs un zem normatīvajos aktos noteiktajiem sliekšņiem.
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357. Pilnveidots regulējums attiecībā uz pasūtītāja finansētiem iepirkumiem (pašlaik MK Nr.65).
2012.gada 23.augustā VSS tika izsludināts MK noteikumu projekts „Noteikumi par iepirkuma
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, kas aizstās šobrīd
spēkā esošos MK 2008.gada 5.februāra noteikumus Nr.65. MK noteikumu projektā iekļautā
regulējuma mērķis ir radīt pēc iespējas elastīgu procedūru piegādes, pakalpojumu un būvdarbu
līgumu noslēgšanai, vienlaikus nodrošinot atklātības ievērošanas pamatnosacījumus un
ierobežojot finanšu saņēmēju un piegādātāju atrašanos acīmredzamā interešu konflikta situācijā,
kā arī radot finansējuma izlietojuma pamatotības kontroles mehānismu. Noteikumu paredzētais
regulējums ir pašpietiekams un tā interpretācijā nav izmantojams PIL detalizēti noteiktais
iepirkuma procedūru regulējums, t.sk. attiecībā uz izņēmumiem, prasībām piegādātājiem un
iepirkuma priekšmetu. Noteikumi nosaka arī atšķirīgu standartu atklātības, vienlīdzīgas
attieksmes un citu PIL paredzēto principu ievērošanai, prioritāti dodot finansējuma saņēmēja
pienākumam nodrošināt piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu. Ņemot vērā atšķirīgos
viedokļus un priekšlikumus efektīvākam risinājumam, plānots, ka MK noteikumu projekts stāsies
spēkā 2013.gada 1.jūlijā. MK noteikumu projekts iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai MK.
358. Iepirkumu plānu iesniegšanas procesa optimizēšana. Ņemot vērā iestāžu ierosinājumus, IUB
organizētā iepirkumu pirmspārbaužu darba grupas ietvaros izskatīti iespējamie risinājumi
attiecībā uz iepirkumu pirmspārbaužu plāna veidošanu, kā arī pārbaudes izlases veidošanu un
nepieciešamo intensitāti. 2012.gada ceturtā ceturkšņa ietvaros turpinās darbs pie iepirkumu
pirmspārbaužu metodikas ,,Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām
iestādēm un sadarbības iestādēm” aktualizēšanas, kuras ietvaros AI un SI tiks noteikti vienkāršoti
pārbaužu plāna un pārbaužu izlases veidošanas nosacījumi.
359. Sistēmiskie pilnveidojumi, ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaužu rezultātā konstatēto. Ņemot
vērā VI deleģēto funkciju pārbaužu pie iestādēm rezultātus, VI 2013.gadā izvērtēs un lems par
nepieciešamajiem sistēmiskajiem pilnveidojumiem, lai nodrošinātu vienotu praksi un principus
starp iestādēm, tādējādi atvieglojot gan iestāžu, gan finansējuma saņēmēju darbu un mazinot
neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku ES fondu vadības un kontroles sistēmā. Tāpat, ņemot
vērā deleģēto funkciju pārbaudes un pieredzi to veikšanā, VI vērtē un pastāvīgi nodrošina
kontroļu sistēmas pilnveidošanu un vienlaicīgi nodrošina kontroles, lai vērtētu drošas finanšu
pārvaldības principu ievērošanu.

2.3.1. Risku vadība
360. Turpinot iepriekšējos gados uzsāktos ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanas un
optimizēšanas pasākumus 2012.gadā savu darbību turpināja ES struktūrfondu, Kohēzijas fonda,
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta, Latvijas un
Šveices sadarbības programmas un ES finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas
programmas risku pārvaldības darba grupa (Risku pārvaldības darba grupa). Ņemot vērā, ka
Risku reģistrā iekļauti vairāki riski saistībā ar publisko iepirkumu jomu, 2012.gada jūnijā Risku
pārvaldības darba grupas sastāvā tika iekļauta arī IUB pārstāve, kas sadarbībā ar vadošās iestādes
pārstāvjiem uzlabos ar iepirkumu jomu saistīto risku pārvaldību, novērtēs veikto uzraudzības un
mazināšanas pasākumu efektivitāti.
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Risku pārvaldības darba grupas darbība 2012.gadā
361. Saskaņā ar iekšējām procedūrām vadošā iestāde ir veikusi risku izvērtējumu par jomām, kurās
identificēts augstākais risku līmenis. Pēc šādu potenciālo risku izskatīšanas Risku pārvaldības
darba grupā, risku reģistrs tika papildināts ar jauniem riskiem (Nepietiekamā kvalitātē sagatavota
iepirkuma dokumentācija (nolikumi, tehniskās specifikācijas u.c.)”, ,,Aizkavējusies iepirkuma
līgumu noslēgšana ES fondu projektos, t.sk. konkurenci ierobežojošu prasību izvirzīšana
pretendentiem, sūdzību saņemšana iepirkuma gaitā, iepirkuma noslēgums bez rezultāta u.c.”,
,,Nesaskaņoti grozījumi ES fondu projekta vienošanās un MKN neatbilstošas izmaiņas projekta
ieviešanā”), kuriem tika noteikti to īpašnieki – ES fondu vadošās iestādes darbinieki un citu FM
struktūrvienību eksperti, kā arī tika noteikta pārvaldības stratēģija.
362. 2012.gada jūnijā arī apstiprināti aktualizēti metodiskie norādījumi Risku pārvaldības darba
grupai, lai gan vadošās iestādes darbinieki, gan darba grupas biedri varētu nodrošināt risku
izvērtēšanu atbilstoši vienotiem nosacījumiem.
363. 2012.gada rudenī uzsākts darbs pie risku reģistra pārstrukturizēšanas un pilnveidošanas saskaņā ar
Risku pārvaldības darba grupas risku ekspertu ieteikumiem un priekšlikumiem.
364. Būtiskākie risku pārvaldības un kontroles pasākumi, kas veikti 2012.gadā:


Ieviests papildus mehānisms, lai mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu rašanos- veiktas
izmaiņas normatīvajos aktos, lai atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes varētu veikt
iepirkumu pirmspārbaudes. Minētais ļāvis ievērojami palielināt pārbaudīto iepirkumu
apjomu un izteikt ieteikumus iepirkuma dokumentāciju precizēšanai, novēršot potenciālo
neatbilstību rašanos.



Aktualizēti un papildināti virkne metodisko norādījumu, lai starp ES fondu administrēšanā
iesaistītajām iestādēm nodrošinātu vienotu izpratni un labo praksi – aktualizēta pārbaužu
projektu īstenošanas vietās veikšanas metodika, aktualizētas vadlīnijas par ziņošanu par
neatbilstībām, izstrādāta izmaksu izmaiņu vadības metodika, aktualizētas vadlīnijas par
atbilstošiem pamatojošiem dokumentiem izdevumu attiecināmībai (skat. sīkāk sadaļās
,,Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā un sistēmas uzlabošana un vienkāršošana'',
,,Deleģēto funkciju pārbaudes t.sk. virspārbaudes’’, ,,Pārbaudes projektu īstenošanas
vietās”, ,,Iepirkumu pirmspārbaudes’’).



Nodrošināta aktīva komunikācija un dalība darba grupās Latvijas interešu pārstāvēšanai
attiecībā uz 2014.-2020.gada plānošanas periodam pieejamo līdzfinansējumu un
ieviešanas nosacījumiem.

365. Kopumā secināms, ka noteiktie risku mazināšanas pasākumi ir efektīvi, lai gan to rezultāti bieži
vien nav tūlītēji, jo to rezultāti ir redzami un izmērāmi pēc ilgāka laika posma, un risku līmenim ir
tendence samazināties. Turklāt lielākā daļa no risku reģistrā iekļautajiem riskiem atrodas stadijā,
kad tiem ir noteikts zems vai ļoti zems līmenis.
Atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu risku novērtēšana
366. Ņemot vērā, ka vadošā iestāde nodrošina gan deleģēto funkciju pārbaužu veikšanu, gan iestāžu
veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās virspārbaužu, gan pārbaužu projektu īstenošanas
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vietās plānošanu un veikšanu atbilstoši risku to izvērtējumam, 2012.gadā, sākot ar maiju, tika
nodrošināta ikmēneša iestāžu risku novērtēšana saskaņā ar vadošās iestādes iekšējo procedūru.
367. Iestāžu risku ikmēneša novērtējums tiek veikts izvērtējot visu vadošajai iestādei pieejamo
informāciju (no VIS, iestāžu auditu ziņojumiem, progresa ziņojumiem, revīzijas iestādes, iekšējo
auditu ziņojumiem, VI veiktajām kontrolēm un pārbaudēm, masu medijos un publiski pieejamo
informāciju, saņemtajām sūdzībām no privātpersonām u.c.) un vērtējot to pēc noteiktu kritēriju
skalas, lai identificētu potenciālos draudus. Kritēriji galvenokārt saistīti ar potenciālā riska ietekmi
uz ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību un izdevumu attiecināmību.
368. Pēc risku novērtējuma iestādes tiek sarindotas prioritārā secībā un, nepieciešamības gadījumā,
tiek precizēts deleģēto funkciju vai citu vadošās iestādes veikto pārbaužu plāns (skat. sīkāk par
deleģēto funkciju uzraudzību sadaļā ,,Deleģēto funkciju pārbaudes t.sk. virspārbaudes’’).

2.4. Izmaiņas darbības programmas īstenošanas kontekstā
Strukturālās reformas publiskajā sektorā
369. Ņemot vērā izmaiņas sociālpolitiskajā situācijā un pozitīvās ekonomiskās izaugsmes tendences
2012.gadā, līdzīgi kā 2011.gadā, strukturālo reformu apjoms nav pieaudzis, kas ir saistītas ar
institucionālām izmaiņām, kas lielā apjomā tika īstenotas iepriekšējos gados. Vienlaikus
2012.gadā vairākās turpinājās darbs pie t.s. saturisko strukturālo reformu īstenošanas daudzās
jomās.
370. 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.

371. Lielākā daļa no uzskaitītajām prioritātēm tiek īstenotas, piesaistot ESF atbalstu. Īpaši nozīmīga
loma strukturālo reformu īstenošanā valsts pārvaldē ir divām ESF līdzfinansētām aktivitātēm –
1.5.1.1.1.apakšaktivitāte „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju
stiprināšanai valsts pārvaldē”, ko administrē FM, un 1.5.1.2.aktivitāte „Administratīvo šķēršļu
samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”, ko administrē Valsts kanceleja.
372. Ar ESF atbalstu (1.5.1.1.1.apakšaktivitātē „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko
spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”) 2012.gadā ir veiktas vairākas aktivitātes ar mērķi sekmēt
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efektīvas pārvaldības nodrošināšanu valsts pārvaldē, nodrošinot apmācības ministriju
speciālistiem par politikas plānošanu un ietekmes izvērtēšanu, kurām noslēdzoties, pabeigta
metodiskā materiāla – politikas ietekmes izvērtēšanas rokasgrāmatas – izstrāde.
373. Atbilstoši plānotajam pabeigts iepriekšējā gadā aizsāktais pētījums „Valsts konkurētspējas
novērtējuma un ilgtspējīga valsts konkurētspējas uzraudzības modeļa izstrāde” (pētījuma izstrāde
veikta atbilstoši Ministru prezidenta iniciatīvai, lai nodrošinātu mērķtiecīgu darbu pie Latvijas
konkurētspējas palielināšanas un tam izmantotu pasaules labāko pieredzi). 2012.gadā veikta arī
iepirkuma „Amatu kataloga pilnveidošana un amatu klasifikācijas kļūdu novēršana” sagatavošana
un izsludināšana, kā rezultātā 2012.gada decembrī noslēgts līgums un uzsākta pētījuma veikšana.
374. Vienlaikus VK īstenotā ESF projekta ietvaros veikti funkciju audita pētījumi:


2012.gada vasarā uzsākts un līdz gada beigām daļēji īstenots pētījums „Valsts tiešās
pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļu vietņu un valsts informācijas sistēmu
optimizācijas iespēju izvērtējums”;
 veikta ar funkciju auditu pētījumiem „Politikas plānošanas sistēmas attīstības
pamatnostādņu un Attīstības plānošanas sistēmas ietekmes novērtējums”, „Latvijas fizisko
personu sertifikācijas sistēmas un tās institucionālās struktūras (akreditācijas sistēmas)
izvērtējums” un „Tautas ataudzi ietekmējošo faktoru izpēte” saistītās iepirkuma
procedūras sagatavošana un izsludināšana.
375. Tāpat ar īstenotā ESF projekta starpniecību ir sniegts atbalsts nozaru ministrijām nākamā
plānošanas perioda politikas plānošanas dokumentu izstrādei, pabeidzot pētījumus par sākotnējās
ietekmes (ex-ante) novērtējumu par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā
darba politikas jomā un sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējumu strukturālo reformu
īstenošanai izglītības politikas jomā, lai veicinātu radošo prasmju apguvi. 2012.gadā uzsākta
piecu pētījumu – „Latvijas radošo industriju darbība un priekšnoteikumi nozares mērķtiecīgai
attīstībai”, „Pētījums par privātā sektora investīcijām pētniecībā un attīstībā un priekšlikumu
izstrāde atbalsta pasākumiem investīciju sekmēšanai”, „Sākotnējās ietekmes (ex-ante)
novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām sociālās palīdzības politikas jomā”,
„Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās profesionālās kompetences vērtējums un
profesionālās izglītības sistēmas pilnveide Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm un Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīriem” un
„Valsts pārvaldes politikas novērtējums” – īstenošana.
Strukturālās reformas izglītības jomā
376. Augstākās izglītības jomā saskaņā ar Pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā
izglītībā un zinātnē 2010.–2012.gadam nepieciešams turpināt jaunu zinātņu doktoru
sagatavošanu, it īpaši starpdisciplinārajās jomās, nodrošinot regulāru doktora studiju efektivitātes
izvērtējumu, ņemot vērā uzsācēju un beidzēju skaitu. Tāpat, pasākumu plānā paredzēts sekmēt
augstas kvalitātes maģistru sagatavošanu, īpaši dabaszinātņu, matemātikas, informācijas
tehnoloģiju, inženierzinātņu, veselības aprūpes, vides zinātņu un radošo industriju jomā,
nodrošinot regulāru maģistra studiju efektivitātes izvērtējumu, ņemot vērā uzsācēju un beidzēju
skaitu.
377. Kopumā Latvijas augstākās izglītības politikas īstenošana 2012.gadā ir virzīta uz galveno mērķi –
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augstākās izglītības starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanu. Augstākās izglītības politikas
īstenošana notiek saskaņā ar „Pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un
zinātnē 2010.–2012.gadam”, kurā noteikti četri galvenie rīcības virzieni:





studiju kvalitātes uzlabošana,
resursu atdeves un efektivitātes paaugstināšana,
eksportspējas paaugstināšana,
izglītības ciešāka sasaiste ar tautsaimniecību.

378. 2012.gadā veikti nozīmīgi pasākumi, lai pārietu uz jaunu augstākās izglītības ārējās kvalitātes
novērtēšanas sistēmu, ieviešot studiju virzienu akreditāciju. Tika sagatavota normatīvā bāze
studiju virzienu akreditācijas modelim – apstiprināti MK noteikumi, apstiprināts Studiju
akreditācijas komisijas sastāvs. Lai turpmāk akreditāciju organizētu Eiropas kvalitātes
nodrošināšanas reģistrā (EQAR) iekļauta aģentūra, IZM izsludināja atklātu konkursu, lai izvēlētos
institūciju, kura turpmāk organizēs studiju programmu licencēšanu un augstskolu, koledžu un
studiju virzienu akreditāciju.
379. Regulāri tika īstenoti augstākās izglītības eksporta veicināšanas pasākumi. 2012.gadā nozīmīgu
konsultatīvo un informatīvo atbalstu dalībai starptautiskajās izglītības izstādēs un dalībai
starptautiskajos mobilitātes veicināšanas tīklos augstskolām ir sniegusi Akadēmiskās informācijas
centrā izveidotā Augstākās izglītības eksportspējas veicināšanas nodaļa, kā arī Valsts izglītības
attīstības aģentūra, kas nodrošina interneta mājas lapas www.studyinlatvia.lv uzturēšanu, kurā
apkopota informācija par Latvijas augstskolu ārvalstu studentiem piedāvātajām programmām, kā
arī praktiska informācija par studijām, stipendijām un uzturēšanās atļaujām u.c. Ar nacionālo
augstākās izglītības stendu „Study in Latvia” tika nodrošināta Latvijas augstskolu dalība
starptautiskajās augstākās izglītības izstādēs Ķīnā, Indijā, Turcijā, Kazahstanā. Veikta iespējamā
augstākās eksporta tirgus izpēte un, sadarbojoties ar augstskolām, tika izstrādāti eksporta
reģionālie virzieni plānotajām izstādēm.
380. Lai atvieglotu augstskolu iespējas īstenot kopīgas studiju programmas ar citu valstu augstskolām
un veicinātu augstākās izglītības internacionalizāciju, IZM ir sagatavojusi un iesniegusi Valsts
kancelejā MK noteikumu projektu.
381. Lai nodrošinātu lielāku sabiedrības un darba devēju iesaisti svarīgu lēmumu pieņemšanā
augstskolā, ir sagatavoti priekšlikumi grozījumiem Augstskolu likumā, kas paredz augstskolās
izveidot jaunu lēmējinstitūciju – augstskolas padomi. Tā varētu pārņemt senāta pienākumu
pieņemt un grozīt satversmi, kā arī satversmes sapulces pienākumu ievēlēt un atcelt rektoru.
382. 2013.gadā līdz 1.martam augstākās izglītības jomā plānots izvērtēt īstenotos pasākumus un
sasniegtos rezultātus augstākās izglītības jomā laika posmā no 2010. – 2012.gadam un iesniegt
MK informatīvo ziņojumu „Par „Pasākumu plāna nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā
un zinātnē 2010.-2012.gadam” izpildi”. Tiks noteikti tie pasākumi, kuru izpilde ir jāturpina 2013.
un 2014.gadā un tos iekļaus jaunajā rīcības plānā.
383. Tiks izstrādāts un sagatavots ieviešanai no 2014.gada principiāli jauns augstākās izglītības
finansēšanas modelis, kas veicinās izglītības pieejamību, tās starptautiskās konkurētspējas
objektīvi novērtējamu kāpumu un taisnīgumu.
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384. Turpināsies pasākumu īstenošana augstākās izglītības eksportspējas paaugstināšanai, nodrošinot
informatīvo atbalstu augstskolām, pilnveidojot normatīvo bāzi, kā arī motivējot augstskolas
piedāvāt studiju programmas angļu un citās ES valodās.
385. Tiks nodrošināts studiju virzienu akreditācijas process, kuru organizēs EQAR reģistrā iekļauta
aģentūra, ar kuru tiks noslēgts deleģējuma līgums. Tiks sagatavots un iesniegts MK informatīvais
ziņojums „Par Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra darbību un
pasākumiem, lai nodrošinātu vismaz vienas Latvijas Republikas institūcijas iekļaušanu šajā
reģistrā vidējā termiņā”.
386. Tiks izstrādāta „Koledžu stratēģiskās attīstības koncepcija”.
387. 2012. gadā vispārējās izglītības jomā Latvijā viena no prioritātēm bija iekļaujošās izglītības
atbalsta sistēmas darbības nodrošināšana visos līmeņos.
388. ESF atbalsts iekļaujošai izglītībai 2012.gadā nodrošināts 1.2.2.4.1. un 1.2.2.4.2.apakšaktivitātēs –
turpināta projektu īstenošana, t.sk. 1.2.2.4.1.apakšaktivitātes ietvaros pašreiz Latvijas pilsētās ir
izveidoti iekļaujošas izglītības atbalsta centri Balvos, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā,
Liepājā, Rīgā un Valmierā, kas nodrošina izglītības atbalsta sistēmas funkciju īstenošanu savā
teritorijā projekta ietvaros noteiktajā reģionā. Turklāt Liepājas Universitātes Speciālās izglītības
laboratorija ir izstrādājusi vienu no profesionālās pilnveides programmām, ko apguvuši 101
pedagogs, kā arī uzsākta pārējo pedagogu profesionālās pilnveides programmu izstrāde. Ar
2012.gada decembri tiek nodrošināti mācību kursi psihologiem, kuros varēs apgūt gan attiecīgo
testu lietošanu, gan to interpretāciju klīnisko grupu griezumā.
389. Pārskata periodā noslēgusies IZM īstenotā 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes projekta „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ieviešana, kura mērķis
bija veicināt pedagogu konkurētspēju, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās
izglītības iestāžu pedagogiem. Atbalsta saņēmēji bija vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu
pedagogi, tajā skaitā profesionālās ievirzes, interešu izglītības pedagogi, kuri strādā izglītības
iestādēs, piedalās izglītības programmu īstenošanā, tai skaitā, kuri izglītības sistēmas pārmaiņu
rezultātā nonākuši jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai kuriem pastāvējis risks zaudēt
darbu izglītības iestādē.
390. 2012.gadā turpinājās Valsts izglītības satura centra projekts „Vispārējās izglītības pedagogu
tālākizglītība” 1.2.1.2.3.apakšaktivitātē, kurā līdz ar tradicionālajām kursu organizācijas formām
ietvertas mūsdienīgas pieaugušo izglītības organizācijas darbības:dalībnieku mācīšanās un
komunikācija e-vidē, kursu norises laikā darbu auditorijā kombinējot ar darbu tiešsaistes režīmā,
tālmācības kursi, videostundas, meistarklases, labas prakses piemēru pārņemšana pieredzes
apmaiņas rezultātā.
391. 2013.gadā vispārējās izglītības jomā plānotas darbības saskaņā ar IZM reformu īstenošanas
rīcības plānu, tajā skaitā:



Izglītības saturā un mācību procesa organizācijā uzsākt izglītības satura pilnveidi;
Mazo skolu attīstības nodrošināšanai paredzēts definēt mazo skolu kritērijus, izstrādājot
vadlīnijas mazo lauku skolu saglabāšanai un to funkciju paplašināšanai;
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Izglītības finansēšanas sistēmā plānots izstrādāt caurskatāmu, skaidri definētu un
saprotamu izglītības pakalpojumu finansēšanas jeb galvojuma sistēmu;
Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā paredzēts pārveidot izglītības iestādes vērtēšanas
kritērijus, izstrādājot zinātniski pamatotus mācību vides kvalitātes vērtēšanas
instrumentus.

392. Iekļaujošā izglītībā paredzēts sagatavot grozījumus normatīvajos aktos par vienotas un
saprotamas terminoloģijas, kas balstās uz iekļaujošas izglītības pieeju.
393. Profesionālajā izglītībā viena no IZM prioritātēm 2012.gadā bija profesionālās izglītības iestāžu
infrastruktūras sakārtošana, izveidojot pilnībā modernizētas, mūsdienīgas izglītības iestādes.
394. Lai nodrošinātu speciālistu sagatavošanu atbilstoši darba tirgus prasībām, 2012./2013.mācību
gadā mācības profesionālās izglītības programmās uzsākuši 8 588 audzēkņi valsts budžeta
finansētās vietās un 1 230 ESF finansētās vietās (1 – 1,5 gadīgajās profesionālās izglītības
programmās 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes 2.kārtas projektā). Profesionālās izglītības un
nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē saskaņota papildu uzņemšana ESF finansētās
profesionālās izglītības programmās 2013. gada janvārī un februārī.
395. No kopējā profesionālā izglītības sistēmā esošo audzēkņu skaita (42 058) līdz 80% ir saņēmuši
ESF stipendiju 1.2.1.1.4.apakšaktivitātē (valsts budžeta piešķirtajai stipendijai audzēkņiem ir
iespēja papildus saņemt ESF finansētu stipendiju, tādējādi veicinot profesionālās izglītības
iestādēs uzņemto audzēkņu skaita pieaugumu pēc 9.klases).
Strukturālās reformas nodarbinātības jomā
396. Modificējot apmācības pasākumu īstenošanas nosacījumus un ieviešot jaunus pasākumus un
vienlaikus pārejot no stipendiju sistēmas uz algu dotācijas sistēmu, saskaņā ar Komisijas Regulu
(EK) Nr.1998/2006 radās nepieciešamība noteikt ierobežota apjoma valsts atbalsta (de minimis)
sniegšanas nosacījumus apmācības pie darba devēja un praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs
ietvaros. Līdz ar to pilnveidojot apmācības pie darba devēja un praktiskās apmācības prioritārajās
nozarēs (1.3.1.1.3.apakšaktivitāte), kompleksu atbalsta pasākumu (1.4.1.1.1.apakšaktivitāte) un
pasākuma noteiktām personu grupām (1.4.1.1.2.apakšaktivitāte) īstenošanas nosacījumus, tie tika
papildināti ar ierobežota apjoma valsts atbalsta sniegšanas nosacījumiem, t.sk. pretendenta
izvērtēšanu grūtībās nonākuša uzņēmuma (turpmāk – GNU) statusam, kuram valsts atbalstu
nepiešķir.
397. Izstrādājot metodiku GNU noteikšanai, ir saskārusies ar ES normatīvā regulējuma praktiskas
piemērošanas problēmām (valstī nav vienotas metodikas, kas pietiekami detalizēti nosaka
Kopienas 10.10.2004. Pamatnostādnēs par valsts atbalstu GNU glābšanai un pārstrukturēšanai
norādīto kritēriju (zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas
samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās u.tml.) izvērtēšanu
uzņēmumiem, kam atbalsts tiek sniegts de minimis ietvaros. Vienlaikus jāatzīmē, ka uzņēmējam
sniegtā atbalsta apjoms nav samērīgs informācijas apjomam, kas nepieciešama izvērtēšanai.
Šobrīd tiek strādāts pie normatīvās bāzes izstrādes un kapacitātes nodrošināšanas izvērtējuma
veikšanai.
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2.5. Būtiskas izmaiņas saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.pantu
398. Lai gan atsevišķu projektu īstenošanas gaitā sakarā ar reformām publiskajā sektorā mainījušies
finansējuma saņēmēji, saskaņā ar atbildīgo un sadarbības iestāžu sniegto informāciju 2012.gadā
netika konstatētas būtiskās izmaiņas Regulas (EK) Nr.1083/2006 57.panta izpratnē.
399. Iepriekšējā plānošanās periodā projektu pēcuzraudzībā ir identificētā problēma, kad projekts vairs
nefunkcionē pēc būtības, šajā gadījumā AI un SI esošā plānošanas perioda projektu ietvaros ir
jāpievērš pastiprināta uzmanību projektu pēcuzraudzībai. Sistēmiska problēma ar finansējuma
piedziņu projektos, kuros iestājas maksātnespēja, kā risinājumu var minēt grozījumus
maksātnespējas likumā, paredzot, ka valsts ir kā nodrošinātais kreditors. Vēl viens risks ir saistīts
ar to, ka nākamajā gadā pēc uzraudzības perioda beigām tiek identificētas aizdomas par
neatbilstību, kas varētu būt radusies uzraudzības perioda ietvaros. Līdzšinējā praksē pieļaujams,
ka FS saimnieciskā darbība ir pārtraukta uz laiku līdz 6 mēnešiem, ja ir rīcības plāns
saimnieciskās darbības atjaunošanai.

2.6. Papildinātība ar citiem instrumentiem
400. 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
401. 2012.gadā, turpinot darbu pie dubultfinansējuma
uzraudzības procesā nosakot projekta riska līmeni,
šķērsfinansējums (ja tiek piemērots šķērsfinansējuma
skaitā pārvērtējot projekta riska līmeni, tiek ņemts
vairākus projektus.

risku novēršanas, projektu īstenošanas
tiek ņemts vērā, vai projekta ietvaros ir
princips – tas paaugstina riska līmeni), tai
vērā, vai konkrētais FS īsteno vienu vai

402. Pārbaudot maksājumu pieprasījumus un progresa pārskatus, tiek gūta pārliecība, ka projekta
ietvaros rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā arī savas kompetences ietvaros tiek
izvērtēti projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos pamatojošos dokumentus, tai skaitā, vai
ir atsauce uz projekta identifikācijas numuru.
403. 1.3.1.2.aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros
nepieciešams nodrošināt demarkāciju ar Latvijas un Šveices Mikrokreditēšanas programmu.
Demarkāciju nodrošina VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk – LHZB), jo tā ir abu
šo aktivitāšu ieviesējs, un tai ir pieejama informācija par atbalsta saņēmējiem abās aktivitātēs.
404. 2012.gadā vadošā iestāde ir izstrādājusi iespējamā dubultfinansējuma riska matricu, kurā
apkopota informācija par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu aktivitāšu ietvaros
atbalstāmajām darbībām, kurām varētu būt potenciāls risks pārklāties ar citu finanšu instrumentu,
fondu atbalstu programmu, pārrobežu sadarbības programmu u.c. atbalsta veidiem. 2013.gada I
ceturksnī matricas projekts nosūtīts visām iesaistītajām iestādēm papildināšanai un precizēšanai.
Visu saņemto informāciju plānots apkopot izveidojot vienotu potenciāli riskanto atbalstāmo
darbību un jomu režģi, kurā iekļauto informāciju iestādes varēs izmantot plānojot kontroles un
uzraudzības pasākumus.
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405. Tiek turpināti dubultfinansējuma novēršanas pasākumi pārbaudēs projektu īstenošanas vietās un
maksājumu pieprasījumu/progresa pārskatu pārbaudēs, nepieciešamības gadījumos arī ārpus tām.
406. Veicot pārbaudes projekta īstenošanas vietās un maksājumu pieprasījumu/progresa pārskatu
pārbaudes, tiek analizēta turpmāk – VIS un globālajā tīmeklī (t.sk., finansējuma saņēmēja mājas
lapā) pieejamo informāciju par citiem finansējuma saņēmēja īstenotiem projektiem pārliecinoties,
vai pastāv pazīmes, ka tajos paredzētās/veiktās darbības un/vai mērķa grupa pārklājas ar
pārbaudāmo projektu. Izlases kārtā veicot detalizētu izdevumu attaisnojošās dokumentācijas
pārbaudi, īpaši tiek pievērsta uzmanība, vai nav liecības par finansējuma saņemšanu no citiem
finanšu instrumentiem un par finansējuma saņēmēja pamatdarbības izdevumu iekļaušanu
pārbaudāmā projekta izdevumos. Šajās pārbaudēs tiek kontrolēts vai grāmatvedības uzskaite
projekta ietvaros ir atsevišķi nodalīta no FS (partnera, ja attiecināms) vispārīgās grāmatvedības
sistēmas, un vai FS ir izveidojis atsevišķu grāmatvedības kontu vai apakškontu, kā arī, vai veiktie
izdevumi ir attiecināmi finansēšanai no ES fonda, t.sk. vai pēc FS izdevumus pamatojošajiem
dokumentiem ir iespējams noteikt (t.sk. vērtējot FS norādes uz pamatojošo dokumentu
oriģināliem), vai projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti FS pamatdarbības vai citu ES vai
valsts, pašvaldības vai citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu izdevumi, tai skaitā tiek
kontrolēta projekta ietvaros iesniegto rēķinu kopiju atbilstība oriģināliem.
407. Lai pārbaudes laikā projekta īstenošanas vietā (pirms līguma noslēgšanas, projekta ieviešanas
laikā) pārliecinātos par dubultā finansējuma neesamību, gatavojoties pārbaudei vai pārbaudes
laikā tiek pārbaudīta informācija par citiem iespējamiem FS īstenotajiem projektiem. Informāciju
pārbauda vismaz šādās informācijas sistēmās vai interneta lapās:


VIS – par ES fondu projektiem, kā arī Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajiem projektiem
(t.sk. vērtējot, vai īstenoto projektu mērķi un aktivitātes ir dažādas);



http://www.swiss-contribution.lv/page/69 – par Latvijas-Šveices sadarbības programmas
projektiem;



http://www.eeagrants.lv/projekti.htm – par EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta projektiem;



http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/ – par Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta projektiem;



http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ – par 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”
programmas projektiem;



http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/latvia.htm
TEN-T projektiem;



http://www.lvif.gov.lv/?object_id=354 – par Latvijas Vides investīciju fonda projektiem.

−

par

408. Atsevišķas sadarbības iestādes (SI) lokālajā projektu informācijas sistēmā ir ieviesušas
dubultfinansējuma kontroles rīku, kas sniedz iespēju pārliecināties, vai finansējuma saņēmējs
ievēro nosacījumu, ka mērķstipendijas saņēmēji vienlaicīgi nedrīkst saņemt atlīdzību projektu
ietvaros un otrādi. Veicot maksājumu pieprasījumu/progresa pārskatu pārbaudes ar
dubultfinansējuma rīka palīdzību, tiek identificēti projektos iesaistītie darbinieki, kā arī
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darbinieku iesaiste citu institūciju projektos, kurus uzrauga SI. Gadījumos, kad ir konstatēta
atsevišķu darbinieku iesaiste vairākos projektos, tiek veiktas papildu pārbaudes, lai pārliecinātos
par pārkāpumu neesamību. Lai novērstu dubultfinansējuma risku, SI pārliecinās, ka visā projekta
dokumentācijā tiek lietots projekta Līguma/Vienošanās numurs, līdz ar to tiek mazināts risks par
vienādu rēķinu/čeka/pavadzīmes iesniegšanu vienlaicīgi vairākos projektos kā izdevumu
attaisnojošo dokumentu. Turklāt, iespēju robežās viena un tā paša finansējuma saņēmēja
projektiem ir norīkots viens projekta vadītājs, tādējādi mazinot dubultās finansēšanas riska iespēju
vairākos projektos vienā iestādē.
409. Gadījumos, kad tiek konstatēts, ka vairākos projektos notiek līdzīgas aktivitātes, sasniegti līdzīgi
rezultāti u.tml., ir līdzīgi/identiski izdevumus attaisnojošie dokumenti, tiek veikta horizontāla
pārbaude, savstarpēji salīdzinot projektu aktivitātes, iespēju robežās (piemēram, izlases veidā)
pieejamos dokumentus un izdevumus, kā arī, ja nepieciešams, veicot pārbaudi projekta
īstenošanas vietās.

2.7. Uzraudzības un izvērtēšanas pasākumi
410. Šajā sadaļā sniegta informācija par galvenajiem uzraudzības pasākumiem, tai skaitā arī UK
darbību 2012.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”.

2.7.1. Informācija par uzraudzības pasākumiem
411. ES fondu uzraudzības sistēma ir izveidota ar mērķi nodrošināt ES fondu ieviešanu atbilstoši ES
fondu vadību reglamentējošiem ES un LR normatīvajiem aktiem.
412. 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”.
413. Ievērojamu ieguldījumu ES fondu uzraudzībā un problēmjautājumu apspriešanā sniedza UK, par
kuras darbību 2012.gadā informācija sniegta nākamajā sadaļā „Uzraudzības komiteja”.
414. Turpinot iepriekšējo gadu praksi, 2012.gadā finanšu progresa uzraudzībai tika izmantoti vadošās
iestādes izstrādātie un MK apstiprinātie finansējuma apguves mērķi atbildīgo iestāžu un
aktivitāšu/apakšaktivitāšu dalījumā, 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 vietnē37, sūtīti starptautiskajiem aizdevējiem un UK
dalībniekiem. Plašākā informācija par mērķa profilu izpildi līdz 2012.gada beigām ir ziņojuma
sadaļā „Informācija par finanšu un fizisko progresu”.

37

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
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415. Tāpat tika izmantoti tādi uzraudzības elementi kā ikmēneša VIS datu analīze, regulāras ES fondu
vadībā iesaistīto iestāžu sanāksmes par aktuāliem jautājumiem, par ES fondu projektu ietvaros
konstatētajām neatbilstībām, 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. un 2010gadu38.
416. Turpinot iepriekšējo gadu praksi, tiek nodrošināta risku pārvaldība, t.sk. 2012.gadā ir uzsākta
ikmēneša iestāžu risku novērtēšana. Plašāka informācija par risku pārvaldību 2012.gadā ir
sniegta ziņojuma sadaļā 2.3.1. „Risku vadība”. Tāpat tiek nodrošināta projektu uzraudzība, kuru
kopējas izmaksas ir sasniegušas 45 milj. eiro un pastāv risks, ka tie var sasniegt lielā projekta
slieksni (50 milj.eiro), 2012. gadā izmaksu pieauguma risks līdz lielā projekta slieksnim nav
konstatēts. ES fondu ieviešanas uzraudzība nodrošināta arī politiskajā līmenī, regulāri ziņojot par
ES fondu jautājumiem (piemēram, par apguves progresu, sistēmas pilnveidošanu, dažādiem
problēmjautājumiem un to risināšanu) gan valdībai, gan Saeimas komisijām, kā arī izskatot un
diskutējot par aktuāliem jautājumiem speciāli izveidotajā koalīcijas partiju darba grupā par ES
fondiem.

2.7.2. Uzraudzības komiteja
417. Uzraudzības komiteja ir koleģiāla ES fondu vadībā iesaistīta institūcija, kuras darbības mērķis ir
nodrošināt ES fondu īstenošanas efektivitātes un kvalitātes uzraudzību.
418. 2012.gada UK sēžu plāns tika apstiprināts 2011.gada 15.septembra UK sēdē. 2012.gadā tika
organizētas divas UK sēdes un ESF un ERAF/KF apakškomitejas sēdes. Ik gada pēdējā UK sēdē
apstiprinātais nākamā gada sēžu plāns tiek ievietots ES fondu mājas lapā –
http://www.esfondi.lv/page.php?id=490.
419. Tāpat UK sekretariāts regulāri e-pastos informē par ES fondu finanšu progresu u.c. ar ES fondu
ieviešanu saistītiem jautājumiem gan UK locekļus ar balsstiesībām, gan locekļus ar padomdevēja
tiesībām. Aktuālie UK sanāksmju un rakstisko procedūru materiāli tiek publicēti UK dokumentu
vadības sistēmā e-portfelī (http://komitejas.esfondi.lv).
420. 2012.gada 30.-31.maijā, ņemot vērā Latgales reģionā rīcības plānā noteikto mērķus – attīstīt
uzņēmējdarbību, panākt aktīvāku iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un labvēlīgākus
nosacījumus privāto investīciju piesaistei Latgalē, kā arī noteiktos kritērijus sēdes vietas izvēlei
ārpus Rīgas, Rēzekne tika izvēlēta kā atbilstošākā UK sēžu norises vieta.
421. 2012.gada 30.-31.maija UK sēdēs skatītie informatīvie jautājumi:


ES fondu izvērtēšana (izvērtēšanas aktualitātes un plāni, t.sk., izvērtējuma par ES fondu
līdzfinansētajiem pētījumiem rezultāti), ES direktīvu ieviešana vides jomā. Tika sniegta

Skatīt ziņojuma par DP īstenošanu par 2009. un 2010. gadu 2.6.1.sadaļu ,,Informācija par uzraudzības
pasākumiem’’(http://www.esfondi.lv/page.php?id=913)
38
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informācija par Publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanas pieredzi ES un
perspektīvām Latvijā, kā arī par Latvijas ceļu kvalitāti u.c. jautājumiem;




Revīzijas iestādes darba rezultāti, kas atspoguļoja paveikto saistībā ar auditiem, sniedzot
statistisko informāciju, kā arī informējot par turpmāk plānotajiem revīzijas pasākumiem;
EK jauniešu iniciatīvas ieviešana Latvijā, par ko savā redzējumā dalījās EK un LM
pārstāvji;
Aktuālā informācija par civiltiesisku līgumu satura nozīmi un problēmām ES fondu
vadībā.

422. Būtiska loma sēžu darba kārtībā tika atvēlēta ar 2014. – 2020.gada plānošanas periodu saistītiem
jautājumiem. Pārresoru koordinācijas centrs (PKC), vadošā iestāde un EK pārstāvji informēja UK
dalībniekus par plānošanas dokumentu izstrādi, un citām aktualitātēm, kas saistītas ar gatavošanos
jaunajam plānošanas periodam. Diskusiju laikā tika panākta vienošanās par labas partnerības
principu ievērošanu un attiecīgo sociālo partneru piesaistīšanu, gatavojoties 2014. – 2020.gada
plānošanas periodam.
423. Tika pieņemti lēmumi par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju komplektu ar precizējumiem
apstiprināšanu trīs aktivitātēs.
424. Vienlaikus 2012.gada 31.maija UK sēdē tika pieņemts lēmums papildināt UK sastāvu un
atbilstoši FM uzaicinājumam ES fondu UK locekļu ar padomdevēja tiesībām sastāvā iekļaut PKC.
425. Izbraukuma sēdes ietvaros notika projektu vizītes. Sēdes dalībniekiem bija iespēja klātienē
iepazīties ar vairākiem nozīmīgiem, finansiāli apjomīgiem, arī jau īstenotiem ES fondu investīciju
projektiem Rēzeknē – speciāli apstrādātu koksnes granulu ražotne RSEZ SIA „NewFuels”,
Rēzeknes biznesa inkubatoru, Austrumlatvijas nacionālas un reģionālas nozīmes
daudzfunkcionālo kultūras centru, bērnu un jauniešu interešu izglītības centru (CARANDACHE),
kā arī vairākus infrastruktūras projektus – ceļu izveide un sakārtošana, rekonstrukcija. Rēzeknē
tiek ieviesti ESF līdzfinansētie pašvaldības kapacitātes stiprināšanas un sociālas rehabilitācijas
projekti.
426. 2012.gada otrajā UK sēdē 14.septembrī tika skatīti šādi jautājumi:




ES fondu ieguldījumu statuss, finanšu instrumentu ieviešana un lielo projektu ieviešanas
progress, kā arī nākotnē risināmie jautājumi, iespējamie riski un izaicinājumi;
ES direktīvu ieviešanas progress vides jomā;
Revīzijas iestādes 2012.gada revīziju starprezultāti.

427. Sociālie partneri un sadarbības partneri sniedza informāciju par ieviesto ES fondu projektu
rezultātiem, gūto pieredzi, sagaidāmo ietekmi un atziņas, kas radušās projektu īstenošanas gaitā;
428. Sēdē tika pieņemts lēmums par grozījumiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos aktivitātē
„Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”.
429. 2012.gadā notika sešas rakstiskās procedūras, kuras kopumā vērtējamas kā efektīvas – no 15
lēmumprojektiem tika pieņemti 14 lēmumi (par grozījumiem projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijos un UK balsstiesīgo locekļu sastāvā, kā arī par darbības programmu ieviešanas
2011.gada ziņojumu un 2010.-2012.gada Stratēģiskā ziņojuma apstiprināšanu).
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430. Tā kā 2010.gada pēdējā UK sanāksmē tika pieņemts konceptuāls lēmums par to, ka veicinot ne
tikai Rīgas, bet arī citu Latvijas reģionu attīstību, kā arī, lai būtu iespēja UK dalībniekiem doties
projektu vizītēs, turpmāk katru gadu viena UK sēde tiek rīkota ārpus Rīgas reģiona pēc rotācijas
principa – katru gadu citā Latvijas reģionā. 2012.gada pirmā UK sēde notika 31.maijā Rēzeknē.
431. Arī 2012.gadā, tāpat kā 2011.gadā, lemjot par nākamo UK norisi tika pieņemts lēmums turpināt
līdzšinējo praksi un arī 2013.gadā rīkot izbraukuma sēdes ārpus Rīgas.

2.7.3. Informācija par ikgadējām sanāksmēm ar Eiropas Komisiju par ES fondu
ieviešanu
432. Ikgadējā tikšanās ar EK (DG EMPL) notika 2012.gada 3.oktobrī un tās ietvaros EK tika sniegta
informācija par ES fondu ieviešanas finanšu un fizisko progresu, tostarp finanšu instrumentu
ieviešanu, galvenajiem izaicinājumiem programmu īstenošanā, kā arī veiktajiem izvērtējumiem
un aktuālo informāciju par vadības un kontroles sistēmu.
433. Analizējot ESF līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas progresu, uzsvars tika likts uz uzraudzības
rādītāju sasniegšanas statusu kontekstā ar izlietoto finansējumu.
434. Attiecībā uz finanšu rādītāju sasniegšanu EK kopumā atzinīgi novērtēja Latvijas stabilo sniegumu
ESF apguvē 2011.-2012.gadā, kā arī ievērojami stiprināto vadības un kontroles sistēmu.
Vienlaikus EK aicināja Latviju sarunās ar EK arvien vairāk akcentēt arī efektivitātes un pasākumu
satura kvalitātes jautājumus, ne tikai finanšu apguves rādītājus. EK norādīja uz nepieciešamību
sadarbībā ar nozaru ministrijām veicināt augstāku projektu ieguldījumu atdevi, it īpaši, risinot
administratīvās kapacitātes jautājumus. Tāpat EK uzsvēra arvien pieaugošu nepieciešamību
īstenot reālus aktīvās nodarbinātības pasākumus, kas izriet no darba tirgus analīzes un
pieprasījuma specifiski Latvijas situācijā, kā arī aicināja pārvērtēt algoto pagaidu sabiedrisko
darbu programmas tālākas ieviešanas alternatīvas efektivitāti.
435. EK tika informēta par progresu saistībā ar novēloti uzsākto EM pārziņā esošo
1.3.1.1.6.apakšaktivitāti „Atbalsts darba vietu radīšanai”, kas paredz atbalstu komersantiem, kuri
radīs vismaz 50 jaunas darba vietas un investējot ne mazāk kā 5 milj. eiro. VI pastiprināti sekos
līdzi, lai nepieļautu turpmākus kavējumus šajā aktivitātē un lai sekmīgi tiktu apgūts pieejamais
finansējums, sasniedzot aktivitātes mērķus.
436. EK tika informēta par 1.3.1.2.aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības
uzsākšanai ieviešanu, ņemot vērā EK audita ziņojuma projektā (A-Rep Nr.1414) identificētās
problēmas attiecībā uz grantu daļas deklarēšanu un konstatēto pārkāpumu novēršanas iespējām.
437. Puses bija vienisprātis, ka arī turpmāk ES fondu plānošanā un ieviešanā arvien vairāk jāizmanto
vienkāršošanas iespējas, tās sabalansējot ar nepieciešamajiem kontroles pasākumiem un uzsvaru
liekot uz sasniedzamo rezultātu.
438. Attiecībā uz 2014. – 2020.gada plānošanas perioda sagatavošanu tika pārrunāti jautājumi, kas
saistīti ar izstrādāto pozīcijas dokumentu par Kohēzijas politikas finansējamām jomām Latvijā.
439. Nākamā ikgadējā tikšanās ar EK plānota 2013.gada oktobrī.

2.7.4. ES fondu vadības informācijas sistēma
440. VIS veidota kā centrāla tīkla sistēma, kas pieejama visām ES fondu vadībā iesaistītajām
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institūcijām (vadošā, maksājumu, revīzijas, sertifikācijas, atbildīgās, sadarbības iestādes, IUB).
Sistēmā tiek uzkrāti dati par 2004.-2006.gada ES fondu un 2007. -2013.gada ES fondu
finansētiem projektiem.
441. ES fondu vadības informācijas sistēma (VIS) ir viens no galvenajiem instrumentiem efektīvas ES
fondu uzraudzības nodrošināšanai.
442. Datu ievade VIS notiek, izmantojot ekrānformas vai transportējot datus no atbildīgo un
savdabības iestāžu lokālajām informācijas sistēmām (datu transports tiek nodrošināts no: CFLA,
LIAA, SIF, VRAA,VIAA). Datu ievadē ar ekrānformu palīdzību tiek lietotas Microsoft InfoPath
2007 datu apstrādes formas, ar kurām iespējams nodrošināt plašu funkcionalitāti (piemēram,
automātiska lauku aizpildīšana, meklēšana un aizvietošana, eksporta iespējas) un augstu datu
kvalitāti (piemēram, vērtības tiek pārbaudītas pēc iepriekš definētiem parametriem).
443. Datu analīzes rīka funkcionalitāte tiek nodrošināta, izmantojot biznesa analīzes platformu
MicroStrategy 9 un Microsoft standarta programmatūru. Datu analīzes rīka funkcionalitāte
nodrošina standarta un nestandarta pieprasījumu veidošanu un rezultātu iegūšanu, datu analīzi no
augstākā līmeņa uz zemāko, rezultātu eksportu uz citiem formātiem un citas datu analīzei svarīgas
funkcijas.
444. Uz 2012.gada beigām VIS lietošanai reģistrēti 730 lietotāji (no tiem aptuveni 282 jeb 38,6%
neaktīvi lietotāji) no visām ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm. Neskatoties uz darbinieku
maiņu un iestāžu optimizēšanu, kopējais VIS reģistrēto lietotāju skaits nav būtiski mainījies,
tomēr jāsecina, ka nedaudz pieaudzis neaktīvo lietotāju skaits 2012.gadā salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu.
445. Līdz 2012.gada beigām VIS uzkrāta informācija par aptuveni 10 373 esošā ES fondu plānošanas
perioda projektiem (iesniegtie projekti līdz 31.12.2012., t.sk. noraidītie) 6,1 miljardu eiro apmērā
(ES fondu daļa), finansējuma saņēmējam veiktajiem maksājumiem aptuveni 2,7 miljardu eiro
apmērā (ES fondu daļa) kopā visās darbības programmās, kā arī par veiktajām pārbaudēm,
neatbilstībām, atgūstamajiem maksājumiem, rādītājiem.
446. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2012.gadā tika nodrošināta VIS ievadīto datu
pārbaude un kvalitātes uzraudzība:


39

pastāvīga

Lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu vienotu izpratni par datu vadīšanu VIS,
2010.gada decembrī vadošā iestāde sagatavoja biznesa rokasgrāmatu39, kas vienkopus
apkopo uzdotos jautājumus un vadošās iestādes sniegtās atbildes un skaidrojumus par VIS
lietošanu. 2012.gada laikā tā tikusi aktualizēta un papildināta trīs reizes (02/2012, 08/2012,
10/2012), ņemot vērā uzlabojumus sistēmā un identificētos problēmjautājumus, kuriem
bija nepieciešami papildus detalizēti skaidrojumi. Biznesa rokasgrāmata pieejama VIS
sadaļā „Palīdzība”;

http://www.esfondi.lv/upload/Uzraudziba/VIS/VIS_Biznesa_rokasgramata_V1.08.pdf
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Lai papildinātu vadošās iestādes VIS veikto pārbaužu apjomu 2012.gada 26.jūnijā tika
aktualizēta vadošās iestādes kārtība Nr. 9.2.40 (turpmāk – iekšējā kārtība). Iekšējā kārtībā
tika definēti jauni datu kvalitātes pieprasījumi dažādām datu grupām kā arī atjaunots datu
kvalitātes pārbaužu kompetenču sadalījums vadošās iestādes departamentu un nodaļu
starpā.
Atbilstoši starpresoru vienošanās noteiktajam, datiem, kas ir ievadīti VIS vai automātiski
tiek transportēti no lokālās informācijas sistēmas uz VIS, jābūt pilnīgi un pareizi
ievadītiem. Dati, kas nav ievadīti pilnīgi (visi obligāti aizpildāmie lauki), vai dati, kas ir
ievadīti nepareizi (piemēram, lauks, kurā jābūt ievadītam ciparam, ir aizpildīts vārdiem),
tika noraidīti datu pārbaudes procesā. Nepilnīgi vai nepareizi dati tika noraidīti datu
importa procesā. Sistēmā iestrādāts „četru acu princips”, kas nozīmē, ka viens lietotājs
ievada datus, savukārt otrs lietotājs pārbauda datus un apstiprina to pareizību. Dati, kas ir
ievadīti ES fondu VIS sistēmā, bet nav apstiprināti, netika iekļauti standartpārskatos un/
vai datu analīzes rīka datu izvilkumos.
Papildus vadošā iestāde izstrādāja datu kvalitātes (datu integritāte, uzticamība un
pilnīgums) pārbaudes lapas, kuras reizi mēnesī aizpildīja atbildīgās iestādes un sadarbības
iestādes un iesniedz vadošajā iestādē (noteikts starpresoru vienošanās). Katrai institūcijai,
kas ievada vai automātiski transportē datus VIS, bija papildus jāpārbauda ievadītie vai
transportētie dati, izmantojot datu analīzes rīku un aizpildot datu kvalitātes pārbaudes lapu.
Pārbaudes lapai jābūt aizpildītai par katru DP aktivitāti, kas ir attiecīgās institūcijas
pārziņā. Ja informācija, kas ir lokālajā informācijas sistēmā, vai institūcijām pieejamā
informācija neatbilst tai informācijai, kas ir ievadīta vai transportēta centrālajā
informācijas sistēmā (VIS), institūcijām bija jānorāda šīs pozīcijas un jāizskaidro
nepilnības. Starpresoru vienošanās ar atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm
nosaka, ka šādas nepilnības ir jānovērš 10 darbdienu laikā no nepilnības konstatēšanas
brīža. Reizi mēnesī pēc atbildīgo un/vai sadarbības iestāžu datu kvalitātes pārbaužu lapu
saņemšanas, vadošās iestādes atbildīgie darbinieki izvērtēja un pārbaudīja atbildīgo iestāžu
un sadarbības iestāžu sniegto informāciju par datu kvalitāti VIS saskaņā ar iekšējo kārtību.
Ja tika konstatētas neatbilstības datos un/vai datu kvalitātes lapās, par to tika ziņots
atbildīgo un/vai sadarbības iestāžu atbildīgajiem darbiniekiem, kuru uzdevums ir novērst
identificētās neatbilstības;
Tāpat vadošā iestāde katru mēnesi veica ievadīto vai transportēto datus pārbaudi, lai
nodrošinātu, ka visi nepieciešamie dati saskaņā ar biznesa loģiku ir ievadīti (piemēram,
līdz ar projekta statusa maiņu, dati pieaug). Ja vadošā iestāde konstatēja nepilnības
ievadītajos vai transportētajos datos, tā informēja atbildīgo vai sadarbības iestādi, kurai
atbilstoši starpresoru vienošanās nepilnības bija jānovērš 10 darbdienu laikā no brīža, kad
saņemta informācija no vadošās iestādes.

,,Kārtība, kādā tiek nodrošināta ievadīto darbu pārbaude un uzkrāšana ES fondu vadības informācijas sistēmā”
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Par būtiskām nepilnībām VIS datu kvalitātē VI sniedza informāciju sertifikācijas iestādei,
sniedzot ikmēneša apliecinājumu par VIS datu pilnīgumu un korektumu.41

447. 2012.gada laikā sistēmā tika veikti šādi funkcionālie un lietotāju ērtībai paredzētie uzlabojumi:








Izdevumu deklarācijas funkcionalitātes izmaiņas atbilstoši MK noteikumu Nr. 104142
50.punktā noteiktajam paredzot, ka par izdevumiem, kas veikti no 2012.gada 1.janvāra
izdevumu deklarāciju izveidi nodrošina sertifikācijas iestāde. Papildus, VIS tika iestrādāts
e-pasta apziņošanas mehānisms, kas iepriekš definētiem lietotājiem nosūta informāciju par
sertifikācijas iestādes sagatavoto un apstiprināto izdevuma deklarāciju.
Viens maksājuma pieprasījums, vairāki maksājumi – VIS tika veiktas izmaiņas, kas ļauj
projekta vienam MP ievadīt vairākas apstiprināto attiecināmo izdevumu un veikto
maksājumu summas gadījumā, ja viena MP apmaksa notikusi ar vairākiem maksājumiem.
Papildus VIS iestrādāts elastīgāks datu labošanas mehānisms attiecībā uz mazāk
kritiskajiem MP datiem (piemēram, turpmāk arī statusos „Samaksāts” un „Daļēji
samaksāts” lietotāji paši varēs mainīt MP iesniegšanas datumu, pārskata periodu No –
Līdz, MP pieprasīto finansējumu, maksājuma veidu no starpposma uz noslēguma
maksājumu). VIS iestrādāts jauns lauks „Atkārtots iesniegšanas datums”, kurā jānorāda
informācija, ja finansējuma saņēmējs pēc pirmreizējā MP iesniegšanas veicis MP
precizēšanu vai sniedzis papildus informāciju, kas nepieciešama iesniegtā MP
apstiprināšanai. Lietotāju ērtībai neapstiprinātie MP dati MP sarakstā tiks iekrāsoti
dzeltenā krāsā.
Atgūstamā un atgūtā maksājuma sadalījums pa finansēšanas avotiem – VIS veiktās
izmaiņas nodrošina, ka atgūstamās summas EUR aprēķināšanai tiek izmantots VIS
noteiktais EUR kurss, kas ir spēkā lēmuma pieņemšanas dienā vai lietotāja norādītais EUR
kurss. Turpmāk atgūstamā un atgūtā maksājuma summas būs iespējams norādīt un
precizēt arī sadalījumā pa finansēšanas avotiem. Papildus VIS iestrādāts elastīgāks datu
labošanas mehānisms attiecībā uz atgūstamā un atgūtā maksājuma datiem (piemēram,
atgūtā maksājuma dati labošanai tiek slēgti tikai, kad konkrētais atgūtais maksājums ir
iekļauts izdevumu deklarācijā). Lietotāju ērtībai neapstiprinātie atgūstamo un atgūto
maksājumu dati atgūstamo maksājumu sarakstā tiks iekrāsoti dzeltenā krāsā.
Projekta līmeņa rādītāju ievade reģionu griezumā – VIS veiktās izmaiņas nodrošina
iespēju projekta līmeņa rādītāju plānotās un sasniegtās vērtības norādīt sadalījumā pa
reģioniem. Papildus VIS iestrādāts elastīgāks datu labošanas mehānisms attiecībā uz
rādītāju aktuālajām vērtībām un to labošanu (lietotājs varēs precizēt jau ievadītu un
apstiprinātu rādītāja vērtību).

Vadošās iestādes 2012.gada 29.jūnija iekšējā kārtība Nr.4.1. ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde
sagatavo apliecinājumu, ka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā iekļautie
dati ir pilnīgi un korekti, nav konstatēti trūkumi, kas apdraud izveidotās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadības un kontroles sistēmas darbību un tiek nodrošināta Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 60.pantā minēto
darbību izpilde’’
42
MK 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr. 1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas
kārtība"
41
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Rezultāta rādītāju ievade reģionu griezumā – VIS veiktās izmaiņas nodrošina iespēju
rezultāta rādītāju plānotās un sasniegtās vērtības norādīt aktivitātes/apakšaktvitātes līmenī
sadalījumā pa reģioniem.
Lietotāju ērtībai VIS pirmajā lapā tiks attēloti pēdējie 10 projekti, kurus konkrētais
lietotājs ir skatījies/labojis iepriekšējās pieslēgšanās reizēs. Projekti pirmajā lapā būs
pieejami skatīšanās vai labošanās režīmā atbilstoši lietotājam piešķirtajam tiesību
kopumam.
Finanšu instrumentu datu uzkrāšana aktivitātes līmenī – sistēmā tika iestrādāti papildus
lauki aktivitātes/apakšaktivitātes līmenī, lai FI aktivitātēs varētu uzkrāt kopējos datus par
apstiprinātajiem projektiem, noslēgtajiem līgumiem un izmaksāto atbalstu.
Kontrolēta datu labošana – sistēmā izstrādāta funkcionalitāte noteiktās datu grupās,
piemēram, līgums, maksājuma pieprasījumi, nodrošina iespēju īpašiem vadošās iestādes
lietotājiem koriģēt ievadītos datus gadījumā, ja datu ievades un/vai datu transporta
rezultātā sistēmas datos ieviesusies kļūda. Sistēmā tiek uzkrāta informācija par veiktajām
izmaiņām, laiku un pamatojumu izmaiņu veikšanai.
Neapstiprinātās datu grupas – sistēmas lietotājiem ērtā veidā ir iespējams atlasīt datus par
savas iestādes ievadītajiem un vēl neapstiprinātajiem projekta datiem, tādējādi ātrāk
identificējot datus, kuri līdz datu apstiprināšanas brīdim netiks iekļauti sistēmas pārskatos
un atskaitēs.
Operatīvākai informācijas izgūšanai un tālākai datu apstrādei, sistēmā izveidoti vairāki
jauni standartpārskati – „Apstiprinātie attiecināmie izdevumi / Faktiski atgūtie izdevumi”;
„Dati par veiktajiem / atgūtajiem maksājumiem makro modelim”

448. Lai nodrošinātu sistemātisku pieeju un veicinātu lietotāju izpratni par datu analīzes rīka
funkcionalitāti un iespējām datu kvalitātes nodrošināšanai, 2012.gada 2.ceturksnī tika rīkotas datu
analīzes rīka apmācības ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darbiniekiem. Kopumā tika apmācīti
aptuveni 69 darbinieki.

2.7.5. Informācija par izvērtēšanas pasākumiem
449. Lai nodrošinātu ES fondu piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu, VI saskaņā ar Regulas
Nr.1083/2006 47. pantu veic tematisko izvērtēšanu.
450. 2012. gadā plānotā izvērtējuma „Aktīvie nodarbinātības pasākumi” veikšanai izsludinātais
iepirkums noslēdzās bez uzvarētāja un izvērtējuma veikšana ir atlikta. Balstoties uz Pasaules
bankas vienošanos ar LM un NVA, Pasaules banka veic pētījumu "Latvija: kurš ir bezdarbnieks,
ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?". Ņemot vērā, ka starp izvērtējumiem pastāv lieli tematiskās
pārklāšanās riski, izvērtējuma „Aktīvie nodarbinātības pasākumi” veikšana ir atlikta, lai novērstu
potenciālu nelietderīgu līdzekļu izlietošanu. Par tehniskās specifikācijas saturu izvērtējumam
„Aktīvie nodarbinātības pasākumi” plānots lemt 2013. gada aprīlī.
451. 2012.gada oktobrī tika izsludināts iepirkums izvērtējumam „ES Kohēzijas politikas fondu
darbības programmas 2014.-2020.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums”. Iepirkuma procedūrā
tika saņemti 7 piedāvājumi, kas tika izvērtēti un iepirkuma procedūras rezultātā ar iepirkuma
konkursa uzvarētāju plānots noslēgt līgumu 2013. gada marta sākumā.
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Tematiskās izvērtēšanas darba grupa
452. Izvērtējumu uzraudzību saskaņā ar MK noteikumu Nr.123843 21.punktā noteikto veic VI
izveidota ES fondu tematiskās izvērtēšanas konsultatīvā darba grupa.
453. 2012.gada laikā ir organizētas divas darba grupas sanāksmes un 12 rakstiskās procedūras, kuru
ietvaros saskaņotas izvērtējumu tēmas un iepirkumu tehnisko specifikāciju projekti. Tāpat
rakstisko procedūru ietvaros tematiskās izvērtēšanas konsultatīvās darba grupas (turpmāk −
TIKGD) locekļi ir iesaistīti 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ERAF, KF un ESF kopējo
rādītāju komentēšanā.
454. Papildus izvērtēšanas organizēšanai 2012.gadā ir veikti vairāki pasākumi izvērtēšanas kapacitātes
stiprināšanai:




2012.gada maijā VI sadarbībā EK pārstāvjiem organizēja semināru TIKGD locekļiem par
rādītāju definēšanu 2014.− 2020.gada plānošanas periodā. Seminārā tika veikts pilota
izmēģinājums rādītāju definēšanai konkrētai aktivitātei, balstoties uz jauno pieeju 2014. −
2020.gada plānošanas periodam.
2012.gada novembrī VK organizēja divu dienu apmācības par tēmu „Measuring Tools and
Evaluation Techniques for EU funds”, kuru mērķauditorija bija TIKGD locekļi un valsts
institūciju darbinieki, kuri ir iesaistīti ES fondu izvērtēšanā. Apmācību ietvaros dalībnieki
tika iepazīstināti ar galvenajām ietekmes izvērtējumu metodēm, kā arī ar ES regulējumu
attiecībā uz izvērtējumu veikšanu un plānošanu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā.

Rekomendāciju ieviešana
Ilustrācija 27 Rekomendāciju ieviešanas progress uz 2012.gada maiju

455. Rekomendāciju ieviešanas plāns pēdējo reizi ir aktualizēts un prezentēts UK 2012.gada
31.maijā.44 Kopumā Rekomendāciju ieviešanas plānā ir iekļautas 132 rekomendācijas. Saskaņā ar
šiem datiem uz 2012.gada maiju bija ieviestas 99, jeb 75 % no visām rekomendācijām. 26 no
rekomendācijām netiek ieviestas, kamēr 7 rekomendācijas ir ieviestas daļēji. Vairākas
rekomendācijas 2012. gadā vēl nav/netiek ieviestas, jo tās ieviešamas uz 2014.–2020. gada
plānošanas periodu.
456. Būtisks progress 2012. gadā vērojams rekomendāciju ieviešanā, kas saistītas ar dokumentu
elektroniskās aprites veicināšanu un vienotu pieeju pētījumu izstrādei un publicēšanai.

MK 27.10.2009. noteikumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas un uzraudzības kārtība”
Rekomendāciju ieviešanas progress tiek fiksēts divas reizes gadā. Ziņojumā iekļautā informācija ir pēdējā aktuālā, kas
pieejama par periodu līdz 2012. gada 31.decembrim.
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Rekomendāciju ieviešanas piemēru apraksts sniegts tabulā.
Tabula 10 Rekomendāciju ieviešanas piemēri
Rekomendācija
Maksimāli
veicināt
dokumentu
elektronisko apriti, tai skaitā izstrādāt
priekšlikumus e-paraksta pieejamākai
formai.
Jānodrošina zinātnisko pētījumu
aktivitāšu īstenošanas reglamentējošo
noteikumos finansējuma saņēmējiem
saistošu prasību iestrāde – projektu
ietvaros
izstrādātos
pētniecības
darbus publicēt vienotā datu bāzē,
piemēram, jau izveidotajā Valsts
kancelejas pētījumu un publikāciju
datu bāzē.

Paveiktais
Sniegti priekšlikumi grozījumiem Iesniegumu likumā, kas tostarp
paredz paplašinātas iespējas iesniegt iesniegumu elektroniskā formā.
Iesniegumi var tikt pieņemti, izmantojot standartizētu e-iesnieguma
risinājumu, no 01.09.2012. (Grozījumi Iesniegumu likumā Saeimā tika
pieņemti 15.03.2012., 04.04.2012. tika izsludināti, stājās spēkā
01.09.2012.)
Saskaņā ar sniegto rekomendāciju un Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 9.2 pantu, 2013.
gada 8. janvāri spēkā stājās MK noteikumi nr.1. „Kārtība, kādā
publiska persona pasūta pētījumus”, kā ietvaros Pārresoru koordinācijas
centrs nodrošina pētījumu publiskošanu vienotā datu bāzē.
Kārtība paredz vienotus principus pētījumu pasūtīšanai un saskaņošanai
tādējādi mazinot pētījumu tēmu pārklāšanās riskus.

2.8. Finanšu vadība un kontrole
457. Attiecībā uz ES fondu vadības un kontroles sistēmu informējam, ka EK 2012.gada janvāra beigās
apturēja ES fondu maksājumus Latvijai, norādot uz trūkumiem ES fondu 2007.-2013.gada
perioda vadības un kontroles sistēmā. Sākotnēji saņemta informācija attiecībā uz ERAF/KF
programmām, kam sekoja arī identiska vēstule attiecībā uz ESF darbības programmu. Kā
galvenos argumentus EK savās vēstulēs minēja viedokli, ka VI trūkst ietekmes mehānisma
attiecībā uz atbildīgo nozaru ministriju un aģentūru pieņemtajiem lēmumiem par ES fondu
līdzekļu izlietojumu, kā arī norādīja, ka pēc EK ieskatiem netiek pilnvērtīgi uzraudzītas VI
starpniekinstitūcijām deleģētās funkcijas. Ņemot vērā iepriekšminēto FM sagatavoja un īstenoja
rīcības plānu sistēmas pilnveidošanai, kā rezultātā 2012.gada jūnijā izdevumu deklarēšana EK
tika atjaunota.
458. Saskaņā ar ES fondu vadības likumu un MK noteikumiem Nr.115345 FM ES fondu revīzijas
departaments nodrošina revīzijas iestādes funkcijas (Revīzijas iestāde) ES fondu ietvaros 2007.2013.gada plānošanas periodā.
459. Revīzijas iestāde, veicot sertificēto izdevumu izlases pārbaudes, pārbauda atsevišķus projektus.
Kā arī veicot vadības un kontroles sistēmas auditus, lai gūtu pārliecību par EK definētajām
pamatprasībām un kritērijiem, izlases veidā tiek atlasīts reprezentatīvs projektu skaits viedokļa
sniegšanai.
460. Sistēmu auditu un projektu revīziju rezultāti parāda, ka visvairāk kļūdu un pārkāpumus ES fondu
projektu īstenotāji pieļauj iepirkumu jomā. ES fondu projektu ieviesēju noslēgtajos iepirkumu
līgumos tiek veikti būtiski grozījumi (darbu apjomu palielinājumi/samazinājumi, izpildes termiņu
pagarinājumi, avansu izsniegšanas, kas sākotnēji nebija paredzētas iepirkuma dokumentācijā, un

MK 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1153 „Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas ES struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadībā”
45
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izmaiņas norēķinu kārtībā u.tml.), kas ietekmē/maina iepirkuma rezultātu, tādējādi radot
nevienlīdzīgus apstākļus citiem iepirkuma pretendentiem. Tāpēc ļoti būtiski ir veicināt vienotu
izpratni un stiprināt kontroles šajā jomā.
461. Analizējot informāciju par 2012.gadā konstatēto finansiālo ietekmi jāsecina, ka lielākā daļa
neatbilstību tiek konstatēti, veicot iesniegto finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumu
pārbaudi. Maksājumu pieprasījuma pārbaudes uzskatāmas par vienu no efektīvākajām, jo ļauj
identificēt lielāko daļu neatbilstoši veikto izdevumu vēl pirms maksājumu veikšanas finansējuma
saņēmējiem, ieturot tos no kārtējā vai nākošā maksājuma, tādejādi novēršot nepieciešamību lieki
tērēt resursus (gan cilvēkstundas, gan finanšu), lai atgūtu neatbilstoši izlietoto finansējumu no
finansējuma saņēmējiem.
462. 2012.gadā konstatēti trūkumi attiecībā uz ES fondu projektu ieviesējiem izsniegto un EK
deklarēto avansu uzraudzību. Ir konstatēti gadījumi, kad avansi netiek izmantoti ES fondu
projektos un aktivitātēs paredzētajiem mērķiem, tas ir, avansi netiek savlaicīgi apgūti/dzēsti.
Revīzijas iestāde saskata risku, ka nepienācīgi uzraudzīta izsniegto avansu apgūšana var radīt
maldīgu priekšstatu attiecībā uz ES fondu finansējuma apguves rādītājiem, kā arī kavē
finansējuma investēšanu paredzētajās aktivitātēs.
463. 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 ilgtspēju.
464. Detalizēta informācija par pārbaudēm, revīzijām un auditiem ir sniegta nākamajās ziņojuma
sadaļās.

2.8.1. Vadības un kontroles sistēmas apraksts
465. 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 2012.gada 30.jūniju . 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.
466. 2012.gada 1.martā notikusi vadošās iestādes reorganizācija kontroles mehānismu stiprināšanai.
Reorganizācijas rezultātā izveidots jauns departaments (ES fondu vadības sistēmas departaments).
Galvenā jaunā departamenta atbildība ir esošās ES fondu vadības un kontroles sistēmas
pilnveidošana, tai skaitā ir izveidota jauna nodaļa (ES fondu kontroles nodaļa) būs atbildīga par
pārbaužu uz vietas veikšanu, lai nodrošinātu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm
deleģēto funkciju uzraudzību.
467. 2012.gadā stiprinātas vadošās iestādes kontroles un virsuzraudzība, nodrošinot ES fondu
atbildīgajām un sadarbības iestādēm deleģēto funkciju kvalitatīvas izpildes kontroli ar: iestāžu
procedūru pārbaudēm; vērtēšanas procesa pārbaudēm; projekta ieviešanas procesa u.c.
pārbaudēm; vērtējumu par iestādes spēju veikt deleģētās funkcijas. Pārbaužu rezultātā tiek izteikti
ieteikumi, kuru ieviešanas izpilde tiek kontrolēta un uzraudzīta no VI puses.
114
Gada ziņojums_1DP_VI_lv_03.04.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads

468. Noteikta nacionālā procedūra maksājumu apturēšanai, ja iestāde nekvalitatīvi veic tai deleģētās
funkcijas. 2012.gada 10.aprīlī MK sēdē tika apstiprināti MK noteikumi „Grozījums MK
2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas
un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”” (spēkā no 2012.gada 13.aprīļa).
469. ES fondu administrēšanā iesaistītajās iestādēs attiecībā uz vadības un kontroles sistēmu 2012.gadā
notikušas izmaiņas Satiksmes ministrijā, kur ES finansēto projektu kontroles nodaļa integrēta
Investīciju departamentā; Labklājības ministrijā, kurā notikušas strukturālas izmaiņas un atbilstoši
precizētas iekšējās procedūras, lai specificētu funkciju nodalīšanu atbilstoši reorganizācijai.
470. Stiprināta Revīzijas iestādes neatkarība. Pieņemti MK noteikumi Nr.50146, kas nosaka kārtību,
kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas ES fondu vadībā.

2.8.2. Vadības un kontroles sistēmas izvērtējums
471. Lai nodrošinātu regulā noteikto prasību izpildi un iesniegtu EK izdevumu deklarācijas, kurās
iekļauti attiecināmi izdevumi, Valsts kase, kā jau minēts iepriekš, veic detalizētu VIS pieejamās
informācijas, revīzijas iestādes ziņojumos, publiskajā telpā, kā arī vadošās iestādes izdevumu
deklarācijas apliecinājumā iekļautās informācijas un atbildīgo/sadarbības iestāžu apliecinājumos
iekļautās informācijas analīzi un izvērtēšanu un izdevumus, par kuru attiecināmību nav gūta
pilnīga pārliecība, neiekļauj EK iesedzamajā izdevumu deklarācijā. No 2012. gada decembrī EK
iesniegtās izdevumu deklarācijas 1DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” kopumā ir ieturēti
izdevumi 15,7 milj. eiro apmērā.
472. Balstoties uz veikto vadības un kontroles sistēmas auditu rezultātiem un sertificēto izdevumu
izlases revīziju rezultātiem, 2012.gada 21.decembrī atbilstoši regulu prasībām Revīzijas iestāde
iesniedza EK Gada kontroles ziņojumu un Atzinumu par Latvijā izveidotās ES fondu vadības un
kontroles sistēmas darbības efektivitāti (visās trīs darbības programmās) par periodu no
2011.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.jūnijam un 2011.gadā deklarēto izdevumu likumību un
pareizību.
473. Balstoties uz Revīzijas iestādes ES fondu vadības un kontroles sistēmu auditu un darbību revīziju
rezultātiem un iegūtajiem auditu pierādījumiem, Revīzijas iestāde secināja, ka Latvijā izveidotā
ES fondu vadības un kontroles sistēma ir vērtējama 2.kategorijā (sistēma darbojas, taču tajā ir
nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi) un atklātais kļūdas līmenis izlasē ir 1, 26% (ekstrapolētā
kļūda 0,86%), kas ir zemāks par EK noteikto būtiskuma slieksni (2%), līdz ar to EK tika iesniegts
audita Atzinums bez iebildumiem.
474. Balstoties uz Revīzijas iestādes ES fondu vadības un kontroles sistēmu auditu un darbību revīziju
rezultātiem un iegūtajiem auditu pierādījumiem, Revīzijas iestāde secināja, ka Latvijā izveidotā
ES fondu vadības un kontroles sistēma ir vērtējama 2.kategorijā (sistēma darbojas, taču tajā ir
nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi) un atklātais kļūdas līmenis izlasē ir 1,26% (ekstorpolētā

MK 2012.gada 24.jūlija noteikumi Nr.501 „Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadībā”
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kļūda 0,86%), kas ir zemāks par EK noteikto būtiskuma slieksni (2%), līdz ar to EK tika iesniegts
audita atzinums bez iebildumiem
475. Detalizēta informācija par izveidoto vadības un kontroles sistēmu efektivitātes darbību un to
novērtējumu, ir sniegta sadaļā „ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi”.

2.8.3. Deleģēto funkciju pārbaudes un virspārbaudes
476. VI veikusi deleģēto funkciju pārbaudes visās ES fondu administrēšanā iesaistītajās iestādēs −
kopā 18 deleģēto funkciju pārbaudes, t.sk., atkārtotā pārbaude SM un 2 atkārtotās pārbaudes
NVA. 2 deleģēto funkciju pārbaužu ziņojumus − Valsts kancelejā un IUB − plānots pabeigt un
apstiprināt 2013.gada martā.
477. Ievērojot VI veikto pārbaužu rezultātus, VI ir veikusi izvērtējumu par problemātiskajām jomām
un nepieciešamajiem uzlabojumiem katrā iestādē, kā rezultātā iestādēm izteikti ieteikumi
nepilnību novēršanai un darbības uzlabošanai, kuru ieviešanas izpildi regulāri VI kontrolē.
Ilustrācija 28 2012. gadā VI veikto pārbaužu rezultāti

478. Kopumā 2012.gadā deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros ir izteikti 96 ieteikumi, t.sk., ar augstu
prioritāti 25 ieteikumi, vidēju prioritāti 53, zemu prioritāti − 18 ieteikumi, kā arī 7 ieteikumi uz
VI, t.sk. 2 augstas un 5 vidējas prioritātes.
479. No tiem uz 08.03.2013. ieviesti 69 ieteikumi, neieviesti 9 ieteikumi, procesā 9 ieteikumi, neuztur
2 ieteikumus un pastāvīgi ievērojami 7 ieteikumi. 6 ieteikumi bija izteikti atbildīgajām un
sadarbības iestādēm (EM, SM, LIAA) un tie galvenokārt bija saistīti ar nepieciešamiem
uzlabojumiem iestādes iekšējās procedūrās :


neatbilstības administrēšanas un finanšu korekcijas piemērošanu;



uzraudzības nodrošināšanas jautājumiem (pārskatu, ziņojumu sagatavošanas un izskatīšanas
procesi un termiņu ievērošana);



horizontālajiem jautājumiem;



pārbaužu t.sk. iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu un savlaicīgu ziņojumu sagatavošanu;



projektu vērtēšanas procesu un projekta un līgumu grozījumu veikšanu.
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Vairumā gadījumu uz ziņojuma sagatavošanas brīdi bija iestājies ieteikumu ieviešanas termiņš,
taču ieteikumi nebija ieviesti, jo šajā iestādēs paralēli noritēja vairāku citu audita ziņojumu
projektu saskaņošana, kuru ietvaros tika izteikti ieteikumi, kas daļēji bija saistīti ar VI
ieteikumiem un, lai procedūru aktualizēšanas process būtu efektīvāks, pēc komunikācijas ar šīm
iestādēm, VI pagarināja VI izteikto ieteikumu ieviešanas termiņus un par ieteikumu faktisko
ieviešanu pārliecinājās veiktajās pārbaudes (par atsevišķu ieteikumu ieviešanu pārliecināsies
2013. gadā plānotajās deleģēto funkciju pārbaudēs). Trīs no neieviestajiem ieteikumiem attiecās
uz VI un bija saistīti ar nepieciešamību veikt atkārotas pārbaudes iestādēs (EM, LIAA, SIF),
tomēr ievērojot iepriekš minētos aspektus, kā arī to, ka tika pārceltas atkārtotās pārbaudes
veikšana LIAA un EM, nemot vērā, ka tajā brīdī darbojās Konsultatīvā darba grupa, kuras
ietvaros tika izvērtēta LIAA darbības uzlabošana un lemts par nepieciešamajiem procedūru un
procesu uzlabojumiem LIAA kā sadarbības iestādē un EM kā atbildīgajā iestādē, arī VI nebija
iespēju ieviest ieteikumus noteiktajā termiņā.
Ilustrācija 29 VI pārbaužu rezultātā izteikto ieteikumu prioritāte un ieviešanas statuss

Visvairāk ieteikumu izteikti SM (29%), VARAM (14%) un LIAA (12%).
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Ilustrācija 30 VI pārbaužu rezultātā izteikto ieteikumu skaits un ieviešanas statuss katrai AI/SI

480. Izvērtējot izteikto ieteikumu specifiku un intensitāti gada griezumā, VI ir identificējusi šādas
galvenās jomas lielākajā daļā iestāžu, kurās nepieciešami uzlabojumi (detalizētu informāciju
skatīt 3.pielikumā):











Projektu iesniegumu vērtēšanas process izsekojamības nodrošināšana trešajām pusēm, kā
arī saistīts ar nepilnīgi izstrādātām metodikām, kas skaidri nenosaka veidu, kā un pēc
kādiem parametriem ir jāizvērtē informācija, kas attiecas uz konkrētā kritērija
novērtējumu.
Maksājumu pieprasījumu izskatīšana − noteikto termiņu neievērošana.
Datu ievade un datu kvalitāte VIS − iestādes ne vienmēr savlaicīgi nodrošina aktuālo datu
ievadi VIS attiecībā uz pārbaudēm, to plānotajiem termiņiem, rezultātiem, kā arī citu
informāciju. Tomēr kopumā tas neietekmē izdevumu attiecināmību.
Iepirkumu pirmspārbaudes − finansējuma saņēmēji neinformē AI/SI par izmaiņām
attiecībā uz plānotajiem iepirkumiem MK noteikumi Nr. 41947 noteiktajā kārtībā, kā
rezultātā tas apgrūtina iepirkumu pirmspārbaužu plāna aktualizēšanas procesu. Tomēr, lai
nodrošinātu atbilstošu uzraudzības un kontroles mehānismu, gadījumos, kad attiecīgā
projekta ietvaros veiktajam iepirkumam tiek plānots veikt iepirkuma dokumentācijas
pirmspārbaudi, bet termiņu nobīdes vai nesavlaicīgas informēšanas rezultātā to nav
iespējams veikt, tiek veikta iepirkuma norises pārbaude.
Iepirkuma līguma grozījumu tiesiskums un atbilstība PIL − atsevišķos gadījumos VI ir
radušās šaubas par veikto iepirkuma līguma grozījumu tiesiskumu un atbilstību PIL,
ievērojot iepirkumu līgumu ietvaros veikto grozījumu būtiskumu un to ietekmi uz
potenciālo piegādātāju loku, piedāvāto iepirkuma līguma cenu, tāpat arī uz iepirkuma
norises rezultātiem. Atsevišķos gadījumos ir grūti identificējami iepriekš neparedzami
apstākļi, kas ir noteikuši līguma grozījumu nepieciešamību.
Uzraudzības nodrošināšana − atsevišķos gadījumos VI radušās bažas par pienācīgu
uzraudzības nodrošināšanu no iestāžu puses (SIF, VM), kā rezultātā VI veikusi darbības,

MK 2007.gada 26. jūnija noteikumi Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā
iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu"
http://www.likumi.lv/doc.php?id=159648
47
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lai stiprinātu iestāžu uzraudzības funkcijas un gūtu pārliecību par atbilstošu un efektīvu
deleģēto funkciju veikšanu.
Informācijas un publicitātes nodrošināšana − ne vienmēr tiek ievērotas un nodrošinātas
publicitātes prasības (neaktuāla informācija mājas lapā, nesavlaicīga informācijas
nosūtīšana VI par veiktajiem publicitātes pasākumiem).

481. Kopš 2012.gada februāra VI ir piedalījusies 40 virspārbaudēs novērotāja statusā un guvusi
pārliecību par to, ka pārsvarā AI un SI pārstāvji pārbaudes īstenošanas vietās veic atbilstošā
kvalitātē. Papildus šajā pārskata periodā FM kā ES fondu VI ir veikusi arī deviņas PPĪV, t.sk.
sešas PPĪV veikuši tehniskie eksperti, bet trīs PPĪV veikuši VI eksperti.
482. Kopumā VI virspārbaužu ietvaros izteikti 62 ieteikumi attiecībā uz iestāžu PPĪV veikšanas
procesa uzlabošanu, iekšējo procedūru pilnveidošanu, pārbaudes apjoma izlases veidošanu. PPĪV
ietvaros tika izteikts 31 ieteikums, no tiem 25 ieteikumi izteikti finansējuma saņēmējam trūkumu
un nepilnību novēršanai, bet 6 ieteikumi izteikti AI, ar nepieciešamību izvērtēt konstatējumos
norādīto trūkumu ietekmi uz projekta īstenošanu, izdevumu attiecināmību u.tml.
Ilustrācija 31 VI 2012. gadā veikto virspārbaužu ietvaros izteikti ieteikumi

483. Kopumā VI ir guvusi pārliecību par to, ka pārsvarā AI un SI pārstāvji PPĪV veic atbilstošā
kvalitātē, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar VI apstiprināto metodiku. Konstatētie
trūkumi vairumā gadījumu attiecināmi uz datu ievadi VIS, AI/SI iekšējo procedūru uzlabošanu un
precizēšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu pārbaužu veikšanu, dokumentēšanu un izsekojamību
trešajām personām t.sk., atbilstošu PPĪV apjoma un izlases veidošanu, ziņojumu vai ekvivalenta
sagatavošanu un finansējuma saņēmēju informēšanu par PPĪV rezultātu MK noteikumos
noteiktajā termiņā.
484. Kopumā pārbaužu rezultātā ir gūta pārliecība, ka AI/SI 2007.-2013.gada plānošanas periodā
saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 59.panta otro punktu un 60.pantu deleģētās
funkcijas pilda apmierinošā kvalitātē, taču ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi.

2.8.4. Pārbaudes projektu īstenošanas vietās
Informācija par pārbaužu veikšanas metodiku
485. Plašs pārbaužu projektu īstenošanas vietās sistēmas apraksts tika sniegts gadskārtējā ziņojuma par
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2008.gadu48, kā arī informācija par būtiskajām izmaiņām, kas veiktas 16.02.2010. no jauna izdoto
MK noteikumi Nr. 14049 piemērošanas metodikā, tika iekļauta gadskārtējā ziņojuma par
2009.gadu 2.7.3.sadaļā ,,Pārbaudes projektu īstenošanas vietās’’50 metodikā.
486. Tā kā pārbaudes projektu īstenošanas vietās ir viens no svarīgākajiem uzraudzības mehānismiem,
ar kuru iespējams pārliecināties par ieguldīto investīciju atbilstību plānotajam un sasniegtā
rezultāta ilgtspēju, nepārtraukti tiek pilnveidots šo pasākumu veikšanas process.
487. 2012.gadā aktualizēta vadošās iestādes metodika par pārbaudēm projektu īstenošanas vietās51,
kurā iekļauta virkne papildus nosacījumu kvalitatīvāku un izsekojamu pārbaužu projektu
īstenošanas vietās veikšanai:


Metodika papildināta ar komercdarbības atbalsta nosacījumu ieviešanas atbilstības
pārbaudes lapu, kurā iekļauti detalizētāki nosacījumi komercdarbības pārbaudes veikšanai;



Iekļauts nosacījums par nepieciešamību pārbaudīt dubultā finansējuma risku kontekstā ar
komercdarbības atbalstu projektu ietvaros, kā arī iekļauti papildus pārbaudāmie aspekti
dubultfinansējuma kontrolei;



Iekļauti papildus pārbaudāmie aspekti iepirkumu jomā, t.sk. ņemot vērā izmaiņas PIL, gan
pārbaudāmie aspekti mazajos zemsliekšņa iepirkumos, pārbaudāmie aspekti attiecībā uz
iepirkuma komisijas kompetenci un darba kvalitāti;



iekļauti detalizētāki nosacījumi par pārbaužu plānošanu nepieciešamajā intensitātē
atbilstoši projektu risku līmeņiem;



iekļautas norādes uz papildus pārbaudāmiem aspektiem Finanšu vadības instrumentu
aktivitātēs;



iestrādāta nepieciešamība korekti dokumentēt
pārbaudēm.

un uzglabāt liecības par veiktajām

488. Vadošā iestāde ir aicinājusi atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes, kuras veic pārbaudes
projektu īstenošanas vietās, nodrošināt to iekšējo procedūru aktualizēšanu atbilstoši aktualizētajai
metodikai. Par minēto nosacījumu ieviešanu vadošā iestāde gūs pārliecību 2013.gadā veicot
iestāžu procedūru izvērtējumu, kā arī deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros.
489. Lai arī turpmāk vadošā iestāde varētu sekot līdzi, vai iestāžu procedūras atbilst vadošās iestādes
un EK metodikām un vadlīnijām, 2012.gada sākumā FM iekšējā tīmekļa vietnē iestādes
augšupielādē savas iekšējās procedūras (gan aktualizētās, gan iepriekš spēkā bijušās), tādējādi
nodrošinot, ka vadošajai iestādei ir pieejama aktuāla informācija par atbildīgo iestāžu un

Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
MK 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr. 140 ,,Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde
vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā’’
50
Ziņojums ir pieejams SFC2007 un ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=913
51
FM 2012.gada 7.septembra metodika Nr. 12.2. ,,Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 2007.-2013.gada plānošanas
periodā http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099
48
49
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sadarbības iestāžu iekšējām procedūrām, vienkāršojot un atvieglojot informācijas apriti šajā jomā,
turklāt turpmāk visiem atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu darbiniekiem, kuriem ir pieeja VIS
(kā arī 15 darbinieki, kuriem ir nav pieejas VIS, bet ir piešķirtas tiesības piekļuvei šim resursam),
ir iespēja piekļūt minētajam iekšējo procedūru apkopojumam.
2012.gadā veiktās pārbaudes projektu īstenošanas vietās
490. 2012.gadā 1DP ir veiktas 267 pārbaudes projektu īstenošanas vietās un, salīdzinot ar 2011.gadu,
kad DP ietvaros kopumā tika veikta 161 pārbaude projektu īstenošanas vietās, var secināt, ka
pārbaužu intensitāte ir pieaugusi. 2012.gadā pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļa bija
330,6 milj. eiro, savukārt 2011.gadā − 298,2 milj. eiro.
491. Pēc 2012.gadā veiktajām 267 pārbaudes projektu īstenošanas vietās rezultātiem var secināt, ka
lielākā daļa jeb 129 (45%) pārbaudes ir bijušas ar iebildumiem rezultātu, 119 pārbaudēs (48%)
rezultāts ir bijis pozitīvs, un tikai 19 pārbaudēs (7%) rezultāts ir bijis negatīvs.
Ilustrācija 32 DP ietvaros 2012.gadā veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās rezultāti

492. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz pazeminājies pārbaužu ar pozitīvu rezultātu īpatsvars
(no 55% 2011.gadā līdz 45% 2012.gadā), bet nedaudz ir pieaudzis pārbaužu ar iebildumiem un
pārbaužu ar negatīvu rezultātu īpatsvars (attiecīgi par 3% un 3%), bet minētais pieaugums ir
samērīgs attiecībā pret būtiski pieaugušo pārbaužu intensitāti.
493. 2012.gadā no kopumā veiktajām 267 pārbaudēm projekta īstenošanas vietās, neatbilstoši veikti
izdevumi konstatēti 24 pārbaudēs. Savukārt, visbiežāk konstatētie trūkumi saistīti ar projektā
veikto aktivitāšu apliecinošu dokumentu uzglabāšanu, nodalot ar ES fondu projektu saistīto
lietvedību no pārējās iestādes lietvedības dokumentācijas, iepirkumos izvirzītajām prasībām un
nepilnīgu dokumentāciju, faktiski veikto darbu un sniegto pakalpojumu neatbilstību projekta
ietvaros saskaņotajām tāmēm, atsevišķu izmaksu pozīciju neatbilstība aktivitāšu īstenošanas
nosacījumiem, kā arī publicitātes prasību neievērošanu skat. sadaļā „Darbības programmas
ietvaros konstatētās neatbilstības”).
494. Vadošā iestāde veic pastāvīgu informācijas analīzi par veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas
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vietās, izskatot informāciju un uzraugot trūkumu novēršanas gaitu, izmantojot VIS ievadītos
datus, kā arī sniedzot ikmēneša apliecinājumu sertifikācijas iestādē atbilstoši izstrādātajai iekšējai
kārtībai52 un MK not. Nr.419 (par vadošās iestādes veiktajām VIS datu kvalitātes pārbaudēm
sīkāk skat. sadaļā ,,ES fondu vadības un informācijas sistēma''.

2.8.5. Maksājumu pieprasījumu pārbaudes
495. DP ietvaros tiek pārbaudīti visi iesniegtie maksājumu pieprasījumi, tādejādi, kā jau minēts
iepriekšējās sadaļās, maksājumu pieprasījumu pārbaudes ļauj savlaicīgi konstatēt neatbilstoši
veiktos izdevumus un neveikt maksājumu finansējuma saņēmējiem par tiem.
496. 2012.gadā veiktajās maksājumu pieprasījuma pārbaudēs 1 DP ietvaros pārbaudīti 3853 projekti.
Pārbaudīto projektu kopējā maksājumu pieprasījumu summa (ES fondu daļa) ir 12,6 milj. eiro,
savukārt kopējā pārbaudēs atklāto pārkāpumu finansiālā ietekme ir tikai 729,5 tūkst. eiro jeb 5,6%
no kopējās pārbaudīto projektu izmaksu ES fondu daļas, kas ir vērtējams kā kopumā apmierinošs
rezultāts.
Ilustrācija 33 2012.gadā veiktajās maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētās finansiālās ietekmes
īpatsvars, milj. eiro

497. Izvērtējot informāciju par maksājumu pieprasījumu pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem ar
finansiālo ietekmi, var secināt, ka visbiežāk konstatētais pārkāpums ir 2012.gadā saistīts ar
publiskā iepirkuma pārkāpumiem. Otrs biežāk konstatētais pārkāpums ir aktivitāšu ieviešanas
noteikumiem neatbilstošu izdevumu iekļaušana maksājumu pieprasījumos, kā izdevumu veikšana
atsevišķās pozīcijās neievērojot aktivitāšu noteikumos iekļauto no projekta kopējām izmaksām
procentuāli noteiktos limitus (papildus informācija par 1 DP ietvaros konstatētajām neatbilstībām
skat. sadaļā ,,Darbības programmas ietvaros konstatētās neatbilstības”.

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’’
53
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.
52
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498. Jāatzīmē, ka lielākā daļa atklāto trūkumu ar finansiālo ietekmi tiek konstatēti veicot maksājumu
pieprasījumu pārbaudi pirms atmaksas veikšanas vai tiek ieturēti no nākamā maksājuma, tādejādi
novēršot nepieciešamību uzsākt procedūru par neatbilstoši veikto izmaksu atgūšanu.

2.8.6. Iepirkumu pārbaudes
499. Kopumā publisko iepirkumu tiesiskais regulējums atbilst ES direktīvu prasībām. 2012.gada
1.augustā stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā. Minētie likuma grozījumi nepārņem
nevienu ES normatīvo aktu, vienīgi tiek precizētas dažas esošās PIL normas, kas līdz šim nebija
pilnīgi pārņemtas no direktīvas 2004/18/EK, kā arī papildināts regulējums, ņemot vērā ES Tiesas
prakses atziņas.
500. Ar 2012. gada 2. janvāri ir stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 41954, saskaņā ar kuriem
sākot ar 2012. gadu iepirkumu pārbaudes izlases veidā veic arī AI/SI. Līdz ar to 2012. gadā veikto
iepirkumu pārbaužu apjoms ir ievērojami pieaudzis. Kopā 2012. gadā 1 DP ietvaros ir veiktas 548
iepirkumu pārbaudes, no tiem 7 pārbaudes veica IUB un 541 pārbaudes veica AI/SI.
501. Attiecībā uz ārvalstu pretendentu pieteikšanās iespēju Latvijā īstenotajos ES fondu projektos,
jāmin, ka 2012.gadā būtiskas izmaiņas nav notikušas. Joprojām visi paziņojumi par
izsludinātajiem iepirkumiem ir atrodami IUB mājaslapā (tomēr tikai latviešu valodā), bet
paziņojumi par publiskajiem iepirkumiem, kuru līgumcena pārsniedz MK noteikumos Nr.51955
noteiktās līgumcenu robežas, tiek publicēti arī ES Oficiālajā Vēstnesī.
502. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību IUB 2012.gadā turpināja veikt ES fondu projektu
iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida pārbaudes, vienlaikus
ņemot vērā arī atbildīgo un sadarbības iestāžu izteiktos lūgumus par konkrētu iepirkumu
iekļaušanu IUB pirmspārbaužu plānā. 2012.gadā IUB ir veicis 128 iepirkuma procedūru
pārbaudes un sniedzis 237 atzinumus, no kuriem 117 atzinumi ir ar iebildumiem un 120 – pozitīvi
atzinumi. Kā būtiskākās problēmas darba organizācijā var minēt šādas:


Atbildīgo un sadarbības iestāžu saskaņotie un IUB iesniegtie finansējumu saņēmēju
sagatavotie iepirkuma plāni atsevišķos gadījumos sniedza informāciju tikai par jau
veiktajiem iepirkumiem, nevis plānotajiem iepirkumiem.



Atbildīgo un sadarbības iestāžu saskaņotie un IUB iesniegtie finansējumu saņēmēju
sagatavotie iepirkuma plāni atsevišķos gadījumos neattiecās uz IUB kompetenci atbilstoši
MK noteikumu Nr.419 31.punkta regulējumam.

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


pārāk augstu un komplicētu kvalifikācijas prasību izvirzīšana (piemēram, pārāk liels
pieredzes pārbaudei pieprasīto objektu daudzums; prasība uzrādīt pārāk specifiskus

MK 2007.gada 26.jūnija noteikumi Nr. 419 ,,Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu’’
55
MK 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.519„Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām”
54
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objektus u.tml.);


PIL regulējumam neatbilstošu prasību izvirzīšana (piemēram, nepilnīgi noteikti PIL
39.pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi vai arī noteikti papildu izslēgšanas
nosacījumi, kādus neparedz PIL 39.pants; specifiska satura atsauksmju pieprasīšana
u.tml.);



PIL regulējuma, kas stājās spēkā ar 2012.gada 1.augustu, nosacījumu neievērošana
(piemēram, iepirkuma dokumentācijā, t.sk. līgumprojektā, nav noteikta līguma izpildē
iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība atbilstoši PIL 68.pantam, nav
pietiekami detalizēti atrunāta līguma grozījumu veikšanas kārtība, kā to paredz PIL
67.1pants u.tml.);



Nepietiekami dokumentēta iepirkuma procedūras norises gaita, līdz ar to nav iespējams
viennozīmīgi izvērtēt pieņemtā lēmuma par iepirkuma rezultātiem atbilstību.

504. Zemāk ilustrācijā norādīta informācija par 2012.gadā AI/SI veiktajām iepirkuma pirmspārbaudēm
dalījumā pa atzinumu veidiem (pozitīvie atzinumi norādīti ieskaitot veiktās pēcpārbaudes).
2012.gada ietvaros ESF 1 DP aktivitātēs veiktas 527 pārbaudes, kas ievērojami pārsniedz
2011.gadā veikto iepirkumu pirmspārbaužu skaitu visās DP kopā.
Ilustrācija 34 1DP ietvaros veiktās ES fondu projektu iepirkuma pirmspārbaudes 2012.gadā.

505. 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.
506. Jāatzīmē, ka situāciju ar problēmām iepirkumos uzlabo arī straujais Elektroniskās iepirkumu
sistēmas (EIS) lietotāju skaits. Pēc EIS uzturētāju aplēsēm lietotāju skaits 2012. gadā ir sasniedzis
333 pircēju organizācijas (t.sk. – 199 valsts iestādes un uzņēmumi; 118 pašvaldību iestādes un
uzņēmumi un 16 neatkarīgas iestādes un pašpārvaldes organizācijas). 2011. gadā lietotāju skaits
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bija 281 (t.sk. attiecīgi – 182; 87 un 12 organizācijas).
507. EIS efektivitātes novērtējums pierāda, ka tiešie ieguvumi no EIS izmantošanas (cenu starpība
starp cenām EIS un vairumtirdzniecības cenām ārpus EIS) ar ticamības līmeni 95% un kļūdu
intervālu +/- 10% ļauj valsts un pašvaldības iestādēm vidēji ekonomēt ap 20% budžeta līdzekļu,
kas 2012.gadā veido 3 654 229 latu. Savukārt, 2012.gada netiešais līdzekļu ietaupījums –
administratīvo resursu ekonomija, nerīkojot atsevišķus iepirkumus, kas pārsniedz Publisko
iepirkumu likumā noteikto 3 000 latu slieksni – ir 429 179,55 latu. Aprēķinos izmantoti CSP dati
par vidējo algu sabiedriskajā sektorā 2012.gadā (509 lati mēnesī), kā arī EK dati par viena
iepirkuma organizēšanai nepieciešamo ieguldījumu cilvēkdienās.
508. 2012.gadā kopā saņemtas 274 sūdzības par veiktajiem iepirkumiem ES fondu projektos visās DP,
kas ir par 9,6% vairāk nekā 2011.gadā. 76 gadījumos jeb 27,8% iesniegumi tikuši atsaukti un 10
gadījumos izbeigta iesnieguma lietvedība, bet 93 gadījumos jeb 33,9% iesniegumi bijuši pamatoti
un to rezultātā ir pieņemti lēmumi par aizliegumu slēgt līgumu, iepirkumu komisijas lēmuma
atcelšanu un uzdots veikt grozījumus iepirkumu procedūras dokumentācijā. Lai uzlabotu publisko
iepirkumu sistēmu, 2012.gadā veikti vairāki pasākumi attiecībā uz nacionālo normatīvo aktu un
vadošās iestādes vadlīniju aktualizāciju:


veikti grozījumi „Publisko iepirkumu likumā”, kā ietvaros paredzēta rīcība iespējamu
interešu konfliktu novēršanai, un 2012.gada nogalē uzsākta papildu grozījumu veikšana,
lai noteiktu centralizētu iepirkumu sistēmu pašvaldībām un pašvaldību iestādēm. Plānots,
ka grozījumi stāsies spēkā 2013.gadā.



veikti grozījumi Ministru kabineta (turpmāk MK) noteikumos Nr.41956, kā rezultātā sākot
ar 2012.gada 1.janvāri ir palielināta iepirkumu pirmspārbaužu intensitāte, jo iepirkuma
pirmspārbaužu veikšanas funkcija nodota arī atbildīgajām iestādēm un sadarbības
iestādēm;



ir izstrādāta un aktualizēta IUB „Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu
atbildīgajām un sadarbības iestādēm”, kuras pārbaudes lapās ir ietverti attiecīgie
jautājumi, lai nodrošinātu interešu konflikta risku samazināšanu un novēršanu (Metodika
pieejama ES fondu mājas lapā - http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099);



aktualizētas VI vadlīnijas Nr.10.7. „Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu
pamatojošajiem dokumentiem un to pārbaudēm”, papildinot informāciju attiecībā uz
iepirkumu procesa dokumentēšanas jautājumiem;



papildus iepriekš minētajam ir stiprināta vadošās iestādes vadības un kontroles sistēma
attiecībā uz deleģēto funkciju izpildes kontroli. Atbilstoši vadošās iestādes kārtībai
Nr.6.13 „Kārtība, kādā vadošā iestāde nodrošina atbildīgajām iestādēm, sadarbības
iestādēm un IUB 2007.-2013.gada plānošanas periodā deleģēto funkciju uzraudzību”

Ministru kabineta 26.06.2007. noteikumi Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Pieejami http://www.likumi.lv/doc.php?id=159648
56
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vadošā iestāde deleģēto funkciju pārbaudes ietvaros pārliecinās par atbildīgajām iestādēm
un sadarbības iestādēm deleģēto funkciju atbilstību, t.sk. arī attiecībā uz iepirkuma
kontroļu un attiecināmības jautājumiem.


ņemot vērā, ka pastāv dažādi viedokļi un prakse par nepieciešamo pasūtītāja rīcības
minimumu, kas tam, plānojot iepirkumu, būtu jāveic, IUB un vadošā iestāde plāno
sagatavot skaidrojumu par tirgus izpētes un līgumcenas priekšizpētes veikšanas
nepieciešamību, iespējamajiem avotiem to veikšanas un dokumentēšanas nodrošināšanai.

Tabula 11 2012.gadā saņemtās sūdzības un to izskatīšanas rezultāti
Pozitīvs (sūdzība
pamatota)
% pieaugums
2012.
salīdzinājumā
gadā
ar 2011.gadu

Sūdzības izskatīšanas rezultāts
Negatīvs (sūdzībai
Sūdzības izskatīšana
nav pamata)
pārtraukta
% pieaugums
% pieaugums
2012.
2012.
salīdzinājumā
salīdzinājumā
gadā
gadā
ar 2011.gadu
ar 2011.gadu
83

84

pēc sūdzības izskatīšanas atļauts
slēgt iepirkuma līgumu

-16,2

pēc sūdzības izskatīšanas ir
aizliegts slēgt iepirkuma līgumu

-44

12

9

Sūdzības rezultāts

pēc sūdzības izskatīšanas atstāts
spēkā
iepirkumu
komisijas
lēmums
par
procedūras
pārtraukšanu

150

pēc sūdzības izskatīšanas atcelts
iepirkuma komisijas lēmums par
procedūras pārtraukšanu

450

izbeigta iesnieguma lietvedība
86

93

95

662
KOPĀ

86

509. 2012.gadā IUB atbilstoši MK noteikumu Nr.419 36.1.apakšpunkta regulējumam ir veicis
pārbaudes par 7 ES fondu atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu veiktajām pirmspārbaudēm,
izvērtējot 9 iepirkumu dokumentāciju. IUB konstatējas šādas būtiskākās neatbilstības atbildīgo un
sadarbības iestāžu veiktajās pirmspārbaudēs:


ietverti PIL neatbilstoši izslēgšanas nosacījumi (piemēram, nav ietvertas norādes attiecībā
uz izslēgšanas nosacījumu noilguma termiņiem u.tml.);



izvirzītas neatbilstošas vai neprecīzas prasības attiecībā uz pretendenta pieredzi
(piemēram, no nolikuma regulējuma izriet, ka pretendents nevar apliecināt pieredzi, kas ir
gūta tekošajā gadā, proti, 2012.gadā u.tml.);



ietvertas norādes attiecībā uz konkrētu ražotāju precēm un prasīta atbilstība konkrētiem
standartiem;
126

Gada ziņojums_1DP_VI_lv_03.04.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads



sniegti MK noteikumiem Nr.419 neatbilstoši atzinuma veidi (piemēram, atzinuma ar
iebildumiem vietā faktiski bija sniedzams negatīvs atzinums).

510. 2012.gadā IUB ir vadījis 4 darba grupas sanāksmes par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu,
konstatēto problēmu risināšanu un pirmspārbaužu metodikas aktualizēšanu (atbildīgajām un
sadarbības iestādēm pirmspārbaužu veikšana ir jauna funkcija no 2012.gada). Līdz ar to
2012.gadā IUB ir ne tikai konsultējis minētās iestādes pirmspārbaužu veikšanā, bet arī izstrādājis
un būtiski precizējis Metodiku par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām un sadarbības
iestādēm.
Ilustrācija 35 1DP ietvaros IUB veiktās ES fondu projektu iepirkuma pirmspārbaudes.

2.8.7. Sertificēto izdevumu revīzija
511. 2012.gadā Revīzijas iestāde 1DP ietvaros veica divas sertificēto izdevumu regulārās revīzijas.
Revīzijas rezultātā tika pārbaudīti izdevumi 27,20% apmērā no kopējiem 2011.gada I un II
pusgadā deklarētajiem izdevumiem (skatīt tabulu Nr.12).
512. Atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām revīzijas ietvaros
tika gūta pietiekama pārliecība, ka 1DP ietvaros laika posmā no 01.01.2011. līdz 31.12.2011.
sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no ESF saskaņā ar ES un LR
normatīvajiem aktiem. Konstatētās kļūdas sertificēto izdevumu periodā no 01.01.2011. –
31.12.2011. nepārsniedz būtiskuma līmeni.
Tabula 12 DP ietvaros veikto sertificēto izdevumu regulārās revīzijas rezultāti 2012.gadā
Sertificēto
izdevumu revīzijas
veikšanas periods

Sertificētie
izdevumu
periods

01.08.2011.-

01.01.2011.-

57

Deklarācijā
iekļautie
sertificētie
izdevumi
(EUR)
67 875 623

Pārbaudītā sertificēto
izdevumu summa
(EUR)

(%)

27 363 061

40

Neatbilstoši
veiktie
izdevumi
(EUR)
25 483

Citi neatbilstoši
veiktie izdevumi57
(EUR)

27 706

klasificēti kā „citi neatbilstoši veiktie izdevumi”, jo tika konstatēti ārpus izlases
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20.12.2011.
06.02.2012.15.06.2012.
Kopā

30.06.2011.
01.07.2011.31.12.2011.

85 390 128

14 325 975

17

14 480

10 140

153 265 751

41 689 035

27

39 963

37 846

513. Ņemot vērā, ka 2011.gadā sertificēto izdevumu regulārajās revīzijās tika konstatēti trūkumi
atsevišķu ES fondu administrējošo institūciju deklarētajos maksājuma pieprasījumos, tika
pieņemts lēmums veidot papildu izlasi, izlases kopu veidojot no konkrēto institūciju deklarētajiem
maksājuma pieprasījumiem. Papildu revīzijas mērķis bija gūt pietiekamu pārliecību par to, vai
Revīzijas iestādes viedoklis attiecībā uz atsevišķiem iekšējās kontroles sistēmas elementiem
paliek nemainīgs un atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 16.panta 2.punkta prasībām
EK deklarētie sertifikācijas iestādes apstiprinātie izdevumi ir attiecināmi finansēšanai no ESF
saskaņā ar ES un LR normatīvajiem aktiem.
514. Atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/20061 16.panta 2.punkta prasībām papildu revīzijas
ietvaros tika gūta pietiekama pārliecība, ka 1DP ietvaros laika posmā no 01.01.2011. līdz
31.12.2011. sertificētie izdevumi kopumā ir attiecināmi finansēšanai no ESF saskaņā ar ES un LR
normatīvajiem aktiem (skatīt tabulu Nr.13).
Tabula 13 DP ietvaros veikto sertificēto izdevumu papildu revīzijas rezultāti 2012.gadā
Sertificēto izdevumu revīzijas veikšanas periods

16.07.2012.-05.10.2012.

01.01.11-31.12.2011.
deklarācijā iekļautie sertificētie
izdevumi

Citi izdevumi par
kuriem tika veiktas
papildu revīzijas

Neatbilstoši
veiktie
izdevumi

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Citi
neatbilstoši
veiktie
izdevumi58
(EUR)

153 265 751

378 991

0,00

57

515. Detalizēta informācija par sertificēto izdevumu revīziju ietvaros konstatēto kļūdu raksturu ir
pieejama Gada kontroles ziņojumā, kuru Revīzijas iestāde iesniedz EK līdz katra gada
31.decembrim atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 62.panta 1.punkta d) apakšpunktā noteiktajam.
Gada
kontroles
ziņojums
ir
pieejams
ES
fondu
tīmekļa
vietnē
http://www.esfondi.lv/page.php?id=854.

2.8.8. Sertifikācijas iestādes veiktās pārbaudes pirms izdevumu deklarāciju
apstiprināšanas
516. Papildus iepriekš sniegtajai informācijai par vadības pārbaudēm un sertificēto izdevumu revīziju,
šajā ziņojumā aplūkotas arī Valsts kases kā sertifikācijas iestādes (SeI) veiktās pārbaudes pirms
izdevumu deklarāciju apstiprināšanas.
517. Sertifikācijas iestādes pamatfunkcija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 (turpmāk –
regula) 61.pantu ir sagatavot un iesniegt EK 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

58

klasificēti kā „citi neatbilstoši veiktie izdevumi”, jo tika konstatēti ārpus izlases
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ir veikti saistībā ar darbībām, kas finansēšanai izraudzītas saskaņā ar programmai piemērojamiem
kritērijiem un ievērojot Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktus.
518. Lai gūtu pārliecību par EK iesniegtajās izdevumu deklarācijās iekļauto izdevumu attiecināmību,
Valsts kase atbilstoši ES fondu vadības likumā un MK noteikumos Nr. 104159 noteiktajam veic
izdevumu deklarācijās iekļauto maksājuma pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas izlases
veida pārbaudi atbildīgajās/sadarbības iestādēs.
519. 2012.gada sākumā EK apturēja maksājumu veikšanu Latvijai, jo, pamatojoties uz revīzijas
iestādes ziņojumiem, tika identificēti trūkumi Valsts kases kā sertifikācijas iestādes un FM kā
vadošās iestādes izveidotajā ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā vadības un kontroles
sistēmā. Lai novērstu trūkumus Valsts kase izstrādāja rīcības plānu konstatēto trūkumu
novēršanai, kas ietvēra kompleksus pasākumus pārbaužu veikšanas uzlabošanai un iepriekš
deklarēto izdevumu pārvērtēšanai, lai sniegtu EK pārliecību, ka sistēmas trūkumi neietekmēja
deklarēto izdevumu attiecināmību.
520. Galvenie EK konstatējumi, ka arī 2012.gadā paveiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles
sistēmas pilnveidošanai ir aprakstīti sadaļā „Izaicinājumi darbības programmas ieviešanā, ES
fondu sistēmas pilnveidošana un vienkāršošana”. SeI ir pilnveidojusi pasākumus pārbaužu
veikšanas uzlabošanai un iepriekš deklarēto izdevumu pārvērtēšanai, lai sniegtu EK pārliecību, ka
sistēmas trūkumi neietekmē deklarēto izdevumu attiecināmību. Veicot deklarēto izdevumu
pārbaudi, tika konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi tikai vienā gadījumā – 1DP „Cilvēkresursi
un nodarbinātība” ietvaros 427 eiro apmērā, kas tika ieturēti no EK iesniegtās izdevumu
deklarācijas uz 30.04.2012.
521. Līdz 2012.gada marta beigām Valsts kase bija īstenojusi lielāko daļu rīcības plānā noteikto
uzlabojumu, ko pārbaudīja arī revīzijas iestāde ieteikumu ieviešanas pēcuzraudzības audita laikā.
EK izvērtēja revīzijas iestādes pēcuzraudzības audita rezultātus un 2012.gada jūnijā un jūlijā EK
atjaunoja maksājumu veikšanu.
522. Sertifikācijas iestāde 2012.gadā uzlaboja metodiku izdevumu deklarācijā iekļauto maksājumu
pieprasījumu pārbaudei piemērojot šādu kārtību:


Kalendārā gada sākumā tiek noteikts katras atbildīgās/sadarbības iestādes pārliecības
līmenis. Pārliecības līmeņa noteikšanai tiek izvērtētas procedūras (2012.gadā, nosakot
pārliecības līmeni, tika izvērtētas procedūras plašākā apjomā, iekļaujot arī komercdarbības
atbalsta nosacījumu, dubultā finansējuma neesamības un iepirkuma nosacījumu pārbaudi),
pārbaužu un auditu ziņojumos norādītie trūkumi, sertifikācijas iestādes veikto maksājumu
pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas pārbaudes rezultāti u.c. Pamatojoties uz katrai
atbildīgai/sadarbības iestādei noteikto pārliecības līmeni tiek noteikts sertifikācijas
iestādes veicamo maksājumu pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas (t.sk. dubultā
finansējuma neesamības un iepirkuma pārbaudes) izlases veida pārbaužu biežums.

MK 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas
kārtība”
59
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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. 2012.gadā sertifikācijas iestāde palielināja
pārbaužu apjomu, iekļaujot pārbaudēs arī dubultā finansējuma neesamības un iepirkumu
nosacījumu atbilstības pārbaudi.

523. Papildus Valsts kase sertifikācijas procesa nodrošināšanai katru mēnesi veic VIS pieejamās
informācijas par pārbaužu projektu īstenošanās vietā konstatēto un nenovērsto trūkumu analīzi, kā
arī no revīzijas iestādes saņemtajos ziņojumos (gan par darbību auditu, gan izveidotās vadības un
kontroles sistēmas pārbaudēm) norādīto trūkumu analīzi, izvērtē iepriekš minētajos ziņojumos
identificēto trūkumu ietekmi uz sertifikācijas procesu un izdevumu attiecināmību.
524. Situācijās, kad Valsts kase ir saņēmusi informāciju no vadošās iestādes, vai citām ES fondu
vadībā iesaistītām institūcijām vai publiskā telpā ir izskanējusi informācija (prese, TV u.c.) par
dažāda veida pārkāpumiem projektos, tiek lūgti skaidrojumi no vadošās/sadarbības/atbildīgās
iestādes, analizēta pieejamā informācija un pieņemts lēmums par attiecīgo izdevumu neiekļaušanu
EK iesniedzamajā izdevumu deklarācijā.
525. Skaidrojumi par ietekmi uz deklarējamo
izdevumu attiecināmību tiek pieprasīti
sadarbības/atbildīgajai iestādei arī gadījumos, ja pārbaužu projektu īstenošanās vietā ir konstatēti
un nenovērsti trūkumi un pārskata periodā attiecīgā projekta ietvaros ir apstiprināts maksājums,
nepieciešamības gadījumā maksājums tiek ieturēts no EK iesniedzamās izdevumu deklarācijas.
Gadījumos, kad ir saņemts revīzijas iestādes ziņojums un iestādes, kurās konstatēti trūkumi
(neatbilstoši veikti izdevumi) tiem nepiekrīt, Valsts kase neatbilstoši veiktos izdevumus ietur no
EK iesniedzamās izdevumu deklarācijas.
526. Reizi mēnesī tiek izskatīta un izanalizēta VIS ievadītā informācija par konstatētajām un
neslēgtajām neatbilstībām, to ietekmi uz izdevumu deklarācijā iekļauto izdevumu attiecināmību.
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.
527. 2012.gadā Valsts kase 1DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros izlases veidā pārbaudīja 54
maksājuma pieprasījumu pamatojošo dokumentāciju par summu 1,2 milj. eiro.
Tabula 14 Sertifikācijas iestādes 2012.gadā veikto pārbaužu apjoms un rezultāti
Pārbaudīto maksājumu
pieprasījumu skaits

54**

Pārbaudīto maksājumu
pieprasījumu summa,
LVL*

826 980 LVL
1 176 686 EUR

Pārbaudes rezultāts
1) konstatēta kļūda algas aprēķinā viena projekta ietvaros;
2) vienam projektam secināts, ka maksājuma pieprasījumā
kā tiešās izmaksas ir iekļautas netiešās izmaksas;
3) projekta pārbaudē secināts, ka finansējuma saņēmējs
iepirkuma nolikumā pretendentam izvirzījis konkurenci
ierobežojošu prasību. Pārējo projektu pārbaudei rezultāts –
pozitīvs.
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Pārbaužu konstatējumi tika ņemti vērā pie izdevumu
deklarāciju apstiprināšanas un attiecīgi samazinātas
izdevumu deklarācijā iekļaujamās summas.
* Summas eiro norādītas informatīvajiem nolūkiem, piemērojot Latvijas Bankas noteikto fiksēto eiro konvertācijas
kursu: 1 eiro =0,702804 LVL
** T.sk. tehniskās palīdzības projektu maksājuma pieprasījumi, kas aptver vairākus fondus un kuros iekļauti
izdevumi par 1DP

528. Lai nodrošinātu regulā noteikto prasību izpildi un iesniegtu EK izdevumu deklarācijas, kurās
iekļauti attiecināmi izdevumi, Valsts kase, kā jau minēts iepriekš, veic detalizētu VIS pieejamās
informācijas, revīzijas iestādes ziņojumos, publiskajā telpā, kā arī vadošās iestādes izdevumu
deklarācijas apliecinājumā iekļautās informācijas un atbildīgo/sadarbības iestāžu apliecinājumos
iekļautās informācijas analīzi un izvērtēšanu un izdevumus, par kuru attiecināmību nav gūta
pilnīga pārliecība, neiekļauj EK iesniedzamajā izdevumu deklarācijā. No 2012. gada decembrī EK
iesniegtās izdevumu deklarācijas 1DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” kopumā ir ieturēti
izdevumi 15,7 milj. eiro apmērā.

2.8.9. ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditi
529. Revīzijas iestāde (RI) veica 16 sistēmu auditus, aptverot visas ES fondu administrēšanā iesaistītās
institūcijas, tai skaitā, Revīzijas iestāde veica 4 horizontālos sistēmu auditus tādās jomās kā
informāciju tehnoloģiju sistēmu efektivitāte un drošība, komercdarbības atbalsta kontroles
sistēma, publiskā iepirkuma kontroles sistēma un finanšu instrumentu kontroles sistēma. Uz
darbības programmu ir attiecināmi 13 vadības un kontroles sistēmas auditi. Sīkāka informācija
par katru no auditiem, to galvenie konstatējumi un vadošās iestādes veiktā un plānotā rīcība
trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai tabulā zemāk (skatīt 5.pielikuma tabulu Nr.1).
530. Apkopojot visu veikto sistēmu auditu rezultātus, RI nonāca pie secinājuma, ka Latvijā izveidotā
ES fondu vadības un kontroles sistēma darbojas, bet uzlabojumi ir nepieciešami.
531. Visas institūcijas tika vērtētas atbilstoši 7 EK izvirzītajām pamatprasībām, kuras sastāv no 24
vērtēšanas kritērijiem. Nosakot kopējo novērtējumu, RI iestāde piemēroja principu, ka institūcijas
kopējais novērtējums nevar būt augstāks kā institūcijas zemākais kritērija/pamatprasības
novērtējums.
532. 2012.gadā stiprināta iekšējā audita loma ES fondu sistēmā. Sākot ar 2012.gadu aizvien vairāk
iekšējā audita loma ES fondu sistēmā tiek izmantots kā preventīvs mehānisms, lai novērstu
iespējamās nepilnības ES fondu vadības un kontroles sistēmā. Papildus FM iekšējā audita
struktūrvienība veic horizontālos auditus ES fondu sistēmā, par kuru nepieciešamību katru gadu
ierosinājumus tai iesniedz VI.
533. FM Iekšējā audita departaments veica 4 auditus un 8 iestāžu veikto auditu ziņojumu izvērtējumus.
Sīkāka informācija par katru no auditiem/izvērtējumiem, to galvenie konstatējumi un vadošās
iestādes veiktā un plānotā rīcība trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai tabulā zemāk (skatīt
5.pielikuma tabulu Nr.2).

2.8.10. Citi ārējie sistēmas auditi
534. 2012.gadā Eiropas Revīzijas palāta kopā veica divus auditus, pārbaudēm atlasot gan DP
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”, gan DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” projektus, veicot
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revīzijas iestādes auditu.
535. Tabulā zemāk norādīta informācija par minētajiem auditiem. Jāatzīmē, ka saņemtajos auditu
ziņojumu projektos kļūdas vai pārkāpumi nav konstatēti.
Tabula 15 Eiropas Revīzijas palātas veiktie auditi 2012.gadā
Audita mērķis

Audits
Eiropas
Revīzijas
palātas audits
par revīzijas
iestādes darbu
saistībā ar
ESF DP
„Cilvēkresurs
i un
nodarbinātība
”
28.11.2011.01.12.2011.

Galvenie/
provizoriskie
secinājumi/
ieteikumi
Trūkumi nav
konstatēti.

Palātas veiktās pārbaudes galvenais mērķis: gūt
pamatotu pārliecību par to, ka RI veiktais darbs
atbilst Regulā (EK) Nr.1083/2006 formulētajām
prasībām.

Vadošās iestādes
plānotā rīcība
sistēmas
pilnveidošanai
Turpmāka rīcība nav
nepieciešama.

Revīzijā paredzēts: – pārbaudīt organizatoriskās
procedūras un revīzijas metodoloģiju, ko
apstiprinājusi Revīzijas iestāde un citas revīzijas
struktūras;

– pārbaudīt revīzijas iestādes un citu revīzijas
struktūru darba dokumentus saistībā ar sistēmu
revīziju;

– pārbaudīt revīzijas iestādes un citu organizāciju
darba dokumentus saistībā ar paraugam atlasītajām
20 projektu revīzijām, kā arī piecām no tām veikt
atkārtotu revīziju saņēmēju līmenī;

– pārbaudīt RI darba dokumentus saistībā ar gada
kontroles ziņojuma sagatavošanu.

2.8.11. Eiropas Komisijas auditi
536. Šajā sadaļā sniegts parskats par 2012.gadā veiktajiem EK auditiem, kā arī par konstatēto trūkumu
novēršanas un izteikto rekomendāciju ieviešanas gaitu.
Tabula 16 Eiropas Komisijas veiktie auditi 2012.gadā
Audits

Audita mērķis

A-Rep Nr. 1311 EK DG EMPL
ESF DP
2007LV51PO001
— „Cilvēkresursi
un nodarbinātība”
sistēmu revīzija

Pārbaudīt ES
fondu vadības
un kontroles
sistēmu
iepirkumu jomā
ESF projekta
ietvaros.

Galvenie/
provizoriskie
secinājumi/
ieteikumi
Projektos ievērojami
pārkāpumi konstatēti
netika.
Konstatēti atsevišķi
trūkumi attiecībā uz
publisko iepirkumu
regulējuma
piemērošanu,
publisko iepirkumu
pārbaudēm un
finansējuma
saņēmēja norādīto
izdevumu

Vadošās iestādes plānotā rīcība sistēmas
pilnveidošanai
Stiprinātas iepirkuma pirmspārbaudes, kā arī
turpinās
publisko
iepirkumu
regulējuma
uzlabošana atbilstoši EK norādēm. Pārskata
periodā AI un SI papildus IUB veiktajām
pārbaudēm ir uzsākušas iepirkumu pirmspārbaužu
veikšanu, tādejādi ievērojami palielinot iepirkumu
pirmspārbaužu intensitāti ES fondu projektos.
Pārskata periodā apstiprināta „Metodika par
iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu atbildīgajām
iestādēm un sadarbības iestādēm”, ar kuras
palīdzību tiek nodrošināti priekšnosacījumi
projektiem
piešķirto
līdzekļu
efektīvai
izmantošanai un atbilstībai un novērsti iespējamie
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Audits

A-Rep - 1384 - EK
DG EMPL sistēmu
revīzija par
publisko iepirkumu
vadību DP
2007LV51PO001
—„Cilvēkresursi
un nodarbinātība”

Audita mērķis

Audita mērķis
ir pārbaudīt
vadības un
kontroles
sistēmas
efektivitāti
attiecībā uz
publisko
iepirkumu un
novērtēt
pašreizējo
pārliecības
pakāpi, ar ko
var novērtēt
esošo sistēmu.

Galvenie/
provizoriskie
secinājumi/
ieteikumi
attiecināmību.

Būtiski pārkāpumi
nav konstatēti.
Nepieciešami
atsevišķi uzlabojumi
deleģēto funkciju
uzraudzībā, interešu
konflikta novēršanā
iepirkumos attiecībā
uz finansējuma
saņēmēju esošo un
bijušo darbinieku
iepirkšanu,
iepirkuma
pirmspārbaužu
stiprināšanu.

Vadošās iestādes plānotā rīcība sistēmas
pilnveidošanai
iepirkumu normatīvo aktu pārkāpumi.
VI
aktualizējusi vadlīnijas Nr.10.7 "Vadlīnijas par
projekta attiecināmo izmaksu pamatojošiem
dokumentiem un to pārbaudēm", kurās papildināta
informācija attiecībā uz iepirkumu procesa
dokumentēšanas jautājumiem, tai skaitā attiecībā
uz tirgus cenas izvērtējumu un rīcību gadījumā, ja
iepirkumā ir pieteicies viens pretendents.
Vadlīnijās noteiktas pamata lietas, kas iestādēm ir
jāpārbauda, lai nodrošinātu iepirkuma procedūras
veikšanu un dokumentēšanu atbilstoši drošas
finanšu pārvaldības principiem arī tādos
gadījumos, kad iepirkumi veikti zem normatīvajos
aktos noteiktajiem sliekšņiem.
Papildus FM izstrādā jaunu tiesību akta projektu
par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas
kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem, kā
galvenos regulējuma elementus nosakot interešu
konflikta novēršanu, publicitātes nodrošināšanu un
izmaksu pamatotības izvērtēšanu, vienlaikus
mazinot administratīvo slogu un tuvinot iepirkumu
norises kārtību privātajā sektorā pieņemtajai
kārtībai.
VI ir nosūtījusi argumentāciju EK par tās
konstatējumiem. VI ir iesaistījusi IUB ES fondu
vadības un kontroles sistēmā kā nacionālā līmeņa
kompetento iestādi iepirkumu jautājumos. IUB
veido vienotu praksi iepirkumu jomā nacionālā
līmenī. VI ir rosinājusi izmaiņas normatīvajos
aktos, lai stiprinātu iepirkumu kontroles un
pilnveidotu preventīvos mehānismus. 30.08.2011.
ir apstiprināti grozījumi MK 26.06.2007.
noteikumos Nr.419, pilnveidojot ES fondu
iepirkumu uzraudzības sistēmu. VI AI un SI
deleģēto funkciju uzraudzības procesā atbilstoši
riska izvērtējumam veic deleģēto funkciju
pārbaudes, kurās viena no pārbaudāmajām jomām
ir arī iepirkuma pirmspārbaužu veikšana. VI
veikusi arī pārbaudi IUB. VI ir izstrādājusi virkni
vadlīniju AI un SI pārbaužu veikšanai, kurās
noteiktas minimālās prasības un risinājumi
adekvātai kontroļu nodrošināšanai. 21.06.2012.
pieņemts likums "Grozījumi Publisko iepirkumu
likumā", ar kuru paredzēta rīcība iespējamu
interešu konfliktu novēršanai. VI nodrošina
attiecināmo un neattiecināmo izdevumu vadlīniju
aktualizēšanu iekļaujot tajās nosacījumus attiecībā
uz esošo un bijušo darbinieku iepirkšanu.
Plānots EK 2013.gada martā iesniegt liecības par
veiktajiem normatīvo aktu grozījumiem un VI
vadlīniju grozījumiem.
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Audits

Audita mērķis

A-Rep - 1414 DG EMPL audita
misija par revīzijas
iestādes darbu par
finanšu
instrumentiem
attiecībā uz ESF
(aktivitātē 1.3.1.2.
„Atbalsts
pašnodarbinātības
un
uzņēmējdarbības
uzsākšanai”)
finanšu
instrumentu
aktivitātes
ieviešanu

Audita mērķis
ir gūt
pārliecību, ka
ES fondu
vadības un
kontroles
sistēma
attiecībā uz
finanšu
instrumentiem
ESF
programmās
tiek nodrošināta
saskaņā ar EK
regulējumu, tā
funkcionē
efektīvi un ir
iespējams
savlaicīgi
novērst,
konstatēt un
labot
neatbilstības,
kā arī
nodrošināt
drošas finanšu
vadības
principiem
atbilstošu
pārvaldību.

Galvenie/
provizoriskie
Vadošās iestādes plānotā rīcība sistēmas
secinājumi/
pilnveidošanai
ieteikumi
EK ziņojuma projektā Audita gala ziņojumu plānots saņemt 2013.gada I
norāda uz atsevišķiem pusgadā.
trūkumiem attiecībā
uz:
1) vadības un
kontroles sistēmas
aprakstu un VI
procedūru
rokasgrāmatu, kas
jāpilnveido, lai tajā
paredzētu regulējumu
finanšu
instrumentiem;
2)dubultfinansējumu;
3) pārkāpumiem
dotāciju (grants)
piešķiršanā;
4) LHZB %
ieņēmumu gūšana no
ieguldījumiem.

2.8.12. Darbības programmas ietvaros konstatētās neatbilstības
537. 2012.gada 31.decembrim 1DP ietvaros konstatēto neatbilstību apjoms ir 2,2 milj. eiro (ieskaitot
tehniskās palīdzības projektos konstatētās neatbilstības), jeb 0,4% no finansējuma saņēmēju
pieprasītā finansējuma.
538. 2012.gadā konstatēto neatbilstību publiskā finansējuma summa ir 1,0 milj. eiro. Gada laikā
konstatēto neatbilstību skaits un to apjoms ir pieaudzis, ko var izskaidrot ar ievērojami pieaugušo
iepirkumu pārbaužu un pārbaužu projektu īstenošanas vietā skaita pieaugumu.
539. Lielākais neatbilstību apjoms (0,5 milj. eiro) DP ir saistīts ar dažādiem līguma pārkāpumiem
(pārkāpumi ES fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošanā, līguma vai vienošanās par
projekta īstenošanu neievērošana, LR normatīvo aktu pārkāpumi par grāmatvedības kārtošanu,
komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu u.tml.).
Neatbilstības par summu 400 tūkst. eiro ir konstatētas iepirkuma vai konkurences normu
pārkāpumu jomā (t.sk. veikti būtiski grozījumi iepirkuma līgumā, vienlīdzīgas attieksmes principa
pārkāpumi, papildu darbu veikšana un termiņa pagarināšana bez atbilstoša iepirkuma procedūras).
540. Lai novērstu neatbilstību rašanos iepirkumu jomā, sākot ar 2012.gada 1.janvāri AI un SI uzsāka
iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu. Konstatētās neatbilstības galvenokārt ir par iepirkumiem, kuri
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ir veikti pirms šādu pārbaužu uzsākšanas, līdz ar to lielākajai daļai iepirkumu, kuros konstatētas
neatbilstības, nav veiktas iepirkumu pirmspārbaudes un secinājumus par iepirkumu
pirmspārbaužu efektivitāti varēs izdarīt ilgākā laika periodā. Sagaidāms, ka nākotnē konstatētie
pārkāpumi iepirkumu jomā proporcionāli samazināsies, ņemot vērā iepirkumu pirmspārbaudēs
atklātos un attiecīgi novērstos trūkumus.
Ilustrācija 36 DP ietvaros konstatētās neatbilstības dalījumā pa finansējuma saņēmējiem dati līdz
31.12.2012. salīdzinājumā ar datiem līdz 31.11.2011. (milj. eiro)
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541. Kopumā konstatēto neatbilstību kopējo summu veido neatbilstības, kuras konstatētas valsts
iestāžu īstenotajos projektos, kopumā 50% (1,11 milj. eiro) no kopējā DP konstatētā neatbilstību
apjoma, izglītības iestāžu īstenotajos projektos konstatētas neatbilstības 27% no kopējā apjoma
jeb attiecīgi 587,1 tūkst. eiro, savukārt komersantu īstenoto projektu neatbilstības ir 9% (194, 6
tūkst. eiro). Salīdzinot ar datiem līdz 2011.gada beigām, neatbilstību apjoms pieaudzis gandrīz par
miljonu eiro. Neatbilstību vislielākais apjoms pieaudzis izglītības iestāžu īstenotajos projektos
(388 tūkst.eiro), valsts iestāžu īstenotajos projektos (297,9 tūkst. eiro), kā arī salīdzinot ar datiem
līdz 31.12.2011. pašvaldību iestāžu projektos neatbilstību apjoms audzis par 163,9 tūkst. eiro.
2012.gadā konstatēto neatbilstību kopējo summu DP veido neatbilstības, kuras konstatētas valsts
(29,8%), pašvaldības (16,4%) un izglītības iestāžu (38,8%) īstenotajos projektos no kopējā DP
konstatētā neatbilstību apjoma. Salīdzinot ar 2011.gadu, par 22% jeb 388,1 tūkst. eiro ir pieaudzis
izglītības iestāžu īstenotajos projektos konstatēto neatbilstību apjoms. Savukārt komersantu
īstenoto projektu neatbilstības 2012.gadā veido 6,8% (68,1 tūkst. eiro).
542. Pēc pārkāpumu veida 2012.gadā neatbilstības pamatā konstatētas dažādu līguma nosacījumu
pārkāpumu dēļ (dažādi pārkāpumi ES fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošanā, līguma
vai vienošanās par projekta īstenošanu neievērošana, LR normatīvo aktu pārkāpumi par
grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par aktivitātes
ieviešanu u.c. pārkāpumi) – 992,4 tūkst. eiro jeb 44,8 % no kopējā neatbilstību apjoma un
pārkāpumiem iepirkumos (1,2 milj. eiro jeb 54,0 % no kopējā neatbilstību apjoma).
543. Pēc pārkāpumu veida neatbilstības pamatā konstatētas dažādu līguma nosacījumu pārkāpumu
rezultātā – 503,6 tūkst. eiro jeb 50 % no 2012.gada neatbilstību apjoma. Iepirkuma un
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konkurences normu pārkāpumi veido 45% no 2012.gada neatbilstību apjoma.
544. 2012.gadā no 559 gadījumiem 13 gadījumos par konstatēto neatbilstību bija nepieciešams un tika
ziņots Eiropas Krāpšanas un apkarošanas birojam (OLAF) par kopējo summu 213,8 tūkst eiro
(t.sk. 140,1 tūkst. eiro no tiem ir bijuši deklarēti un 73,7 tūkst. eiro nav deklarēti, bet ir daļa no
konstatēto neatbilstību kopējās vērtības). Lai gan DP ietvaros tiek ieviesti daudzi liela apjoma
projekti, lielākais īpatsvars ir neliela finansiāla apjoma neatbilstības (līdz 10 tūkst. eiro), kas tiek
konstatētas pašvaldību un izglītības iestāžu projektos, kur aizvien trūkst gan iepirkuma
speciālistu, gan pieredzējušu projektu vadītāju.
545. Analizējot 2012.gadā konstatēto neatbilstību skaitu dalījumā pa to atklāšanas veidiem, secināms,
ka 76,6% gadījumu neatbilstības konstatētas, veicot maksājumu pieprasījumu pārbaudi. Augstāku
īpatsvaru salīdzinājumā ar 2011.gadu veido Revīzijas iestādes sertificēto izdevumu izlases
pārbaudes (9%). Savukārt no visām kopumā veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās
(267) neatbilstoši veikti izdevumi konstatēti 24 jeb 4,3% no visu 2012.gadā atklāto neatbilstību
skaita (skatīt ilustrācijā)
Ilustrācija 37 DP ietvaros 2012.gadā atklāto neatbilstību skaits dalījumā pēc neatbilstību atklāšanas
metodēm

546. Dalījumā pa neatbilstību atklāšanas veidiem vislielākais neatbilstību īpatsvars (729,5 tūkst. eiro
jeb 73% no kopējā neatbilstību apjoma) konstatēts, veicot maksājumu pieprasījumu pārbaudes.
Salīdzinoši liels apjoms neatbilstību konstatēts Revīzijas iestādes sertificēto izdevumu izlases
pārbaudē (160,8 tūkst. eiro jeb 16,1% no kopējā neatbilstību apjoma), 7,9% no kopējā neatbilstību
apjoma atklāšanas veids norādīts ,,Cits veids’’, šī klasifikatora sadaļa ietver gadījumus, kad par
neatbilstību uzzināts no masu medijos iekļautās publikācijas, anonīmi sniegtas informācijas, citu
audita vai revīzijas ietvaros u.tml.
547. Vadošā iestāde 2012.gadā papildinājusi klasifikatoru, pēc kura iedalāmi neatbilstības atklāšanas
veidi ar praksē biežāk sastopamajiem atklāšanas veidiem, kas tika iekļauti sadaļā ,,Cits veids''.
Klasifikators papildināts ar valsts deleģēto funkciju pārbaudēm, sertifikācijas iestādes pārbaudēm,
Finanšu kontroli (attaisnojošo dokumentu 100% pārbaude).
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Ilustrācija 38 DP ietvaros 2012.gadā konstatēto neatbilstību apjoms dalījumā pa neatbilstību atklāšanas
veidiem, % no kopējā neatbilstību apjoma

548. Līdz šim nav konstatētas būtiskas problēmas ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu. 2012.gadā
lielākoties neatbilstības tiek atgūtas, ieturot neatbilstību summu no kārtējā vai nākamā
maksājuma pieprasījuma, pārējos gadījumos notikusi labprātīga atmaksa, kā arī avansa atmaksa
līgumu laušanas gadījumos. Kopumā 2012.gadā atgūti 856,8 tūkst. eiro jeb 86 % no 2012.gadā
konstatēto neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu apjoma DP ietvaros.
549. Skatot datus kumulatīvi 1DP neatbilstību atgūšanā nav identificēti riski, jo līdz 2013.gadam
kumulatīvi ir atgūti 92,98% (2,1 milj. eiro) no konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu
kopapjoma.
550. Attiecībā uz 2012.gadā atgūtajiem maksājumiem iestādes ir apliecinājušas, ka projektu ietvaros
atbrīvotie līdzekļi nav atkārtoti lietoti darbībai vai darbībām, kas ir bijušas korekcijas priekšmets
atbilstoši Regulas Nr. 1083/2006 98.panta 3.punkta nosacījumiem. Minētais finansējums
galvenokārt ticis pārdalīts atbildīgo iestāžu citu aktivitāšu īstenošanai.

3. PRIORITĀŠU IEVIEŠANA
551. Ziņojuma 3.sadaļā „Prioritāšu ieviešana” ir aplūkots līdz 2012.gada 31.decembrim sasniegtais
finanšu un fiziskais progress prioritāšu līmenī, sniedzot arī informāciju par atsevišķiem
pasākumiem, aktivitātēm vai apakšaktivitātēm, ja tajās 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. Informācija par 1.6.prioritātes „Tehniskā palīdzība” īstenošanu sniegta
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ziņojuma 5.sadaļā „Tehniskā palīdzība”.
552. Līdz 2012.gada 31.decembrim no DP īstenošanai piešķirtā ESF finansējums 583,1 milj. eiro
apmērā ir apstiprināts 930 projekti par 603,8 milj. eiro jeb 103,6% no DP piešķirtā ES fondu
finansējuma, noslēgti 928 līgumi par projektu īstenošanu 603,7 milj. eiro apmērā jeb 103,5% no
pieejamā ES fondu finansējuma un veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (ieskaitot avansus
un atmaksas valsts pamatbudžetā) 451,9 milj. eiro apmērā jeb 77,5% no pieejamā ES fondu
finansējuma.
553. Lai gan lielākā daļa projektu DP ietvaros tika apstiprināti jau 2009.gadā un 2010.gadā, atšķirībā
no 2011.gada tendences, 2012.gadā bija vērojams salīdzinoši ievērojams apstiprināto projektu un
noslēgto līgumu skaita pieaugums (attiecīgi pieaugums par 13,4% un 14,7%; 2011. gadā 3,6% un
5,8%), ņemot vērā, ka vairākas aktivitātēs tika uzsākta atlases 2. (3.) kārta. Vienlaikus redzams,
ka 2012.gadā ir samazinājušies maksājumi finansējuma saņēmējiem (pieaugums 17,5%,
salīdzinot ar situāciju 2011.gadā, kad veikto maksājumu kopapjoma pieaugums bija 24,2%).
554. Kopumā DP līmenī finanšu apguves progress vērtējams pozitīvi, maksājumu mērķi ir sasniegti
pilnībā, lai arī prioritāšu līmenī finanšu apguves progress ir bijis atšķirīgs. Finanšu apguves mērķa
sasniegšana un pārsniegšana saglabājusies prioritātēs „Augstākā izglītība un zinātne”, „Izglītība
un prasmes”, „Sociālās iekļaušanas veicināšana”. Maksājumu progress uzlabojies pieaudzis
prioritātē „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”, savukārt lēnāka finansējuma apguve bijusi
prioritātes Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ietvaros, kas daļēji skaidrojums ar lielo
maksājumu intensitāti iepriekšējos gados LM pārziņā esošajās aktivitātēs (tostarp faktu, ka dažu
aktivitāšu ieviešana jau ir noslēgusies), kā arī salīdzinoši zemo ieviešanas progresu dažās EM
administrētajās aktivitātēs.
555. Lai arī ir uzlabojusies uzraugošo iestāžu iesaiste projektu īstenotāju problēmu risināšanā vēl
joprojām kā galvenās problēmas DP prioritāšu ieviešanā 2012.gadā var minēt maksājumu
pieprasījumu kvalitātes problēmas atsevišķās aktivitātēs, it sevišķi 1.2.prioritātē „Izglītība un
prasmes”, kas aizkavēja projektu vienmērīgu īstenošanu un finanšu apguvi. Detalizēts galveno
problēmu un to risināšanai veikto pasākumu izklāsts sniegts sadaļā 2.3. „Izaicinājumi darbības
programmas ieviešanā”.
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Ilustrācija 39 Prioritāšu ietvaros apstiprinātie projekti, noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi finansējuma
saņēmējiem līdz 31.12.2012. salīdzinājumā ar prioritātē piešķirto ES fondu finansējumu (milj. eiro)

3.1. Prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ieviešana
556. Prioritāte ir vērsta uz augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, motivācijas
veicināšanu zinātniskajai darbībai un cilvēkresursu piesaisti augstākai izglītībai, zinātnei un
pētniecībai, lai nodrošinātu augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu tautsaimniecības attīstībai
svarīgās nozarēs, nostiprinātu cilvēku potenciālu zinātnes un pētniecības attīstībai, uzlabojot
augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, piesaistot cilvēkresursus augstākai izglītībai, zinātnei
un pētniecībai, kā arī palielinot studējošo skaitu maģistra un doktora studijās un veicinot
motivāciju zinātniskajai darbībai.
557. Prioritātei, kurā īstenoti divi pasākumi, pieejamais ES fondu finansējums ir 116,8 milj. eiro jeb
20,1 % no DP īstenošanai paredzētās ES fondu finansējuma. Līdz 2012.gada 31.decembrim ir 87
apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 108,7 milj. eiro jeb 93,0% no DP piešķirtā ES fondu
finansējuma. Maksājumu apjoms finansējuma saņēmējiem, ieskaitot avansus un atmaksas valsts
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pamatbudžetā, sasniedzis 94,4 milj. eiro jeb 80,8 % no pieejamā ES fondu finansējuma un
2012.gadā pieaudzis par 16,4%.
558. Kopumā prioritātē sasniegtais finanšu progress atbilst rādītāju progresam, tomēr aktivitāšu līmenī
ieviešanas intensitāte ir bijusi atšķirīga.
Ilustrācija 40 1.1.prioritātes ietvaros līdz 31.12.2012. apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un
finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu (t.sk., avansi un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu
finansējums, pieejamais finansējums norādīts ar virssaistību ES fondu daļu, milj. eiro

Cilvēkresursu piesaiste zinātnei
559. Prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” abos pasākumos 2012. gadā ir turpinājusies
iepriekšējos gados uzsākto 87 projektu īstenošana. 1.1.1.2. aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste
zinātnei” plānotais finanšu apguves mērķis 2012.gadam − 9,5 milj. eiro − ir sasniegts 95,2%
apjomā, kas skaidrojams ar 2.projektu atlases kārtas uzsākšanu tikai 2012.gada nogalē. 2.projektu
atlases kārtai pieejamais ES fondu finansējums ir 12,9 milj. eiro, no kuriem 5,5 milj. eiro ir valsts
budžeta virssaistības, kam ir būtiska loma aktivitātei noteikto iznākuma un rezultātu rādītāju
sasniegšanā, kuru vērtības uz 2012. gada 31. decembri sasniegtas 61% apjomā. Atbalstu
saņēmuši 619 atbilstoši pilna darba laika nodarbinātie pētnieki, kas ir 61,9% no DP plānotā un
93,7% no AI plānotā 2012. gadam. Salīdzinot ar 2011.gadu, pētnieku un vadošo pētnieku skaits
augstskolās palielinājies par 26,2%.
Augstākā izglītība
560. 1.1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” mērķis ir uzlabot augstākās izglītības studiju un
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programmu kvalitāti, palielināt studējošo skaitu maģistra un doktora studijās un paaugstināt
akadēmiskā personāla profesionālo un pētniecisko kvalifikāciju.
561. Pasākumā „Augstākās izglītības attīstība” noslēgto līgumu kopsummas sasniegusi 61,2 milj. eiro
ES fondu finansējuma jeb 98,9 % no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma, veikti
maksājumi finansējuma saņēmējiem 51,6 milj. eiro jeb 83,4% no pasākumam piešķirtā ES fondu
finansējuma (pieaugums 2012.gadā - 16,5%). Plānotie finanšu apguves mērķi prioritātē ir
sasniegti 10,2 milj. eiro apjomā jeb 180,8% no plānotā, kas skaidrojams ar piesardzīgām
atbildīgās iestādes izstrādātajām prognozēm.
562. Sasniegtais fiziskais progress ir stabils un atbilstošs finanšu progresam. Jāatzīmē, ka pasākumā
2012. gadā jau noslēgusies 8 projektu ieviešana (6 no tiem maģistrantu atbalstam, bet 2 –
doktorantūras studiju programmu īstenošanai), kas atspoguļojas arī sasniegto rādītāju vērtībās,
īpaši attiecībā uz doktorantūras studijām. 1.1.2.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts doktora studiju
programmu īstenošanai”, kurā ESF atbalstu saņēmuši 1773 doktorantūras studenti jeb 110,81% no
DP plānotā, t.i., 87% no kopējā doktorantu skaita valstī. Iznākuma rādītāja pārsniegums ir saistīts
ar to, ka apakšaktivitātē tika samazināts stipendiju apmērs par 25% 1., 2. un 3. kursa
doktorantiem, kā rezultātā atbalstu varēja saņemt lielāks doktorantu skaits, kā arī tika organizēta
2.projektu iesniegumu atlase, kā rezultātā palielinājās stipendiātu skaits.
563. 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā
personāla kompetences pilnveidošana” Augstākās izglītības padomes īstenotajā projektā ir
izvērtēti visi 28 apstiprinātie augstākās izglītības studiju virzieni un 860 studiju programmas,
tomēr izvērtējuma rezultātu statuss kopš tā pabeigšanas 2012. gada rudenī ir neskaidrs, jo
2012.gada novembrī tika konstatēti riski ES fondu līdzekļu attiecināmībā, kā rezultātā decembrī
vadošā iestāde aicināja Valsts kasi apturēt projektā veikto izdevumu deklarēšanu EK, vienlaikus
aicinot IZM un VIAA sniegt informāciju par projektā veikto papildu pārbaužu rezultātiem. Ņemot
vērā nepilnības izvērtēšanas metodoloģijā un iespējamos pārkāpumus, ko vērtē AI un SI, kā arī
pēc projekta norises likumības un kvalitātes audita secinājumu saņemšanas 2013.gada 12. martā
MK sēdē izskatīts IZM informatīvais ziņojums un rīcības plāns attiecībā uz projekta rezultātu
statusu, kuru IZM un VIAA plānots ieviest līdz 2013.gada 30.aprīlim. Vienlaikus problēmas
projektā negatīvi ietekmē gan finanšu apguves rādītājus, gan arī rezultāta rādītājus gan prioritātes
līmenī, gan arī augstskolu studiju programmu izvērtējuma rezultātu izmantošanas iespējas
augstskolu akreditācijā.
564. Kopumā prioritātē sasniegtais fiziskais progress atbilst finanšu progresam un ir vērtējams kā
stabils, it īpaši 1.1.2.1.2. apakšaktivitātē „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”, kurā
savlaicīgas finanšu plānošanas rezultātā izdevies palielināt atbalstu saņēmušo doktorantu skaitu.
Atzinīgi vērtējams sasniegtais fiziskais progress aktivitātē 1.1.1.2.aktivitātē „Cilvēkresursu
piesaiste zinātnei”, kurā iznākuma rādītājs uzrāda pozitīvas tendences, lai arī AI izvirzītais mērķis
uzraudzības rādītāja sasniegšanā 2012.gadam nav sasniegts pilnā apmērā.

3.2. Prioritātes „Izglītība un prasmes” ieviešana
565. Prioritātes mērķis ir nodrošināt zinoša, prasmīga un darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka
sagatavošanu, uzlabojot izglītības kvalitāti un pieejamību, sniedzot iespējas attīstīt un papildināt
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zināšanas visām sabiedrības grupām mūža garumā, kā arī stiprinot izglītībā un mūžizglītībā
iesaistīto institūciju kapacitāti un uzlabojot sadarbību izglītības politikas veidošanā un īstenošanā.
566. Prioritātē „Izglītība un prasmes”, kurai piešķirts ESF finansējums 127,8 milj. eiro apmērā jeb
21,9% no DP pieejamā ES fondu finansējuma 2012. gadā turpinājusies iepriekš uzsākto 93
projektu īstenošana, kuru kopējās attiecināmās izmaksas ir 131,5 milj. eiro jeb 102,9% no
prioritātes ietvaros pieejamā ES fondu finansējuma. Ievērojamais finansējuma palielinājums, kā
rezultātā pārsniegts prioritātei piešķirtais ES fondu finansējums, skaidrojams ar valsts budžeta
virssaistībām projektu īstenošanai.
567. Līdz 2012.gada 31.decembrim finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 96,3 milj. eiro apmērā
jeb 75,4% no pieejamā ES fondu finansējuma (pieaugums 2012.gadā – 19,4%). Ievērojams veikto
maksājumu progress sasniegts vairākās apakšaktivitātēs (1.2.1.1.4., 1.2.1.2.1., 1.2.2.1.5. un
1.2.2.4.2. apakšaktivitātēs), turklāt svarīgi, ka 56 jeb 22,1 % projektu īstenošana 2012. gadā ir
pabeigta.
568. Vienlaikus vairākās prioritātes apakšaktivitātēs konstatētas problēmas iepirkumu procedūru
norises organizēšanā, kā arī problēmas pieskaņot projektu norisi atbilstoši mācību gada ritmam,
kā rezultātā finanšu līdzekļi dažos projektos projektos netiek apgūti plānotajā apjomā.
Ilustrācija 41 1.2.prioritātes ietvaros līdz 31.12.2012. apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un
finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu (t.sk., avansi un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu
finansējums, pieejamais finansējums norādīts ar virssaistību ES fondu daļu, milj. eiro

1.2.1. pasākums "Profesionālās izglītības un
vispārējo prasmju attīstība"
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1.2.2. pasākums "Mūžizglītības attīstība un
izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana"
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Vispārējas izglītības un profesionālās izglītības joma
569. 1.2.1.pasākumā tiek ieviesti 40 projekti par 85,1 milj. eiro jeb 105,0% apmērā no pasākumam
pieejamā ES fondu finansējuma. ES fondu finansējuma pārsniegšanu ietekmē valsts piešķirtās
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valsts budžeta virssaistības par kopējo ES fondu finansējuma daļu 5,3 milj. eiro. 2012.gadā
finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 14,5 milj. eiro apmērā jeb 18,0%, savkārt finansējuma
saņēmējiem izmaksāti 57,4 milj. eiro jeb 70,9% no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma.
570. 2012.gadā noslēgusies apjomīgu projektu īstenošana 1.2.1.2.1.apakšaktivitātē „Vispārējās vidējās
izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas
sistēmas uzlabošana” un 1.2.1.2.2.apakšaktivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, sniedzot būtisku pienesumu mācību satura un
līdzekļu uzlabošanā un atbalstot vispārējas izglītības pedagogu iesaisti prioritāro mācību
priekšmetu pasniegšana un satura pilnveidē. Efektīvā budžeta plānošana un projektu vadība,
pieejamā finansējuma ietvaros ļāvusi pārsniegt noteikto rādītāja vērtību, aptverot plašu skolu loku
visa Latvijā.
571. Vairākas aktivitātēs 2012.gadā ieviešanas progress vērtējams kā stabils un finanšu progress atbilst
rādītāju sasniegšanas progresam.
572. 1.2.1.1.2. apakšaktivitātē „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences
paaugstināšana” līdz 2012.gada 31.decembrim 4823 profesionālās izglītības pedagogi ir
pilnveidojuši savu kompetenci un kvalifikāciju (96,5% no plānotās DP vērtības; atbalstīto
profesionālās izglītības pedagogu kopskaits pārskata periodā palielinājies par 783).
573. Jāatzīmē arī profesionālās izglītības jomā aktuālo aktivitāšu ieviešanas progress, ņemot vērā to
lomu jauniešu bezdarba mazināšanas iniciatīvas un rīcības plāna ieviešanā.
574. ESF mērķstipendijas profesionālās izglītības apguvei 1.2.1.1.4. apakšaktivitātē „Sākotnējās
profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” līdz 2012.gada 31.decembrim ir saņēmuši 50 128
profesionālajā izglītībā izglītojamie (125,3% no DP sasniedzamā apjoma jeb 68% (74 020) no
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaita apakšaktivitātes īstenošanas laikā. Rādītāja
vērtības pārsniegšana skaidrojama ar to, ka rādītāja prognoze tika veikta, pamatojoties uz
mērķstipendiātu saņēmēju skaita dinamiku gada griezumā, kas bija vidēji 5 000 audzēkņu. Ņemot
vērā, ka iznākuma rādītājs 2011.gada 1. janvārī bija 31 983, tika prognozēts, ka līdz 2013.gadam
tie būs 40 000 audzēkņu. 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes īstenošana veicinājusi profesionālajās
izglītības iestādēs uzņemto audzēkņu skaita pieaugums pēc 9.klases, piemēram 2011./2012.m.g.
profesionālajās izglītības iestādēs iestājušies 33,9% no kopējā pamatskolu absolventu skaita
(pirms apakšaktivitātes uzsākšanas 2009.m.g. tie bija 28,1%).
575. 1.2.1.1.3. apakšaktivitātē „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas
kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”, kurai pieejamais ES fondu finansējums ir 14,4 milj. eiro
un valsts budžeta virssaistību dēļ noslēgto līgumu apjoms sasniedz 101,3%, profesionālo
kvalifikāciju jau ieguvuši 1752 izglītojamie, kas ir 87,6% no plānotā. Jauniešu bezdarba
mazināšanas rīcības plāna ietvaros apakšaktivitātei piešķirtas virssaistības papildus aptuveni 2
000 jauniešu apmācībai profesionālās izglītības programmās, tādējādi līdz 2015.gada 31.augustam
iesaistot 4 000 audzēkņu (plānoto 2 000 vietā). Rādītāja ievērojamo pieaugumu sekmējusi
mērķstipendiju piešķiršana, 2011./2012.m.g. 33,9% no kopējā pamatskolu absolventu skaita
izvēlas turpināt mācības profesionālajās izglītības iestādēs. Kaut arī 2012. gadā finansējuma
saņēmējiem veikto maksājumu apjoms pieaudzis par 22%, uz pārskata perioda beigām
maksājumu kopapjoms ir tikai 46%, kas skaidrojams ar finanšu līdzekļu ietaupījumu 1.2.1.1.3.
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apakšaktivitātes pirmās atlases kārtas ietvaros, jo vairākos projektos darbības netika veiktas
sākotnēji plānotajā apjomā. Papildus minētajam ir novērojama tendence, ka laikā, kad projektu
ieviešana faktiski ir noslēgusies, netiek nodrošināta savlaicīga un pilnīga pieprasītās papildu
informācijas iesniegšana, kas nepieciešama, lai pieņemtu gala lēmumu par noslēguma maksājuma
pieprasījuma dokumentāciju, tai skaitā kopējo attiecināmo izmaksu apjoma projektā.
576. Prioritātē ir arī aktivitātes, kurās līdzšinējais ieviešanas progress ir zems gan finanšu, gan fiziskā
progresa griezumā, tomēr vērtējot to statusu un sniegumu 2012. gadā, jāņem vērā katras
aktivitātes satura specifika, kā arī atliktā uzsākšana.
577. 1.2.1.1.1. apakšaktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības satura
un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana” no 3,4 milj. eiro pieejamā ES
fondu finansējuma, izmaksas veiktas tikai 19,7% apjomā. Projektā ir pabeigta tautsaimniecības
nozaru izpēte, izstrādāti nozaru apraksti un profesionālo kvalifikāciju struktūra, notiek 48
profesijas standartu un profesionālo kvalifikāciju pamatprasību izstrāde ar mērķi tos izmantot, lai
1)noteiktu darba devēju prasības izglītotājiem, 2)izstrādātu profesionālās izglītības programmu
saturu 3)izstrādātu profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturu un 4)izstrādātu kvalifikācijas
vērtēšanas kritērijus. Saskaņā ar IZM sniegto informāciju, rādītāju vērtība tiks sasniegta mazākā
apjomā nekā sākotnēji plānots sakarā ar DP aktivitātes ieviešanas shēmas pārskatīšanu, proti,
ņemot vērā ievērojamo 1.2.1.1.1.apakšaktivitātei noteiktā finansējuma samazinājumu
salīdzinājumā ar plānoto, attiecīgi tika pārskatīta arī sasniedzamā uzraudzības rādītāja vērtība, to
no 100 samazinot līdz 55. Rezultātā jaunās programmas tiks izstrādātas, bet audzēkņu apmācība
nenotiks (projektā nav arī plānota apmācība) un ieguldījumu rezultāta rādītājā − izglītojamo, kas
apgūst uzlabotās profesionālās izglītības programmas, īpatsvars pret izglītojamo skaitu
profesionālajā izglītībā − dos tikai 1.2.1.1.3.apakšaktivitāte.
Mūžizglītības joma
578. 1.2.2.pasākumā „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju
rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” projektu ieviešana 2012.gadā turpinājās trīs aktivitātēs par
46,4 milj. eiro jeb 99,4% apmērā no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma, no kura
finansējuma saņēmējiem izmaksāti 38,9 milj. eiro jeb 83,0% pasākumam pieejamā ES fondu
finansējuma. No 53 projektiem 27 projekti ir pabeigti (9,4 % no ES fondu finansējuma).
579. 1.2.2.1.2.apakšaktivitātē "Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai" līdz
2011.gada 31.decembrim apmācībās profesionālās pilnveides programmās iesaistītas 18 538
personas jeb 92% no DP noteiktā skaita uz 2013.gada 31.decembri (20 200 personas, kas saņem
ESF atbalstu (izglītībā un apmācībās) mūžizglītības aktivitātes ietvaros), vienlaikus ņemot vērā
pieejamās valsts budžeta virssaistības 1,4 milj eiro apmērā, atbalsta iespējas plānojamas vēl
3000 personām.
580. 1.2.2.1.5.apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” līdz 2012.gada 31.decembrim finansējuma saņēmējam izmaksāti 99,7% no
apakšaktivitātei piešķirtā ES fondu finansējuma, kas 2012.gada laikā pieaudzis par 20,2% no ES
fondu finansējuma. Vienlaikus šajā aktivitātē kvalifikāciju paaugstinājušo pedagogu kopskaits
pārsniedz DP plānoto, sasniedzot 143,7%. Projekts ir noslēguma stadijā un sasniegtais fiziskais
progress ievērojami pārsniedz finanšu progresu, kas daļēji skaidrojams ar pedagogu vēlmi iegūt
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otru kvalifikāciju, lai palielinātu savu konkurētspēju. Sasniegtā iznākuma rādītāja vērtība vēl tiks
precizēta (pēc projekta noslēguma pārskata izskatīšanas).
581. Salīdzinoši zems finanšu progress 2012.gadā bijis 1.2.2.3.2. apakšaktivitātē „Atbalsts izglītības
pētījumiem”, kura finansējuma saņēmējiem izmaksāti tikai 33,2% no ES fondu piešķirtā
finansējuma un 2012.gadā pieaugums bijis 19,6% no apakšaktivitātei piešķirtā ES fondu
finansējuma, kas skaidrojams ar projekta specifiku – starptautiskajiem maksājumiem par dalību
izglītības pētījumos. Latvija sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju
(OECD) un Āzijas – Eiropas sanāksmes Mūžizglītības forumu (ASEM LLL Hub) turpina dalību 3
pētījuma virzienos un rādītāja sasniegšana tiks fiksēta pēc projekta noslēguma, kas noteikts 2015.
gada augustā un pašreiz fiziskais progress atbilst finanšu progresam..
582. 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” līdz 2012.gada
31.decembrim finansējuma saņēmējiem izmaksāti 6,5 milj. eiro jeb 76,3% no apakšaktivitātei
piešķirtā ES fondu finansējuma. Aktivitātē, kurā no 47 projektiem pabeigti 27 projekti (52%)
atbalstu mācībām ir saņēmuši 17 662 sociālās atstumtības riska grupu izglītojamie (177% no DP
mērķa). Attiecībā uz iznākuma rādītāja pārsniegšanu jāņem vērā fakts, ka projektu īstenošanas
laikā skolās mainās skolēni, daļa skolēnu beidz pamatizglītību, 1.klasē mācības uzsāk
mērķauditorijas bērni. Pārsniegtā iznākuma rādītāja vērtība skaidrojama arī ar pielāgoto vispārējā
izglītības iestāžu skaita palielināšanos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, tai skaitā ar
kustību traucējumiem. 2012.gadā pabeigtās ERAF 3.1.3.3.2. apakšaktivitātes „Vispārējās
izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem”
rezultāti 36 vispārējās izglītības iestādēs uzlabojot pieejamību, ir veicinājuši ESF apakšaktivitātes
ieviešanu.
583. Kopumā prioritātē „Izglītība un prasmes” sasniegtais finanšu un fiziskais progress vērtējams kā
nevienmērīgs. Saglabājas ievērojamas atšķirības finanšu apguvē un fiziskajā progresā starp
apakšaktivitātēm. Lai arī kopumā sasniegtais finanšu progress vērtējams pozitīvi, vislabākie
fiziskā progresa rezultāti vērojami gan profesionālajā, gan vispārējā izglītībā nodarbināto
pedagogu kvalifikācijas celšanā, kā arī audzēkņu piesaistē profesionālajā izglītībā un sociālajam
riskam pakļauto personu apmācībā. Savukārt lēnāks progress vērojams nozaru kvalifikācijas
sistēmas izveidē, uz reformām vērstajās aktivitātēs un jomās, kas saistītas ar izpēti.

3.3. Prioritātes „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ieviešana
584. 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.
585. Prioritātes īstenošanai piešķirts ESF finansējums 249,3 milj. eiro apmērā jeb 42,7% no 1DP ES
fondu finansējuma. Prioritātes ietvaros apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 275,9 milj. eiro
jeb 110,7% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma, prioritātē piešķirtas virssaistības. Finansējuma
saņēmējiem veikti maksājumi (ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 198,0 milj.
eiro jeb 79,4% no DP piešķirtā ES fondu finansējuma.
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Ilustrācija 42 1.3.prioritātē līdz 31.12.2012. apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un finansējuma
saņēmējiem veikto maksājumu (t.sk., avansi un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu finansējums,
pieejamais finansējums norādīts ar virssaistību ES fondu daļu, milj. eiro

Nodarbinātības joma
586. Nodarbinātību veicinošas aktivitātes tiek īstenotas 1.3.1.pasākumā „Nodarbinātība”, kurā līdz
2012. gada 31. decembrim LM un EM pārziņā esošajās 15 aktivitātēs/apakšaktivitātēs apstiprināti
projekti un noslēgti līgumi 110,6% apjomā no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma,
piešķirtas virssaistības.
587. ES fondu piešķīruma ziņā visietilpīgākās ir 1.3.1.1.3.apakšaktivitāte "Bezdarbnieku un darba
meklētāju apmācība" (ES fondu piešķīrums 99,4 milj. eiro) un 1.3.1.5 aktivitāte "Vietējo
nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" (ES fondu piešķīrums 69,3 milj.
eiro).
588. 2012.gadā netika turpināta 1.3.1.3.1.apakšaktivitāte „Darba attiecību un darba drošības normatīvo
aktu uzraudzības pilnveidošana” un 1.3.1.1.5. apakšaktivitāte „Atbalsts potenciālo bezdarbnieku
apmācībai”, kuru ieviešana ir noslēgusies.
589. 1.3.1.1.3. apakšaktivitātē "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" 2012. gadā turpinājās
bezdarbnieku apmācība ar kuponu sistēmu, modulārās apmācības, pārkvalifikācijas un
tālākizglītības pasākumi, ko līdz 2012.gada 31.decembrim saņēma 113 217 bezdarbnieki un darba
meklētāji jeb 95% no 1DP noteiktā. Noteiktais iznākuma rādītājs līdz plānošanas perioda beigām
tiks pārsniegts, ņemot vērā apakšaktivitātei piešķirtās virssaistības, apmācībās plānots iesaistīt
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126 876 personas). Vienlaikus, ņemot vērā 1.3.1.1.3. apakšaktivitātei pārdalīto apjomīgo papildu
finansējumu, 2012. gadā LM un NVA ir jāpievērš īpaša uzmanība uzraudzības un kontroles
pasākumiem gan attiecībā uz finanšu apguvi, gan rezultatīvo rādītāju izpildi.
590. Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kas 6 mēnešu laikā pēc
saņemtajām apmācībām iekārtojas darbā uz 2012.gada 31.decembri ir 27% jeb 90% no DP
noteiktā (30%), tomēr aktivitātē saglabājas risks rezultāta rādītāja sasniegšanas risks, kas pamatā
skaidrojams ar lielo bezdarbnieku skaitu uz vienu brīvo vakanci, lēno jaunu darba vietu
veidošanās tempu, kā arī vāju darbaspēka reģionālo mobilitāti.
591. Savukārt rezultāta rādītāja „Atklāto darba attiecību un darba tirgus likumdošanas pārkāpumu
skaita samazināšanās Valsts darba inspekcijas apsekotajos uzņēmumos” izpildē panākts
samazinājums par 43%, kas ievērojami pārsniedz kopumā plānoto samazinājumu par 15%. Kopā
apsekoti 7997 uzņēmumi, veikti 10 378 apsekojumi un atklāti 21 603 pārkāpumi.
592. 1.3.1.5.aktivitāte "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" līdz
2012.gada 31.decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 128% apjomā no paredzētajiem
ESF līdzekļiem, kas saistīts ar aktivitātei piešķirtajām virssaistībām.
593. Aktivitātes divos projektos līdz 2012.gada 31.decembrim, iesaistot sabiedrībai derīgos darbos,
atbalstu saņēmušas 154 103 personas, jeb 114% no 1DP plānotā (135 441 persona). Rādītāja
pārsniegšana ir saistīta ar aktivitātei papildus piešķirto finansējumu (t.sk. virssaistības), kā arī ar
projektā iesaistīto bezdarbnieku mainību (daļa bezdarbnieki neturpina dalību pasākumā, jo
neievēro līguma nosacījumus, iekārtojas darbā, uzsāk dalību NVA organizētajās apmācībās vai
veselības stāvokļa dēļ), kā rezultātā atbrīvojušies līdzekļi tika novirzīti citu bezdarbnieku iesaistei
pasākumā, kā arī atbilstoši aktivitātes normatīvajiem aktiem bezdarbnieku (pēc noteikta laika)
projektā var iesaistīt atkārtoti, līdz ar to rādītāja uzskaitē netiek norādīts unikālo iesaistīto personu
skaits.
594. Aktivitātes 1.kārtas projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”, kurā iesaistot sabiedrībai derīgos darbos, atbalstu saņēmušas
122 937 persona, savukārt 2.kārtas projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, kas
pagarināts līdz 2014. gada 30. jūnijam, līdz 2012. gada beigām pasākumos iesaistītas 31 166
personas jeb 23 % no DP plānotā, kopā sasniedzot 154 103 personas jeb 113,8% no DP plānotā
(135 441).
595. Projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” primārais mērķis ir atbalstīt nodarbinātības līmeņa
paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus pašvaldībās, nodrošinot īslaicīgas darba
vietas (līdz 4 mēnešiem) ilgstošajiem bezdarbniekiem (NVA uzskaitē atrodas ilgāk par 6
mēnešus), t. sk., sociāli mazāk aizsargātajiem bezdarbniekiem (programmas dalībnieku atlasē
iesaistīti pašvaldību sociālie dienesti), lai mazinātu un novērstu pastāvīga subsidētā bezdarba kā
alternatīvas nodarbinātībai izplatību. Papildus programmā iesaistītajiem bezdarbniekiem tiek
segtas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un pasākuma īstenošanas ietvaros ir izveidoti
nosacījumi, kas palīdz bezdarbniekiem atgriezties darba tirgū – bezdarbniekiem tiek piešķirtas
divas apmaksātas brīvas dienas mēnesī pastāvīga darba meklēšanai.
596. 1.3.1.3.2.apakšaktivitātē "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzņēmumos" līdz 2012.gada 30.jūnijam rādītāja „Darba vietu skaits, kam
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veikts darba vides risku novērtējums” izpilde sasniegusi 100 000 jeb 100% no plānotā. Projektā
nav plānots turpināt darba vietu risku novērtējumu.
597. 1.3.1.1.1.apakšaktivitātē "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" noslēgti līgumi 101,8% apjomā no
paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem izmaksāti 40,6% pieejamā ES
fondu finansējuma, kas, salīdzinot ar 2011.gadu, ir pieaudzis par 24,3%. Savukārt apakšaktivitātē
1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts
komersantu individuāli organizētām apmācībām" noslēgti līgumi 86,9% apjomā no paredzētajiem
ES fondu līdzekļiem, bet finansējuma saņēmējiem izmaksāti 83,1% pieejamā ES fondu
finansējuma.
598. 1,6 milj. eiro ir paredzēti 1.3.1.1.1. apakšaktivitātes 3.kārtas īstenošanai, kuras ietvaros ir
pieejamas apmācības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Kaut arī apmācības tika
uzsāktas 2012.gada trešajā ceturksnī kopumā apmācības saņēmušo nodarbināto skaits nav bijis
liels, jo sākotnēji ir jāveic pasākumi projekta atpazīstamības veicināšanai, un, lai arī interese par
dalību apmācībās ir pietiekama, ir nepieciešami organizatoriski uzlabojumi, lai nodrošinātu
nepieciešamo dalībnieku skaitu, ņemot vērā, ka uzņēmēju un apmācāmo darbinieku pieejamība
apmācībām ir ļoti mainīga.
599. Apmācībās iesaistīto nodarbināto personu skaits 2012.gada 31.decembri ir 5 415 personas (19,1%
no noteiktas vērtības). Nelielais rādītāja progress saistīts ar to, ka informācija VIS tiek ievadīta
par sasniegtajiem rādītājiem pabeigtajos projektos, un 2. un 3.kārtas projektu īstenošanu plānots
pabeigt 2014. – 2015.gadā. LIAA sadarbība ar EM ir jāseko tendencei starpposma pārskatos, lai
nodrošinātu pilnvērtīgu radītāju uzskaiti un novērstu iespējamus riskus, kā arī jāmeklē risinājumi
informācijas uzkrāšanas optimizēšanai, lai arī starpposma būtu pieejama pilnvērtīga informācija
par apmācīto skaitu. Vislielākā aktivitāte ir Rīgas reģionā, bet zemāki sasniegtie rezultāti ir
pārējos Latvijas reģionos. Reģionālās atšķirības ir skaidrojamas ar to, ka tieši Rīgā ir lielākā
saimnieciskās darbībās veicēju koncentrācija Latvijā, bet pārējos Latvijas reģionos šādas
saimnieciskās darbības veicēju skaits ir ievērojami mazāks un vairāk izlīdzināts. Tomēr sasniegto
rādītāju objektīvs izvērtējums reģionālā griezumā būs iespējams pēc 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes
2.kārtas projektu īstenošanas pabeigšanas. Vadošā iestāde ir aicinājusi EM un LIAA meklēt
risinājumus regulārai progresa informācijas nodrošināšanai VIS.
600. 1.3.1.1.6. apakšaktivitātes „Atbalsts darba vietu radīšanai”, kurai ESF finansējums ir 4,3 milj.
eiro, mērķis ir veicināt jaunu darba vietu izveidi. 2012. gadā vairāku apstākļu dēļ aizkavējas
aktivitātes uzsākšana sākotnēji plānotajā laikā un projektu iesniegumu atlase tika uzsākta tikai
2012. gada 1.novembrī. Lēmumi par projektu apstiprināšanu tiks pieņemti triju mēnešu laikā pēc
projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām − 2013.gada 28.marta.
Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai
601. 1.3.1.2.aktivitātē „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” ar Latvijas
Hipotēku un zemes bankas (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 3,1
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milj. eiro valsts budžeta finansējums paredzēti aizdevumu nodrošināšanai, grantu izsniegšanai,
komersantu apmācībai un aizdevumu fonda darbības nodrošināšanai.
602. Komersanti turpināja saņemt atbalstu konsultāciju, apmācību, aizdevumu un grantu veidā
uzņēmējdarbības uzsākšanai un tālāk attīstībai. Lai papildus sekmētu iedzīvotāju pievēršanos
uzņēmējdarbībai, LHZB sadarbībā ar dažādām biedrībām organizē konkursus, kuri veicina
ieinteresētību uzņēmējdarbībā un rada iespēju pieteikties atbalsta saņemšanai 1.3.1.2.aktivitātes
ietvaros.
603. Līdz 2012.gada 31.decembrim LHZB ar komersantiem ir noslēgusi 826 aizdevumu līgumus par
kopējo finansējumu 13,6 milj. eiro (t.sk. 5,4 milj. eiro ES fondu finansējuma), kā arī piešķīrusi
grantus saimnieciskās darbības nodrošināšanai un grantus aizdevuma dzēšanai par kopējo ES
fondu finansējumu 3,9 milj. eiro. Vidējais aizdevuma apjoms ir 16,4 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.
604. Apmācības projekta ietvaros pabeiguši 1299 dalībnieki. Tiek nodrošinātas apmācības pēc
modulārās metodes vairākos moduļos: komercdarbības pamati, vadības pamati, uzņēmējdarbības
tiesiskais regulējums, uzņēmuma finanšu vadība, saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi un
mārketinga pamati.
605. Kopumā programmā vislielākais atbalsts līdz šim ir ticis novirzīts uzņēmējdarbības uzsākšanai
rūpniecības, mazumtirdzniecības un veselības un sociālās aprūpes nozarēs.
606. Atbalsta saņēmēju sadalījums pa reģioniem ir salīdzinoši vienmērīgs un proporcionāls reģionu
lielumam, t.i. Kurzemē – 12%, Latgalē 13%, Zemgalē 14%, Vidzemē 19%, savukārt Rīgas
reģionā atbalsta saņēmēju skaits ir lielāks nekā pārējos reģionos – 42%, kas skaidrojams ar lielāku
iedzīvotāju skaitu Rīgas reģionā, līdz ar to lielāku interesi no potenciālo komersantu puses par
programmas piedāvātajām iespējām.
607. Kā labās prakses piemērus attiecībā uz 1.3.1.2.aktivitātē atbalstītajiem projektiem 2012.gadā var
minēt piešķirto atbalstu 71 tūkst. eiro apmērā, t.sk. grantu 7 968 eiro apmērā, SIA „Rojāls”, kas
izmantots Taizemes virtuves ātrās ēdināšanas restorāna izveidošanai Rīgā. Aizdevuma mērķis ir
virtuves iekārtu un inventāra iegāde, telpu remonts, mēbeļu iegāde un interjera izveidošana, kā arī
apgrozāmo līdzekļu nodrošināšana.
608. Savukārt SIA „Mū Siers” piešķirto finansiālo atbalstu 11 tūkst. eiro apmērā, t.sk. grantu 3 912
eiro apmērā, ir izmantojusi siera ražošanas iekārtu iegādei un ražotnes iekārtošanai Gulbenes
novadā.
609. 2012.gadā ir saņemts EK veiktā audita ziņojuma par finanšu instrumenta ieviešanu projekts.
Ņemot vērā audita ietvaros konstatētos trūkumus finanšu instrumenta vadības un kontroles
sistēmā, sadarbībā ar EM, LHZB un LIAA ir izstrādāts rīcības plāns konstatēto trūkumu
novēršanai. Lai mazinātu neatbilstoši veiktu izdevumu riskus aktivitātē, uz laiku plānots pārtraukt
grantu izsniegšanu. Vienlaikus 2013.gadā, veicot grozījumus aktivitātes ieviešanas noteikumos,
plānots mainīt tās ieviešanas modeli, nodalot grantus no aizdevumiem. Minētās izmaiņas varētu

149
Gada ziņojums_1DP_VI_lv_03.04.2013.; Ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda darbības programmu īstenošanu, 2012.gads

ietekmēt aktivitātes ieviešanas progresu 2013.gadā līdz atbilstošu grozījumu veikšanai
normatīvajos aktos.
610. Papildus informācija par aktivitātes „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”
finanšu progresu ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē60.
Veselība darbā
611. 2012.gadā turpinājusies apmācību aktivitāšu īstenošana Veselības ministrijas 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”.
612. Aktivitātei pieejamo virssaistību dēļ 2012. gadā līguma summa sasniegusi 111% no ES fondu
finansējuma, savukārt veikto maksājumu apjoms − 75,1% no piešķirtā ES fondu finansējuma, kas
salīdzinot ar 2011. gadu pieaudzis par 2,8 milj. eiro.
613. Rādītāji vērtības projektā pārsniedz plānoto attiecībā uz apmācīto/iesaistīto profesionāļu skaitu.
2012.gadā apmācītas 10 325 ārstniecības personas, bet kopumā atbalstu saņēmuši 39 835
veselības aprūpes un veselības veicināšanas profesionāļi jeb 121,2% no DP plānotā sasniedzamā
apjoma. Rādītāja vērtības straujā sasniegšana un pārsniegšana skaidrojama ar to, ka sākotnēji
plānotas lielākas izmaksas uz vienu apmācāmo, bet projekta ieviešanas laikā atsevišķu kursu
ietvaros, ņemot vērā mediķu ievērojamo ieinteresētību apmācībās, ar esošo finansējumu apmācīts
lielāks skaits profesionāļu.
614. Rādītājs „atbilstoši (sekmīgi nokārtota resertifikācija) apmācītā veselības aprūpes personāla
īpatsvars” uz 2012.gada 31.decembrī sasniegts 86,75% apjomā. Ņemot vērā pieejamo virssaistību
apjomu un pastāvošo pieprasījumu pēc apmācībām projekta izpildes termiņš ir pagarināts līdz
2014.gada 31.oktobrim.

3.4. Prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” ieviešana
615. 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.
616. 1.4.prioritātē „Sociālās iekļaušanas veicināšana”, kurai pieejams ESF finansējums 48 milj. eiro
jeb 8,3% no DP piešķirtā finansējuma, 1.4.1.pasākumā „Sociālā iekļaušana” tiek sniegts atbalsts
sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespēju paaugstināšanai, kā
arī pilnveidota darbspēju vērtēšanas sistēma un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēma. Līdz
2012.gada 31.decembrim noslēgti 107 līgumi/vienošanās par kopējo attiecināmo finansējumu
50,9 milj. eiro jeb 98,5% no 1.4. prioritātei pieejamā ES fondu finansējuma.
617. Finansiāli ietilpīgākās ir 1.4.1.1.1 apakšaktivitāte "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju
integrēšanai darba tirgū", kurai piešķirts ES fondu finansējums 15,6 milj. eiro jeb 32% no
prioritātē piešķirtā ES fondu finansējuma, un 1.4.1.2.4 apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas
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un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”, kurai piešķirti 28%
no prioritātē piešķirtā ES fondu finansējuma jeb 13,7 milj. eiro.
618. Līdz 2012.gada 31.decembrim prioritātes ietvaros finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi
(ieskaitot avansus un atmaksas valsts pamatbudžetā) 35,9 milj. eiro jeb 74,8% no piešķirtā ES
fondu finansējuma un prioritāšu griezumā 2012. gadā sasniegusi visstraujāko ieviešanas progresu.
Prioritātē 2012.gadā ieviešanas progress – 27,5% apmērā.
Ilustrācija 43 1.4.prioritātes ietvaros līdz 31.12.2012. apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un
finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu (t.sk., avansi un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu
finansējums, pieejamais finansējums norādīts ar virssaistību ES fondu daļu, milj. eiro

1.4.1. pasākums "Sociālā iekļaušana"
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619. 1.4.1.1.aktivitātē "Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana" līdz 2012.gada 31.decembrim
apstiprināti projekti un noslēgti līgumi 99,7% apjomā no paredzētajiem ES fondu līdzekļiem.
Finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 80,2% apjomā no piešķirtā ES fondu finansējuma.
620. 1.4.1.1.1.apakšaktivitātē "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū" līdz
2012. gada 31. decembrim noslēgti līgumi 99,5% apjomā no paredzētajiem ES fondu līdzekļiem.
Finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 77,5% apjomā no piešķirtā ES fondu finansējuma, ka
ir par 16,5% vairāk kā sasniegts uz 2011.gadā. Kompleksos atbalsta pasākumos iesaistītas 37 779
personas, kas piedalījušās 64 761 projekta aktivitātēs. No šīm personām ekonomiski aktīvas 6
mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas ir 10 469 personas, kas ir 28% no atbalstu saņēmušo
personu skaita. Rādītājs sasniegts 80% apjomā no DP noteiktā. Apakšaktivitātē piešķirts
virssaistību finansējums 1,6 milj. eiro apmērā, kas ļaus palielināt sasniegta rādītāja apjomu.
621. 1.4.1.1.2.apakšaktivitātē "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem" līdz
2012.gada 31.decembrim noslēgti līgumi 99,9% apjomā no paredzētajiem ES fondu līdzekļiem.
Finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 83,5% apjomā no piešķirtā ES fondu finansējuma, kas
ir par 28% vairāk nekā tika sasniegts 2011.gadā. Arī šajā apakšaktivitātē piešķirtas virssaistības
1,2 milj. eiro.
622. Apakšaktivitāštēs 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” atbalstītas 40 077 personas jeb 126% no 1DP noteiktā.
Šāda rādītāja sasniegšana saistīta ar piešķirtajām virssaistībām, ieviestajiem jauniem aktīvas
nodarbinātības pasākumiem.
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623. No atbalstu saņēmušajām personām, kas tika iesaistīti pasākumos, ekonomiski aktīvas 6 mēnešu
laikā pēc atbalsta saņemšanas ir 12 403 personas, jeb 31%. DP plānotā rezultāta rādītāja vērtība ir
35%. Atbalstāmajām personām (nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem un bezdarbniekiem
ar invaliditāti) sniegtais atbalsts ir aktīvi nodarbinātības pasākumi. Personai savas darba prasmes
un iemaņas pilnveidojot pie darba devēja, veidojas lielāka motivācija panākt darba ņēmēja
iekārtošanos pastāvīgā darbā, kas savukārt veicina rādītāja izpildi.
624. 1.4.1.2.aktivitātē "Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas
pilnveidošana" līdz 2012.gada 31.decembrim noslēgti līgumi ir 19,4 milj. eiro jeb 96,8% apjomā
no aktivitātei pieejamā ESF finansējuma. Finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 67,3%
apjomā no piešķirtā ES fondu finansējuma.
625. 1.4.1.2.1.apakšaktivitātē "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" līdz 2012.gada
31.decembrim apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 1,8 milj. eiro jeb 100% apjomā no
paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem veiktas atmaksas 1,0 milj. eiro
apmērā jeb 58,1% apjomā no piešķirtā ES fondu finansējuma.
626. Projektā „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”, kas paredzēts, lai sasniegtu
apakšaktivitātātē plānoto iznākuma rādītāju „Izveidota uz darbspēju, funkcionālo traucējumu un
individuālo vajadzību novērtēšanu balstīta invaliditātes noteikšanas sistēma”. Iznākuma rādītāju
plānots sasniegt 2013.gada 4.ceturksnī.
627. 1.4.1.2.2.apakšaktivitātē "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un
dzirdes traucējumiem" līdz 2012.gada 31.decembrim noslēgti līgumi 100% apjomā no
paredzētajiem ES fondu līdzekļiem. Finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 82,4% apjomā no
piešķirtā ES fondu finansējuma. Apakšaktivitātes iznākuma rādītāja „Pilnveidoto sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu skaits ESF programmās” sasniegšanā 2012.gadā
vērojams ievērojams progress salīdzinājumā ar 2011. gadu – kopā pakalpojumus saņēmušas 12
145 personas, no tām 2012.gadā 8 319 personas.
628. Līdz 2012.gada 31.decembrim sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušas 1 628 personas
ar dzirdes un redzes traucējumiem jeb 114 % no kopumā aktivitātē plānotā, 139 personas 6
mēnešu laikā pēc dalības projektā ir iesaistījušās izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā
vai nodarbinātībā, kas veido 47% no apakšaktivitātei plānotās rezultāta rādītāja vērtības 294.
629. Kopumā prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” ieviešana 2012.gadā uzskatāma par
sekmīgu, ko apliecina finanšu apguves progress un kopumā pozitīvās tendences fizisko rādītāju
izpildē − šobrīd rādītāju vērtības ir sasniegtas tuvu plānotajam vai pat pārsniegušas mērķi, kas
lielākoties ir saistīts ar papildus piešķirto valsts budžeta virssaistību finansējumu.

3.5. Prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ieviešana
630. 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 ieviešanā, kā arī efektīvas publiskās pārvaldes veidošanā.
631. 1.5.prioritātei kopējais pieejamais ES fondu finansējums ir 22,9 milj. eiro, apstiprināti projekti un
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noslēgti līgumi 20,7 milj. eiro apmērā un veikti maksājumi 15,6 milj. eiro apmērā jeb 68,2% no
prioritātē pieejamā ES fondu finansējuma.
Ilustrācija 44 1.5.prioritātes ietvaros līdz 31.12.2012. apstiprināto projektu, noslēgto līgumu un
finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu (t.sk., avansi un atmaksas valsts pamatbudžetā) ES fondu
finansējums, milj. eiro

632. 2012.gadā prioritātes ieviešanas progress ir saglabājies 2011. gada līmenī, īpaši attiecībā uz
pabeigtajiem projektiem un FS veiktajiem maksājumiem, tomēr 68,2 % veikto maksājumu
kopumā vērtējams kā zems un 2013. gada šajā ziņā ir nepieciešami atbilstoši uzraudzības
pasākumi visās prioritātes ieviešanā iesaistītajās atbildīgajās un sadarbības iestādēs.
Labāka regulējuma politika
633. 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” aktivitātēs no 48 projektiem par kopējo ESF
finansējumu 7,5 milj. eiro jeb 99,0% no pasākumam plānotā finansējuma 43 projektu ieviešana ir
pabeigta, tomēr finansējuma saņēmējiem uz 2012. gada beigām izmaksātā finansējuma apjoms ir
56, 6% no ES finansējuma, kas skaidrojams ar aktivitāšu ieviešanas specifiku un pārveidi, kura ir
turpinājusies arī 2012. gadā.
634. 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju
stiprināšanai valsts pārvaldē”, kurā projektus ievieš Valsts kanceleja un FM, līdz 2012.gada
31.decembrim maksājumi veikti 1,9 milj. eiro apmērā jeb 49,0% no ES fondu finansējuma. Lai
nodrošinātu atbilstību 2011. gada beigās DPP veiktajiem grozījumiem, 2012. gadā tika veikti
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grozījumi MK noteikumos Nr.135861, papildinot ar jaunu apakšaktivitātes uzraudzības rādītāju –
2013.gadā 100% nodrošināta Latvijas atbilstība Māstrihtas kritērijiem un gatavība Eiropas
vienotās valūtas ieviešanai”, veikti precizējumi attiecībā uz šķērsfinansējuma apmēru, kā arī
precizēts sasniedzamais iznākuma rādītājs. Apmācīto personu skaits ir būtiski palielinājies un uz
2013. gada 31. augustu apakšaktivitātes ietvaros abos īstenotajos projektos apmācīti 4 482, kas ir
75% no plānotās sasniedzamās vērtības. Tā kā apakšaktivitātes ietvaros projektu mērķis ir radīt
priekšnoteikumus reformu īstenošanai, stiprinot nepieciešamo analītisko bāzi un darbinieku
prasmes valsts pārvaldē nodarbinātajiem, tiek plānota abu projektu īstenošanas termiņa
pagarināšana (indikatīvi līdz 30.06.2015.), ņemot vērā arī nepieciešamās/plānotās apmācības
darbinieku prasmju uzlabošanai personīgās darba efektivitātes celšanā, gan individuālo, gan
struktūrvienību mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā. Valsts kancelejas projektā, lai palielinātu
iespēju uzlabot valsts pārvaldē nodarbināto analītiskās spējas un stiprināt to kompetences, plānots
īstenot papildu mācību kursus, piešķirot līdzekļus papildu mācību rīkošanai. FM projekta ietvaros
efektivitātes nolūkos vairāku projektu aktivitāšu ieviešanu plānots racionāli pārplānot atbilstoši
aktuālai situācijai un tās ir turpināt arī 2014. un 2015.gadā. FM un Valsts kancelejas projektu
aktivitāšu ieviešanas perioda pagarināšana ir svarīga, lai tā nodrošinātu projektiem izvirzīto un
apakšaktivitātei noteikto mērķu sasniegšanu visefektīvākajā veidā.
635. Gan MK noteikumu grozījumi, gan arī lēnais iepirkumu process ir ietekmējis aktivitātes projektu
ieviešanas progresu. Projektos apmācīto personu īpatsvars 57,4% no DP noteiktā skaidrojams ar
nevienmērīgo apmācību procesu abos projektos. Vienlaikus saistībā ar augšminētajām izmaiņām
aktivitātes MK noteikumos, tostarp paplašināto apmācāmo mērķa grupu, kā arī metodiski
precizējot apmācāmo uzskaiti uzskaitē, faktiskais apmācāmo skaits pārskata periodā ir lielāks.
636. Valsts kancelejas projektā „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē”, kurā
aktivitātes vērstas uz strukturālo reformu plānošanu, ieviešanu un uzraudzību, 2012.gadā projektā
izveidota atsevišķa projekta sadaļa, kurā ievietota aktuālā informācija par projekta aktivitāšu
ieviešanas progresu, kā arī visu aktivitāšu nodevumi – starpziņojumi, gala ziņojumi un
prezentācijas sabiedrības pārstāvjiem un citiem interesentiem62. Diskusijas un prezentācijas par
ietekmes (ex-ante) novērtējumu strukturālo reformu īstenošanai izglītības politikas jomā,
tematiskās diskusijas vides un enerģētikas, ekonomikas, finanšu un konkurētspējas jomā
paplašinājušas projekta iestrāžu, pētījumu nu izvērtējumu pieejamību un pielietojumu.
637. FM projektā „Atbalsts reformām budžeta un finanšu politikas jomā” 2012.gadā paplašinājies
tēmu loks apmācībām, pabeigta vairāku līgumu īstenošana − dokumentu vadības sistēmas
izstrāde, ekspertu konsultācijas un ziņojuma sagatavošanu par nodokļu parādu administrēšanas
pilnveidošanu, nodrošināti abonementi starptautiskai ekonomiskās informācijas datubāzei, kurā
sistematizēti aktuāli citu valstu ekonomiku un starptautiskās vides galvenie makroekonomiskie

MK 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1358 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts
pārvaldē"
62
Ievietoto informāciju skatīt http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetieprojekti/strukturaloreformuistenosana/
61
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rādītāji un ziņas par operatīvo situāciju63.
638. 1.5.1.2.aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana” projektos finansējuma saņēmējiem izmaksāti 1,3 milj. eiro jeb 51,4% pieejamā ES
fondu finansējuma, kas skaidrojams ar problēmām projektu aktivitāšu īstenošanas kavēšanos un
smagnējām iepirkumu procedūrām konkrētu savstarpēji salīdzināmi pētījumu veikšanai. Ir
uzsākta pētījumu rezultātā saņemtās analīzes izvērtēšana, lai salīdzinātu pētījumos novērtētās
iedzīvotāju apmierinātības izmaiņas 2010. un 2012.gadā par šādām tēmām: veselības, sociālie un
iekšējās drošības pakalpojumi. Uzsākts arī darbs, lai varētu novērtēt iedzīvotāju apmierinātības
izmaiņas 2011. un 2013.gadā par šādām tēmām: izglītības pakalpojumi, nodokļu administrēšana
un īpašumtiesības. Līdz 2012.gada beigām aktivitātes ietvaros ir sagatavoti un tiek īstenoti divi
pasākumu plāni administratīvo šķēršļu mazināšanai, kā arī uzsākta divu jaunu pasākumu plānu
izstrāde, ko paredzēts pabeigt 2013.gada vidū.
639. 1.5.1.3.2.apakšaktivitātē „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un
vietējā līmenī” izmaksāti 0,6 milj. eiro jeb 87,6% pieejamā ES fondu finansējuma un 22 projektu
ieviešana noslēgusies, atbalstot 486 publisko varu realizējošas institūcijas, kuras uzlabota sniegto
pakalpojumu kvalitāte.
640. Attiecībā uz administratīvo kapacitāti 2012.gadā ir veikti pasākumi pētījumu pieejamības
paplašināšanai. Valsts kanceleja apkopojot ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu sniegto informāciju,
sagatavoja ziņojumu par ES fondu līdzfinansētajiem pētījumiem, kurš pēc izskatīšanas ES fondu
uzraudzības komitejas sēdē 31. maijā izskatīts MK.
641. Atbilstoši ziņojumam pievienotajam protokollēmumam IZM, VARAM, FM, LM, EM un Valsts
kancelejai līdz 2012. gada 1.septembrim noteikts uzdevums nosūtīt Pārresoru koordinācijas
centram (PKC) ievietošanai Pētījumu un publikāciju datu bāzē pētījumus, kuru ieviešanas statuss
ir „Pabeigts” un nodrošināt to arī turpmāk ─ ne vēlāk kā mēneša laikā pēc izmaksu attiecināšanas
atbildīgajā vai sadarbības iestādē, veicinot ES fondu līdzfinansēto pētījumu pieejamību.
642. 2012.gada 4.ceturksnī īstenojot MK protokollēmumā noteikto, nodrošināta pētījumu iekļaušana
PKC Pētījumu un publikāciju datu bāzē, tādējādi paplašinot lietotāju loku un nodrošinot
risinājumu dubultā finansējuma risku novēršanai attiecībā uz pētījumiem un izvērtējumiem, kas
tiek
finansēti
ES
fondu
līdzekļiem.
Vairāk
informācijas
skatīt
internetā:
http://www.mk.gov.lv/vk/dati/
Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana
643. 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” aktivitātēs līdz 2012. gada beigām ir
apstiprināti 218 projekti, no kuriem 113 ir pabeigti. 2012.gadā ar ESF atbalstu veicināta sociālo
partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana. Pie faktoriem, kas
negatīvi ietekmējuši aktivitāšu ieviešanu 2012.gadā, joprojām jāmin publiskā iepirkuma
procedūru piemērošanas prakse, atsevišķos gadījumos arī pakalpojumu sniedzēju sagatavoto

papildus informāciju par projektu skatīt:
http://www.fm.gov.lv/lv/finansu_ministrija/fm_es_fondu_projekti/eiropas_savienibas_fondu_projekti/atbalsts_reformam_b
udzeta_un_finansu_politikas_joma/)/
63
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nodevumu zemā kvalitāte. Līdz 2012.gada 31.decembrim pasākuma aktivitātēs apstiprināti
projekti un noslēgti līgumi par 7,8 milj. eiro jeb 95,3% no pieejamā ES fondu finansējuma, tomēr
veikto maksājumu apjoms 5,5 milj. eiro jeb 67,3% no pieejamā ES fondu finansējuma ir
vērtējams kā nepietiekams.
644. 1.5.2.1.aktivitātē „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde
un ieviešana” apstiprināto projektu un noslēgto līgumu summu samazināšanās skaidrojama ar
attiecināmo izmaksu precizēšanu. Izmaksātais finansējums samazinājies, jo projektu īstenošanas
periodā tie tika pārtraukti. Pamatojoties uz 2011.gada 2.novembrī veiktajiem grozījumiem DPP,
būtiski tika samazināts aktivitātei pieejamais finansējums, bet līdz pārskata perioda beigām
netika veikti atbilstoši grozījumi projektā. Aktivitātes ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu un
sākotnēji plānoto cilvēkresursu vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana kopš 2012. gada tiek
nodrošināta DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes
„Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektā „Vienotas valsts iestāžu
finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas izveide un tās sasaiste ar vienoto valsts cilvēkresursu
vadības sistēmu”, paredzot Vienotās cilvēkresursu informācijas un vadības sistēmas izveidi.
645. 1.5.2.2.1.apakšaktivitātē „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” ar kopējo
līgumu summu 2,7 milj. eiro apmērā (jeb 100% no ES fondu pieejamā ES fondu finansējuma),
finansējuma saņēmējiem izmaksāti 1,7 milj. eiro jeb 64,6% no pieejamā ES fondu finansējuma
2012.gadā turpinājās abu sociālo partneru − LDDK un LBAS − projektu īstenošana, turpinot
iesāktās aktivitātes un darba formas, proti, 10 reģionālajās struktūrās sniedzot informatīvo un
konsultatīvo atbalstu mērķa grupām.
646. 1.5.2.2.2.apakšaktivitātē „NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” 116 projektos par 2,9
milj. eiro (89,9% no kopējā ES fondu finansējuma) finansējuma saņēmējiem izmaksāti 2,1 milj.
eiro jeb 64,2% pieejamā ES fondu finansējuma.
647. Līdz 2012.gada 31.decembrim aktivitātes projektos atbalstīto NVO skaits ir 970, jeb 485,0% no
DP plānotā sasniedzamā apjoma uz 2013.gada 31. decembri. Rādītāja pārsniegšana skaidrojama
gan ar NVO lielo interesi par aktivitātē pieejamo atbalstu, kā arī ar to, ka projektu iesniegumu
vērtēšanas procesā projekti, kas tiek īstenoti partnerībā vai piesaistot citas NVO, var iegūt
papildus punktus. Vairākos projektos finansējuma saņēmēji ir NVO nozares „jumta”
organizācijas, reģionu NVO centri, kas paredz projekta ietvaros sniegt atbalstu vienlaicīgi
vairākām NVO. Partnerībā tiek īstenoti 46% no apakšaktivitātē apstiprinātajiem projektiem.
648. 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” kopējais
atbalstīto projektu skaits sasniedzis 100 (ar pieejamo 2,1 milj. eiro apmērā jeb 97,6% no
pieejamā ES fondu finansējuma), bet finansējuma saņēmējiem izmaksāti 1,6 milj. eiro jeb 74,0%,
kas vērtējams kā straujš progress pret 2011. gadā sasniegto. Atbalstīto pašvaldību skaits uz
pārskata perioda beigām aktivitātes projektos ir 119 un pārsniedzis sākotnējas prognozes, kā arī
faktu, ka projektos iesaistītas vairākas pašvaldības vai plānošanas reģionu īstenotajos projektos
atbalstu guvušas visas reģiona pašvaldības.
Plānošanas reģioni un pašvaldības
649. VARAM ieviestā 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un
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attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitātēs ir apstiprināti 199 projekti, kuri tiek
īstenoti visos Latvijas novados, republikas pilsētās un plānošanas reģionos, atbalstot attīstības
plānošanas uzlabošanu, nodrošinot reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un
īstenošanu un veidojot savstarpēji koordinētu nozaru politiku un speciālistu piesaisti.
650. Līdz 2012.gada 31.decembrim noslēgti līgumi par 7,0 milj. eiro jeb 97,2% apmērā no pieejamā
ES fondu finansējuma un veikti maksājumi 5,9 milj. eiro jeb 81,7 % apmērā no pieejamā ES
fondu finansējuma – par 20, 9% vairāk nekā 2011. gadā.
651. 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” 127
projektos (par 3,6 milj. eiro jeb 98,2% no kopējā ES fondu finansējuma) finansējuma saņēmējiem
izmaksāti 3,3 milj. eiro jeb 90,4% pieejamā ES fondu finansējuma, atbalstot speciālistu piesaisti
visām Latvijas novadu pašvaldībām, kā arī plānošanas reģioniem un finansējuma plūsma projektu
ietvaros ir pamatota ar projektā veiktajām izmaksām. 2012.gadā piesaistīto speciālistu skaits
sasniedzis 106, bet kopumā līdz 2012.gada 31.decembrim projektos iesaistīti 114 jauni
speciālisti jeb 47,5% no DP plānotā sasniedzamā apjoma. Vienlaikus jāņem vērā, ka iznākuma
rādītāja sasniegšanas progress aktivitātē ir jāskata kontekstā ar tā sasnieguma fiksēšanu, tikai
pabeidzot projektu, kad tas tiek ievadīts VIS, kā arī fakts, ka atsevišķās pašvaldībās ir grūti
piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistus un atkārtoto vakanču konkursu dēļ rodas nobīdes
projektu īstenošanas laika grafikos, tāpēc atsevišķo gadījumos projektu ieviešanu bijis
nepieciešams pagarināt. Saskaņā ar VARAM prognozēm DP noteiktais plānošanas perioda
mērķis tiks sasniegts. Būtiskais rādītāja vērtības pieaugums 2013. gadā (88,3% no kopējās
sasniedzamās vērtības un 110,9% no 2013. gadam plānotās sasniedzamās vērtības uz 1.08.2013.),
kā arī fakts, ka lielāko daļu projektu īstenošanu ir plānots pabeigt 2013.gada nogalē vai 2014.
gada sākumā (rādītāja vērtības pieaugumu tiks fiksētjot projektiem noslēdzoties). Ir pamats
prognozei, ka rādītāja izpilde pilnībā tiks nodrošināta līdz 2014. gada beigām.
652. 1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” tiek ieviesti 72 projekti (par 3,4 milj. eiro jeb 96,1% no kopējā ES fondu
finansējuma) un finansējuma saņēmējiem izmaksāti 2,6 milj. eiro jeb 72,9% pieejamā ES fondu
finansējuma. 2012.gadā aktivitātes projektos izstrādāti 16 plānošanas reģionu un pašvaldību
attīstības plānošanas dokumenti. Arī 1.5.3.2. aktivitātē rādītāju sasniegšanas progress ir jāskata
kontekstā ar tā sasnieguma fiksēšanu, tikai pabeidzot projektu, kad tas tiek ievadīts VIS.
Apstiprināto projektu skaits un to ieviešanas procesa analīzes rezultātā VARAM un VRAA
secina, ka līdz plānošanas perioda beigām aktivitātes mērķis un tai noteikto rādītāju vērtības tiks
sasniegtas. ņemot vērā to, ka projektu ieviešana noslēdzas 2013.gada beigās vai 2014.gada vidū,
DP noteiktā rādītāja sasniegšana 100% apmērā tiks nodrošināta līdz 2014.gada beigām.
653. 1.5.3.1. un 1.5.3.2. aktivitātēs apstiprināto projektu skaits ir tieši saistīts ar DP plānotajiem
rādītājiem, jo šāds aktivitāšu ieviešanas modelis ir plānots jau no aktivitāšu uzsākšanas brīža un
kopumā sasniegto rādītāju progress ir atbilstošs aktivitāšu ieviešanas posmam un pabeigto
projektu apjomam. Rezultāta rādītāja sasniegšanas veicināšanai VARAM un VRAA finansējuma
saņēmējiem turpina sniegt konsultatīvu atbalstu iepirkumu nolikumu izstrādē un tiek turpināta
uzraudzības rādītāju sasniegšana. Kopumā vērtējot 1.5. prioritātes aktivitāšu ieviešanu un
sniegumu, jāsecina, ka izmaiņas, kas sākumposmā, kā arī ieviešanas posmā skārušas konkrētas
aktivitātes vai to ietvaros īstenotos atsevišķus projektus, ir ietekmējušas kopējo ieviešanas
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progresu, kā arī rādītāju statusu un 2007. – 2013. gada perioda ieviešanas beigu posmā ir
izaicinājums gan AI, gan SI veiksmīgai un savlaicīgai projektu pabeigšanai un DP noteikto
rādītāju vērtību sasniegšanai.

3.6. Informācija par šķērsfinansējumu
654. 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”:
655. 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros šķērsfinansējums nepārsniedz 2,8% no pasākuma
īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējums pieejams tikai tiem 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).



Prioritāte „Sociālās iekļaušanas veicināšana”:
656. 1.4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” ietvaros šķērsfinansējums nepārsniedz 3,6% no pasākuma
īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējums pieejams tikai tiem finansējuma
saņēmējiem, kuri īsteno projektus šādu aktivitāšu ietvaros:




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”:
657. 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 3,7% no
pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējums pieejams tikai
1.5.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju
stiprināšanai valsts pārvaldē” projektos.
658. 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”aktivitātēs 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.
2012.gadā netika veiktas izmaiņas DP noteiktajās šķērsfinansējuma likmēs.
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Šķērsfinansējuma apguves progress
659. Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības
normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 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 429,3 tūkst. eiro, bet apgūti ir 189,2
tūkst. eiro jeb 44,1 % no kopējā pieejamā finansējuma.
660. Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.4.1.1.1.apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta pasākumi
iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū” īstenošanu šķērsfinansējums tiek izmantojams darba vietu
pielāgošanai bezdarbniekiem ar invaliditāti. Plānotais škērsfinansējuma apjoms saskaņā ar
projekta iesniegumu ir 24,2 tūkst. eiro, bet apgūti ir 9,9 tūkst. eiro jeb 40,9 % no pieejamā
finansējuma. 2013.gadā plānots apgūt 14,2 tūkst. eiro jeb 58,7% no pieejamā finansējuma.
661. Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.4.1.1.2.apakšaktivitātes „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi
mērķgrupu bezdarbniekiem” īstenošanu šķērsfinansējums tiek izmantots darba vietas pielāgošanai
bezdarbniekam ar invaliditāti. Plānotais škērsfinansējuma apjoms saskaņā ar projekta iesniegumu
ir 209,6 tūkst. eiro, līdz 2012.gada 31.decembrim apgūts 208,6 tūkst. eiro jeb 99,5 % no pieejamā
finansējuma.
662. Saskaņā ar MK noteikumiem par 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” īstenošanu
šķērsfinansējums tiek izmantots pamatlīdzekļu iegādei, kā arī renovācijai un vides pielāgošanai,
lai izstrādātu un īstenotu sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvās sociālās aprūpes
programmas. Plānotais škērsfinansējuma apjoms saskaņā ar projektu iesniegumiem ir 379,5 tūkst.
eiro, līdz 2012.gada 31.decembrim apgūti 344,8 tūkst. eiro jeb 90,8 % no pieejamā finansējuma.
663. Saskaņā ar MK 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1358 par 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes
„Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē”
īstenošanu šķērsfinansējuma izmantošana paredzēta projekta administrēšanai un labāka
regulējuma IT instrumentu attīstībai. Kopējais plānotais šķērsfinansējuma apjoms divos
īstenojamos projektos 93,8 tūkst. eiro, līdz 2012.gada 31. decembrim apgūts 91,4 tūkst. eiro jeb
97,3 % no projektos plānotā apjoma.
664. Kopumā secināms, ka 2012.gadā noticis ievērojams apguves progress, lai gan atsevišķās
apakšaktivitātēs no līdz šim izmaksātā šķērsfinansējuma veiktie maksājumi sasniedz aptuveni
pusi no piešķirtā finansējuma apjoma. Tomēr pozitīvi vērtējamas izteiktās prognozes attiecībā uz
apguves progresu 2013.gadā, it īpaši izceļot.4.1.1.1. apakšaktivitāti „Kompleksi atbalsta pasākumi
iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”, kuras nozīme pašreiz ir ievērojama situācijas darba tirgū
uzlabošanai.

4. SASKAŅOTĪBA UN KONCENTRĒŠANA
Nodarbinātība un sociālā iekļaušana
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665. ESF atbalstītās darbības nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā atbilst Eiropas
Nodarbinātības stratēģijai, Latvijas Nacionālajā reformu programmā „ES 2020” stratēģijas
īstenošanai (turpmāk – NRP) noteiktajiem politikas virzieniem, kā arī citiem nozaru politikas
plānošanas dokumentiem.
Mūžizglītība
666. Galvenie politikas virzieni un pasākumi mūžizglītības principa ieviešanai:
Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras izstrāde un tās līmeņu pielīdzināšana Eiropas
kvalifikāciju struktūrai
667. Mērķis: ieviest Latvijas nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru, nodrošinot sistēmas pāreju uz
mācīšanās rezultātiem (learning outcomes) balstītu izglītības modeli, kā arī piesaistīt to Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūrai, norādot Latvijas formālās izglītības diplomos atbilstošu Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni. 2011.gada otrajā pusgadā tika sagatavots Latvijas izglītības
sistēmas piesaistes pašvērtējuma ziņojums, kas iesniegts un 2011.gada 4.oktobrī aizstāvēts EK
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras konsultatīvās grupas 12.sesijā. 2012. – 2013.gadā plānots
nodrošināt sākotnējās profesionālās izglītības kvalifikāciju sistēmas izveidi ESF
1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālas
izglītības efektivitātes un kvalitātes” ietvaros un pēc sistēmas pārskatīšanas tiks veiktas izmaiņas
normatīvajos aktos, lai nodrošinātu pāreju uz 8.līmeņu kvalifikāciju sistēmu.
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto zināšanu, prasmju un profesionālās kompetences
novērtēšanas nodrošināšana (atbildīgā institūcija – IZM)
668. Mērķis: radīt un īstenot mehānismu, ar kura palīdzību jebkuram novērtēt un atzīt ārpus formālās
izglītības sistēmas iegūtas zināšanas un prasmes, kā arī saņemt profesionālās kvalifikācijas
dokumentu.
669. 2011.gadā tika apstiprināta kārtība, kādā profesionālo kvalifikāciju, kas atbilst pirmā, otrā vai
trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei, var iegūt persona, kurai
atbilstošās zināšanas ir iegūtas dzīves laikā vai neformālās izglītības veidā. Ir noslēgti deleģēšanas
līgumi ar 36 profesionālās izglītības iestādēm. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto
profesionālo kompetences novērtēšanu var veikt vairāk nekā 100 profesionālajām kvalifikācijām.
2012.gada 19.aprīlī tika organizēts informatīvais seminārs „Ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze”, kurā piedalījās deleģējumu saņēmušo
izglītības iestāžu pārstāvji, kā arī darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji no nozaru ekspertu
padomēm.
670. Lai aprobētu ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto zināšanu novērtēšanu, ESF projektā
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālas izglītības efektivitātes un kvalitātes”
2011. – 2012.gadā 80 cilvēkiem tika nodrošināta iespēja bez maksas saņemt savu zināšanu un
prasmju novērtēšanu un saņemt attiecīgo profesionālo kvalifikāciju profesionālās eksāmena
nokārtošanas gadījumā, sasniedzot paredzēto rezultatīvo rādītāju un līdz 2012.gada beigām
apliecību par profesionālo kvalifikāciju, pamatojoties uz dzīves gaitā vai neformālās izglītības
programmās gūto pieredzi, ieguvuši 398 cilvēki, process līdzvērtīgi turpinās arī 2013.gadā.
671. Paplašinot ārpus formālas izglītības sistēmas iegūto zināšanu atzīšanas iespējas, ir izstrādāta un
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2012.gada 10.janvārī MK apstiprināta kārtība, kādā tiek atzīti iepriekšējā izglītībā un profesionālā
pieredzē sasniegti studiju (augstākās izglītības) rezultāti.
Otrās iespējas izglītības piedāvājums, kā kompensējošs mehānisms izglītību priekšlaicīgi
pametušo skaita samazināšanai (atbildīgā institūcija – IZM)
672. Mērķis ir nodrošināt izglītību priekšlaicīgi pametušajiem pietiekamas otras iespējas izglītības
piedāvājumu. Skatīt informāciju par ESF 1.2.1.1.3.apakšaktivitāti punktā „Vidējā profesionālā
izglītība (arī EK rekomendācija ilgstošā jauniešu bezdarba mazināšanai)”.
Vidējā profesionālā izglītība (arī EK rekomendācija ilgstošā jauniešu bezdarba
mazināšanai)
673. Mērķis: līdz 2015.gadam mainīt izglītojamo skaita proporcijas profesionālajā izglītībā un
vispārējā izglītībā par labu profesionālajai izglītībai no attiecības 37/63 (2010.gadā) uz attiecību
50/50 (2020.gadā saskaņā ar NAP 2014–2020 285.mērķi), tādējādi nodrošinot kvalificēta
darbaspēka īpatsvara pieaugumu. Lai nodrošinātu jaunu speciālistu sagatavošanu atbilstoši darba
tirgus prasībām 2012./2013.mācību gadā mācības profesionālās izglītības programmās uzsākuši
8588 audzēkņi valsts budžeta finansētās vietās un 1230 ESF finansētās vietās. Profesionālās
izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2012.gada 12.decembra sēdē
saskaņota papildu uzņemšana ESF finansētās profesionālās izglītības programmās. 2013.gada
sākumā mācības papildu uzsākuši 112 audzēkņi.
674. Lai nodrošinātu speciālistu sagatavošanu atbilstoši darba tirgus prasībām, uzņemšana konkrētās
profesionālās izglītības programmās tiks noteikta, ņemot vērā nozaru ekspertu padomju viedokli
un tiks saskaņota ar Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības
apakšpadomi.
Sadarbības ar nozaru sociālajiem partneriem profesionālās izglītības pilnveidošanai un attīstībai
stiprināšana (atbildīgā institūcija – IZM)
675. 2011.gadā izveidotās 12 nozaru ekspertu padomes turpināja darbu, izstrādājot nozaru kvalitatīvo
un kvantitatīvo pasūtījumu darbaspēka sagatavošanai. ESF 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes projekta
ietvaros 2012.gadā ir pabeigta nozaru izpēte profesionālās izglītības vajadzībām (izstrādāti nozaru
apraksti un izveidotas nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūras). Atbilstoši nozaru
profesionālo kvalifikāciju struktūrām ir uzsākta profesiju standartu izstrāde un pilnveide
pamatprofesijām, kā arī profesionālo kvalifikāciju pamatprasību izstrāde saistītajām profesijām un
specializācijām.
676. Ar ESF atbalstu 1.2.1.1.1.apakšaktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās
izglītības pārstrukturizācija” 2012.gadā sadarbībā ar sociālajiem partneriem veikti pasākumi
izglītības satura uzlabošanai, nodrošinot tā atbilstību darba tirgus prasībām, balstoties uz nozares
attīstības tendencēm, nodarbināto skaita pieaugumu sadarbībā ar darba devējiem uzsākta
profesionālās izglītības satura pārstrukturēšana, ievērojot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un
izmantojot elastīgu moduļveida izglītības ieguvi.
Nodarbinātība
677. ES Padome 2010. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu par dalībvalstu nodarbinātības politikas
pamatnostādnēm 2010. – 2014.gadam, ko dalībvalstis ņem vērā savā nodarbinātības politikā.
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Nodarbinātības pamatnostādnes izvirza šādas prioritātes: dalības darba tirgū palielināšana un
strukturālā bezdarba mazināšana, kvalificēta darbaspēka izveide, reaģējot uz darba tirgus
vajadzībām, un darba kvalitātes un mūžizglītības veicināšana, izglītības un apmācības sistēmu
snieguma uzlabošana visos līmeņos un līdzdalības palielināšana terciārajā izglītībā, sociālās
iekļaušanas veicināšana un nabadzības apkarošana.
678. Vairākām ESF aktivitātēm ir saikne un ietekme nodarbinātības pamatnostādņu īstenošanā
aktivitāšu.
679. Atbalstot 7.pamatnostādnes „Palielināt sieviešu un vīriešu dalību darba tirgū, mazināt strukturālo
bezdarbu un veicināt darba vietu kvalitāti” īstenošanu, ESF līdzfinansē šādas
aktivitātes/apakšaktivitātes:












1.3.1.1.3.apakšaktivitāte „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, kas nodrošina
profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumus ar mērķi paaugstināt darba meklētāju un bezdarbnieku
konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielinot
iespējas integrēties darba tirgū, t.sk. 2011.gadā ieviešot „apmācību kuponu” („nauda seko
bezdarbniekam”) sistēmu bezdarbnieku apmācībā;
1.3.1.1.5.apakšaktivitātē „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai” sniegts
atbalsts (apmācības darbiniekiem darba devēja profesionālās darbības jomā, paaugstinot šo
darbinieku profesionālo kvalifikāciju) darbiniekiem, kuri strādā uzņēmumos, kas
ekonomiskās krīzes radīto apstākļu dēļ atradās dīkstāvē vai periodiskā dīkstāvē;
1.3.1.3.aktivitātē „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana un uzraudzības pilnveidošana” īstenoti projekti sadarbībā ar sociālajiem
partneriem, pievēršoties darba vietu kvalitātei un veicinot darba drošību, kā arī īstenojot
nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas pasākumus;
1.3.1.4.aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” vērsta uz
nodarbinātības dienesta darba efektivizēšanu, uzlabojot un ieviešot jaunas darba metodes
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) bezdarbnieku ātrākai iekļaušanai darba tirgū,
sniedzot klientiem savlaicīgus un kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī efektīvākai sadarbībai
ar darba devējiem, t.sk. tiek pilnveidotas karjeras konsultāciju atbalsta metodikas,
organizētas apmācības NVA darbiniekiem, uzsākts darbs pie bezdarbnieku klasifikācijas
un profilēšanas metodes izstrādes;
1.4.1.1.1.apakšaktivitātē „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā
un darba tirgū” pamatnostādni veicinošs ir pakalpojumu klāsts (individuālās konsultācijas
pie speciālistiem personas pašapziņas paaugstināšanai un motivēšanai integrēties darba
tirgū, individuālās konsultācijas personības problēmu risināšanai, karjeras plānošanas
konsultācijas, ergoterapeita konsultācijas, pavadoņa, asistenta un surdotulka pakalpojumi
personām, kurām noteikta invaliditāte, pasākumi atkarības problēmu risināšanai, atbalsta
pasākumi jauniešiem pirmās darba pieredzes ieguvei).
1.4.1.1.2.apakšaktivitātē
„Atbalstītās
nodarbinātības
pasākumi
mērķgrupu
bezdarbniekiem” tiek piedāvātas algu subsīdijas īpaši atbalstāmajām mērķa grupām:
bezdarbniekiem ar invaliditāti, ilgstošajiem bezdarbniekiem, gados vecākiem
bezdarbniekiem un bezdarbniekiem, kas nav ieguvuši vidējo izglītību vai profesionālo
kvalifikāciju, veicinot to iekļaušanos darba tirgū.

680. Lai veicinātu 8.pamatnostādnes „Attīstīt kvalificētu darbaspēku, kas spēj reaģēt uz darba tirgus
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vajadzībām,
un
veicināt
aktivitātes/apakšaktivitātes:

mūžizglītību”

īstenošanu,

ESF

līdzfinansē

šādas



1.2.2.1.2.apakšaktivitātē „Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai”.
Apakšaktivitātes tiek sniegti karjeras konsultēšanas pakalpojumi izglītības programmas
izvēlei un formālās vai neformālās izglītības apguvei iedzīvotājiem no 25 gadu vecuma,
tādējādi palielinot šo personu konkurētspēju darba tirgū un sekmējot iespējas būt
ekonomiski aktīvām ilgāk;



1.3.1.7.aktivitāte „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un
uzraudzības sistēmas attīstība” tiek ieviesta, lai prognozētu darba tirgus tendences un
savlaicīgi uz tām reaģētu;

681. 10.pamatnostādnes „Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” īstenošanai ESF līdzfinansē
šādas aktivitātes/apakšaktivitātes:










1.3.1.5.aktivitātē „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas
atbalsts” pieejami sabiedriskie darbi pašvaldībās, lai nodrošinātu ar darba vietām personas,
kurām ir zemi vai nav ienākumu;
1.4.1.2.1.apakšaktivitātē „Darbaspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” izstrādāta
metodika prognozējamas invaliditātes un invaliditātes noteikšanai dažādām personu
grupām, kas balstīta uz funkcionēšanas un veiktās rehabilitācijas pasākumu efektivitātes
novērtēšanu;
1.4.1.2.2.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar
redzes un dzirdes traucējumiem” izstrādātas un ieviestas motivācijas un sociālās
rehabilitācijas programmas, specializētu palīglīdzekļu un suņu – pavadoņu nodrošināšana
personām ar redzes traucējumiem un zīmju valodas attīstības pasākumi personām ar
dzirdes traucējumiem;
1.4.1.2.4.apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” alternatīvu sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu attīstības programmu izstrāde un ieviešana visā Latvijas
teritorijā, lai pilnveidotu personu ar funkcionāliem traucējumiem, bezpajumtnieku un citu
sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju sociālās un funkcionālās prasmes
Vienlaikus, lai izpētītu ilgstošā bezdarba situāciju un iegūtu skaidru priekšstatu par
situāciju, kā arī iegūtu augsta līmeņa ekspertīzi ilgstošo bezdarbnieku atbalsta sistēmas
pilnveidei, 2012.gada 25.maijā LM un NVA noslēdza līgumu ar Pasaules Banku par
pētījuma „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?” veikšanu.
Pētījums tiks īstenots līdz 2013.gada martam un analizēs ilgstošā bezdarba iemeslus,
nabadzības slazdus, pabalstu un darbaspēka nodokļu mijiedarbību, īstenotos atbalsta
pasākumus. Pētījuma īstenošanu līdzfinansē ESF (1.4.1.1.1.apakšaktivitātee „Kompleksi
atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros).

Sociālā iekļaušana
682. ES Padome rekomendē Latvijai veikt pasākumus ilgstošā bezdarba un jauniešu bezdarba
samazināšanai, novēršot mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, veicinot efektīvāku profesionālo
izglītību un apmācību un ar to saistīto mācekļa laika elementu, palielinot aktīvās darba tirgus
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politikas un tās apmācību sadaļas kvalitāti, darbības jomu un efektivitāti un nodrošinot efektīvu
algu subsīdiju shēmu.
683. Nozīmīgākie 2012.gadā paveiktie uzdevumi nodarbinātības un sociālā atbalsta jomā:


2012.gadā aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem izlietoti 45,5 miljoni eiro, kas veido
64% no 2011.gada finansējuma. Aptuveni 41% no tā izlietots bezdarbnieku kvalifikācijas
paaugstināšanai un pilnveidei, 34% algoto pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai, 21%
visnelabvēlīgākajā situācijā esošo bezdarbnieku atbalstam un subsidēto darba vietu
izveidei, tajā skaitā jauniešu iniciatīvām, 4% – nodarbināto personu kvalifikācijas
paaugstināšanai un uzņēmējdarbības iniciatīvām. 2012.gada laikā darbu atrada 83 219
bezdarbnieku. 2012.gadā darbu atrada 23 642 ilgstošie bezdarbnieki, no kuriem 18 838 –
pēc dalības aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos;



2012.gada 24.jūlijā MK ir apstiprināts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta
2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību
un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, kurā ir paredzētas izmaiņas vairāku aktīvās
darba tirgus politikas pasākumu īstenošanas kārtībā, kā arī tiek atrunāti nosacījumi jaunu
pasākumu organizēšanai (pasākums „Darbnīcas jauniešiem” un bezdarbnieku ar atkarības
problēmu iesaistes kārtība Minesotas programmā);



2012.gadā LM izstrādāja informatīvos ziņojumus par aktīvās darba tirgus politikas
pasākumu īstenošanas gaitu 2012.gadā un nepieciešamo finansējumu to īstenošanai, kā arī
par gados vecāko cilvēku iesaisti Aģentūras pasākumos (Informatīvais ziņojums "Par
darba tirgus situāciju un aktīvās darba tirgus politikas pasākumu plānoto īstenošanu
2013.gadā", Informatīvais ziņojums "Par algu subsīdiju instrumentu efektivitāti un riskiem
darba tirgus politikas pasākumos", Informatīvais ziņojums "Par personu, kuras vecākas par
50 gadiem, iesaisti mūžizglītībā un aktīvās darba tirgus politikas pasākumos ");



Ņemot vērā augstu ilgstošā bezdarba līmeni, ilgstošie bezdarbnieki paliek viena no
galvenajām aktīvās darba tirgus politikas pasākumu mērķa grupām. 2012.gadā 64% no
visiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem bija
ilgstošie bezdarbnieki. Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, kas īpaši mērķēti ilgstošo
bezdarbnieku atbalstam, kopā 2012.gadā tika iesaistīti 31 166 bezdarbnieki, no kuriem
ilgstošie bezdarbnieki bija 82,5 % jeb 25 692;



2012.gada beigās uzsākta programma ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības
problēmām – „Minesotas 12 soļu programma”, kas ļaus ārstēt alkohola, narkotisko un
psihotropo vielu atkarību, lai veicinātu atkarības radīto seku novēršanu un palīdzētu šai
bezdarbnieku grupai iekļauties darba tirgū. Kopumā šajā pasākumā laikā no 2012.gadam
līdz 2014.gadam plānots iesaistīt ap 800 bezdarbnieku ar atkarības problēmām;



Lai risinātu bezdarba reģionālās problēmas un tuvinātu bezdarbniekus darba vietām, kas ir
izveidotas reģionos ārpus šo bezdarbnieku dzīves vietām, 2012.gadā sagatavota normatīvā
bāze un 2013.gadā tiks ieviesti reģionālās mobilitātes granti ilgstošajiem bezdarbniekiem,
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kuri gatavi pieņemt darbu, kas atrodas ne mazāk kā 20 kilometru attālumā no deklarētās
dzīvesvietas;


Lai mazinātu jauniešu bezdarbu, 2012.gadā tika turpināti uz jauniešiem mērķēti pasākumi
– atbalsts darba vietu izveidei pie darba devēja un brīvprātīgajam darbam nevalstiskajās
organizācijās. Kopumā šajos pasākumos 2012.gadā tika iesaistīti 2,4 tūkst. jauniešu.
Jaunieši varēja iesaistīties arī citos aktīvās darba tirgus politikas pasākumos un pagājušajā
gadā kopumā atbalstu saņēma aptuveni 11 tūkst. jauniešu;



Lai nodrošinātu efektīvu algu subsīdiju shēmu, ESF projekta „Nodarbinātības valsts
aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” ietvaros līdz
2012.gada beigām tika veikts NVA nodarbinātības pasākumu, t.sk. „Pasākumi noteiktām
personu grupām”, „Darba vieta jaunietim” novērtējums, kā arī sniegti priekšlikumi
subsidētās nodarbinātības pasākumu pilnveidei. Lai pilnveidotu algu subsīdiju shēmu,
2012.gadā tika veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā, nosakot papildus pienākumus
darba devējiem (pēc praktiskās apmācības pabeigšanas turpināt nodarbināt darbinieku
attiecīgajā profesijā vēl vismaz sešus mēnešus, mēnesī izmaksājot vismaz valstī noteikto
minimālo mēneša darba algu) un mainot subsīdijas izmaksas ilgumu un apjomu (augstāks
subsīdiju apjoms pasākuma „Apmācības pie darba devēja” sākumā un zemāks –
noslēgumā);



Izstrādājot Pamatnostādnes nodarbinātības un iekļaujošas izaugsmes veicināšanai 2014. –
2020.gadam, tiks izmantots ar EK atbalstu 2012.gadā sāktais Pasaules Bankas pētījums
par ilgstošā bezdarba iemesliem un risinājumiem.

684. 2013.gadā plānotie uzdevumi:







Tiks turpināta algoto pagaidu sabiedrisko darbu dalībnieku aktivizēšana, piedāvājot un
motivējot iesaistīties 2 dienas mēnesī īsajās apmācībās − motivācijas un prasmju apguves
kursos vai izmantot šo laiku darba meklējumiem ar NVA atbalstu, tādējādi motivējot
bezdarbniekus meklēt darbu jau algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanas laikā vai pēc
to pabeigšanas pāriet uz citiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem;
Reģionālās mobilitātes pilotprojektā 2013.gadā plānots iesaistīt 350 personas un tas tiks
īstenots Latgalē − reģionā, kur bezdarba līmenis ilgstoši ir augstākais valstī;
Pasākumā „Darbnīcas jauniešiem” jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuriem nav
iepriekšējās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, palīdzēs izdarīt apzinātāku izvēli par
savu nākamo profesiju un veicinātu darbā iekārtošanos (plānotais iesaistāmo skaits – 500
jaunieši);
paredzēts īstenot mērķētāku pieeju dažādu bezdarbnieku mērķgrupu atgriešanai darba
tirgū – ieviest profilēšanas sistēmu, lai efektīvi un ātri aizpildītu vakances un piedāvātu
konkrētai personai piemērotākos darba tirgus politikas pasākumus.

5. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA
685. Šajā sadaļā sniegta informācija par tehniskās palīdzības (TP) atbalstu īstenotajām darbībām, TP
projektus īstenojošām institūcijām un sasniegto finanšu un fizisko progresu. Savukārt plašākā
informācija par TP atbalstāmajām darbībām ir sniegta ziņojuma sadaļās 2.7. „Uzraudzības un
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izvērtēšanas pasākumi”, 2.8. „Finanšu vadība un kontrole” un 6. „Informācija un publicitāte”
(papildu informāciju skatīt ES fondu mājas lapā – http://www.esfondi.lv/page.php?id=1052 ).
686. DP ietvaros tiek īstenota TP 1.6. prioritātes aktivitāte „Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana”, kuras mērķis ir atbalstīt programmas vadībā iesaistītās institūcijas programmas
vadības funkciju nodrošināšanā.
687. Līdz 2012. gada 31.decembrim DP ietvaros TP līdzekļi izlietoti 11,7 milj. eiro apmērā
(2012.gada laikā progress 3,1 milj. eiro). TP 2. kārtā finansējuma saņēmēji 1.6. prioritātē ir
veikuši izdevumus 1,4 milj. eiro apmērā jeb 16,5% no kopējiem TP izdevumiem 2012. gadā.
688. Dalījumā pa izdevumu pozīcijām vislielākie izdevumi no kopējā finansējuma izlietojuma (skatīt
ilustrācijā) ir bijuši tādās izdevumu pozīcijās kā:


ES fondu uzraudzība – 53,2%,



ES fondu administrēšanas funkciju nodrošināšana (lietveži, grāmatveži, juristi,
projektu vadītājs, kā arī aprīkojums, pamatlīdzekļi, apsaimniekošana u.c.
administratīvās izmaksas) – 18%,



ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi – 6,8%,



ES fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana, ES fondu projektu iesniegumu
vērtēšanas nodrošināšana, komandējumi un dienesta braucieni, ES nākotnes kohēzijas
politikas stratēģiskā plānošana, izvērtējumi un pētījumi, kā arī citi veiktie izdevumi ir
sadalījušies vienmērīgi – no 1% līdz 5%.

Ilustrācija 45 ES fondu tehniskās palīdzības finanšu apguve pa izdevumu veidiem

689. 2012.gadā nacionāli noteiktā apguves mērķa plāna izpilde ir 92%, kas vērtējama kā laba. Apguvi
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kavējošie faktori ir saistīti gan ar neprecīzi saplānotajiem līdzekļiem, neprecīzu maksājuma
pieprasījumu iesniegšanu un iepirkumu procesu sarežģījumiem, gan arī ar TP specifiku, kas ir
pakārtota pamatfunkcijām un to izpildei (skatīt ilustrācijā).
Ilustrācija 46 Tehniskās palīdzības finanšu līdzekļu apguve attiecībā pret mērķa profiliem 2012. gadā, %
11,7 milj.eiro jeb
64% no pieejamā
finansējuma

3,3 milj.eiro
jeb 100%

AI rīcības plānā
noteiktais
2012.gadam

1,3 milj.eiro
jeb 42%
II pusgads

1,8 milj,.eiro
jeb 58%
I pusgads
Izmaksāts
2012.gadā
dalījumā pa
pusgadiem

3,1 milj.eiro
jeb 94% no
2012. gada
plāna

Izmaksāts
2012.gadā kopā

Izmaksāts kopā
līdz 31.12.2012.

690. Rezultāta rādītājs „ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū” ir
sasniegts 100% apmērā (uz pārskata perioda beigām sasniegtā vērtība ir 58%, plānotā 2013.gadā
42%), balstoties uz Sabiedriskās domas izvērtējumu par iedzīvotāju informētību par ES fondiem
(aptaujas
veikšanas
laiks
no
10.11.2012.
līdz
22.11.2012.).
Sīkāk
skatīt:
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/petijumi/ES_fondi-11_2012.pdf.
691. Iznākuma rādītājs „Atbalstīto institūciju skaits” ir sasniegts 95% apmērā, bet pēc būtības mērķis
tiek sasniegts ar ES fondu vadībā iesaistīto institūciju funkciju efektīvu izpildi ar TP līdzekļu
mērķtiecīgu novirzīšanu un izlietošanu.
692. Neatbilstoši veikti izdevumi 1 DP no TP projektu īstenošanas uzsākšanas līdz 2012. gada beigām
veido 0,05 milj.eiro jeb 0,3% no noslēgto vienošanās kopsummas. Visi konstatētie neatbilstoši
veiktie izdevumi ir atgūti no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma. Ņemot vērā to, ka
neatbilstoši veiktie izdevumi nedrīkst tikt izmantoti atkārtoti tā paša projekta (operation) ietvaros
(padomes regula Nr. 1083/2006, 98 pants), paredzams, ka šie resursi tiks novirzīti citiem TP
projektiem, kuru ietvaros nav bijuši neatbilstoši veikti izdevumi.
693. Lai novērstu izdevumu neattiecināmības riskus attiecībā uz informatīvo, publicitātes un
komunikācijas pasākumu īstenošanu TP projektos un lai nodrošinātu maksimāli efektīvu ES
fondu līdzekļu izlietošanas uzraudzību un optimālu TP rezultātu sasniegšanu, tika veikti grozījumi
TP regulējošos MK noteikumos Nr. 694, precizējot ES fondu projektu īstenošanas nosacījumus,
precizējot regulējumu attiecībā uz ES fondu uzraudzību, t.sk. atbalstāmajām darbībām un
izmaksu attiecināmību, TP finansējuma rezerves turpmāko pieejamību, apmācību finansēšanu un
citiem jautājumiem, tādējādi novēršot izdevumu neattiecināmības riskus nākotnē un nodrošinātu
sekmīgu ES fondu apguvi.
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694. Galvenās problēmas TP aktivitāšu ieviešanā 2012. gadā ir saistītas ar kavējumiem iepirkumu
veikšanā, finanšu plānošanā, nekvalitatīvi sagatavotiem un kavētiem maksājuma pieprasījumiem,
kas negatīvi ietekmē apguves rādītājus. Lai risinātu šo situāciju, sadarbības iestāde (skat.
sadarbības iestādes mājas lapu – http://www.cfla.gov.lv/lv/) nodrošina finansējuma saņēmējiem
konsultācijas, skaidrojot aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu nosacījumus Lai
mazinātu finansējuma neapguves risku, CFLA jānodrošina rūpīga finansējuma saņēmēja iesniegto
maksājumu prognožu izvērtēšana un izpildes kontrole, savlaicīgi norādot uz iespējamajiem
neizpildes riskiem un pieprasot finansējuma saņēmējam konkrētus risinājumus konstatēto
problēmu risināšanai.
695. Lai nepieļautu dubultās finansēšanas iespēju, CFLA pārbaudot maksājumu pieprasījumus un
progresa pārskatus pārliecinās, vai projektā rēķini un maksājumi netiek iekļauti vairākkārtīgi, kā
arī savas kompetences ietvaros izvērtē projekta ietvaros veiktās aktivitātes un iesniegtos
pamatojošos dokumentus, kā arī veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, pārbauda, vai
saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti
saņēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības
līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultu finansēšanu un nodrošinot faktisko ar
attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.
696. Attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar iepirkumiem, CFLA stingrāk kontrolēs iepirkumu plānu
realizāciju, lai uzlabotu finansējuma apguvi un mazinātu neatbilstoši veikto izdevumu
konstatēšanu un finanšu korekcijas piemērošanu. Lai pēc iespējas samazinātu neatbilstoši veikto
izdevumu risku, CFLA atgādina finansējuma saņēmējiem neveikt līgumos grozījumus, kurus var
klasificēt kā būtiskas izmaiņas attiecībā uz Publisko iepirkumu likumu, kā arī gadījumos, kad
nepieciešami papildu darbi vai citas izmaiņas projektā, kuras radušās projekta ieviešanas procesā,
un aicina pirms izmaksu veikšanas konsultēties ar CFLA.
697. 2013. gadā galvenie TP pasākumi saistīti ar efektīvu ES fondu vadības un kontroles sistēmas
darbības nodrošināšanu, kā arī atbalstu 2014. –2020.gada plānošanas perioda programmēšanai un
uzsākšanai. Paredzēts pilnveidot pārskata veidlapu par TP projektos veiktajām attiecināmajām
izmaksām pa atbalstāmajām darbībām datu analīzei, kā vienam no instrumentiem TP izmaksu
optimizēšanai un plānošanai 2014. –2020. gada plānošanas periodā.

6. INFORMĀCIJA UN PUBLICITĀTE64
698. 2012.gadā nodrošināta ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.–2015.gadam (stratēģija)
īstenošana atbilstoši EK 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.

64

Saskaņā ar ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam 7.punktu „Informatīvo un publicitātes pasākumu
plāns”.
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ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.–2015.gadam noteikto pastāvīgi veicamo pasākumu
ieviešana
1.pasākums – Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem
699. Lai nodrošinātu ESF aktuālo jautājumu atspoguļojumu nacionālajos un reģionālajos medijos,
2012.gadā ESF vadībā iesaistītās institūcijas un 5 reģionālie struktūrfondu informācijas centri
(RSIC) sagatavojuši un izplatījuši 135 paziņojumus plašsaziņas līdzekļiem par aktualitātēm ESF
jautājumos, t.sk. par atvērtajiem ESF projektu konkursiem, projektu atlases rezultātiem,
uzraudzības komitejās izskatītajiem jautājumiem. Plašsaziņas līdzekļos ievietotas 54 apmaksātas
publikācijas par ESF tematiku, t.sk. informatīvie sludinājumi, no kurām 18 publicējušas ESF
vadībā iesaistītās institūcijas un 36 – RSIC.
700. ES fondu publicitātes praksē kopumā preses konference kā mediju attiecību instruments ir
zaudējusi savu aktualitāti. Tā vietā ienāk aktīva informācijas sniegšana sociālajos tīklos,
piemēram, www.twitter.com, kur vairākas iestādes aktīvi informē par aktualitātēm. Tāpat
2012.gadā institūcijas regulāri nodrošinājušas atbildes uz mediju uzdotajiem jautājumiem un
sniegušas speciālistu komentārus. Lai informētu žurnālistus klātienē, 2012.gadā LM rīkojusi
preses konferenci par ESF jautājumiem.
701. Turpinājās institūciju un RSIC sadarbība ar televīziju un radio, kopā nodrošinot 12 televīzijas
sižetus (6 sižeti par ESF tematiku), 22 oriģinālraidījumus „Eirobusiņš”, 132 radio
sižetus/raidījumus (43 sižeti par ESF tematiku). Par ESF tematiku televīzijas sižetus un
raidījumus veidojusi arī vadošā iestāde, LM un RSIC, radio raidījumu par ESF tematiku
veidošanā iesaistījusies vadošā iestāde, LM, VIAA un RSIC.
702. 2012.gada pavasarī LM veidojusi divus televīzijas sižetus par ES fondu ieguldījumu labklājības
nozarē, kuri pārraidīti LTV1 raidījumos „Kopā” un „Viss notiek”, kopā sasniedzot 170 000
auditoriju. Sižeti apskatāmi interneta vietnē65.
703. Radio „StarFM” ēterā pārraidīti 6 radio ziņu bloki ar atkārtojumiem un viena intervija ar LM
Darba departamenta pārstāvi, kopā sasniedzot 360 000 klausītājus.
2.pasākums – Mediju monitorings
704. 2012.gadā institūcijas veikušas ES fondu tematikas monitoringu gan ikdienas preses apskatu
ietvaros, gan pasūtot atsevišķus preses apskatus.
ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007. – 2015.gadam 2.posma „Darbības programmu
ieviešana” ietvaros noteikto pasākumu īstenošana
1.pasākums – darbības programmas atklāšanas pasākums
N/A

65

http://www.youtube.com/watch?v=f8mVr2tArRQ&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=I3jz_zhPc0M&feature=youtu.be
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2.pasākums – liela mēroga pasākums par ES fondiem
705. 2012.gadā vadošā iestāde īstenojusi divus liela mēroga pasākumus, kas tematiski aptvēra visas trīs
darbības programmas:
706. ES fondu apguvei veltītā televīzijas raidījuma „Eirobusiņš” pārraidīšana:
Turpināta televīzijas raidījuma „Eirobusiņš” pārraidīšana:
sagatavoti un LTV 1.programmā pārraidīti 22 oriģinālraidījumi,
kuros iekļauti arī sižeti par ESF projektiem. 26 minūšu garais
raidījums veidots kā informatīvi izglītojoša pārraide, sasniedzot
vairāk nekā miljonu skatītāju auditoriju oriģinālraidījumiem un
aptuveni pusmiljonu skatītāju raidījumu atkārtojumiem.
707. 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.

708. Raidījuma saturu lielā mērā nosaka ES fondu ieviešanas gaitas aktualitātes, kas tiek definētas,
izvērtējot atgriezenisko informāciju no auditorijas, savukārt 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.
Foto. Kadri no 2012.gada televīzijas raidījumiem „Eirobusiņš”. Avots : FM
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709. 2012.gada 8.-9.septembrī norisinājās ES fondu projektu atvērtās dienas Latvijā:


Projektu dienās ikvienam Latvijas iedzīvotājam no vairāk nekā pieciem tūkstošiem ES
fondu finansētu projektu apskatei bija atvērti vairāk nekā 150 ESF, ERAF un KF
finansēti projekti ikvienā Latvijas reģionā.



Lielākā daļa apskatāmo projektu bija pašvaldībās īstenoti sabiedriski nozīmīgi ES fondu
projekti: atjaunotas skolas, bērnudārzi, bērnu un jauniešu centri, kultūrvēstures un
tūrisma objekti, jaunās koncertzāles Vidzemē un Latgalē, siltinātas ēkas, kā arī izveidoti
gājēju un veloceliņi un uzlabotas ielas.



Projektu dienās piedalījās arī atsevišķi uzņēmumi, kas parādīja savas ražotnes un
ieviestos jauninājumus, pateicoties ES fondu finansējumam. Arī vairākas augstskolas
atsaucās aicinājumam un iepazīstināja ar ES fondu finansētajiem ieguvumiem. Sociālo
jomu pārstāvēja vairāki ESF projekti.



Informācija un reklāma par atvērtajām projektu dienām tika izplatīta reģionālajos
laikrakstos un internetā. Projektu dienu plakāti tika izvietoti skolās un citās pašvaldību
iestādēs. RSIC piedalījās plakātu un informatīvo skrejlapu izplatīšanā. Pasākuma
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apmeklētājiem tika dalītas aproces ar ES fondu simboliku. Pasākums tika atspoguļots arī
raidījumā „ Eirobusiņš”.


Lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti un informētu par pasākuma laikā apskatei atvērtajiem
projektiem, tika izveidota ES fondu projektu atvērto dienu apskates objektu karte. Karte
ir pieejama vadošās iestādes uzturētajā mājaslapā www.esfondi.lv arī pēc projektu dienu
norises, un tajā apskatāmi ES fondu projektu piemēri. Karte apskatāma šeit:
http://www.esfondi.lv/projektudienas/



ES fondu projektu atvērto dienu projekti iedzīvotājiem reprezentēja kohēzijas politikas
jeb ES fondu finansējumu izaugsmei 2007.–2013. gadā 3,2 miljardu latu apmērā, kas ir
visnozīmīgākās investīcijas Latvijā un veido 70% no kopējā publiskā finansējuma.
Pateicoties tam, Latvijas dzīves līmenis ir būtiski tuvinājies ES vidējam līmenim.

710. Projektu dienas organizēja FM sadarbībā ar plānošanas reģioniem, Latvijas Pašvaldību savienību
un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju.
Foto (avots FM): ES fondu projektu atvērto dienu Latvijā informatīvā skrejlapa, projektu karte un
fotoattēli no atvērtajiem projektiem. Avots FM
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3.pasākums – Specializētas informācijas izplatīšana
711. 2012.gadā ESF vadībā iesaistītās institūcijas izdevušas 6 veidu informatīvos materiālus gan
drukātā, gan elektroniskā formātā, un tika veikts viens klientu aptaujas pētījums. Piemēram, SIF
uzsāka elektroniska apkārtraksta − e-avīzes izdošanu par ESF projektiem Latvijā.
712. Jūnijā izdota pirmā SIF e-avīze par ESF projektiem, kas veltīta projektiem Latgales plānošanas
reģionā aptverot aktualitātes, ilustratīvi projektu pieredzes stāstus intervijas ar Latgales
plānošanas reģiona administrācijas vadītāju. Augustā izdotajā SIF e-avīzē apkopota informācija
par ESF projektiem Vidzemes plānošanas reģionā, bet decembrī divos izdevumos apkopota
informācija par ESF projektiem Kurzemes plānošanas reģionā un Zemgales plānošanas reģionā.
Visas sagatavotās e-avīzes izsūtītas reģionālajiem struktūrfondu informācijas centriem un
ievietotas arī Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapas sadaļā „Informatīvie materiāli”.
713. Papildus minētajam Rīgas un Zemgales RSIC 2012.gadā reizi mēnesī sagatavoja, publicēja un
RSIC sadarbības partneriem izsūtīja ziņu lapu, kurā ietvertas ar ES fondiem saistītās aktualitātes
attiecīgajā reģionā (kopā – 24 ziņu lapas).
714. LIAA veica klientu aptaujas pētījumu „LIAA klientu apmierinātība ES fondu administrēšanas
jautājumos”, kura rezultāti tiks izmantoti LIAA darba kvalitātēs uzlabošanai.
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4.pasākums – Sabiedriskās domas aptauja par iedzīvotāju informētību par ES fondu
jautājumiem
715. 2012.gada novembrī pēc FM pasūtījuma SIA „Latvijas Fakti” veica kopš ES fondu ieviešanas
uzsākšanas Latvijā 2004.gadā jau 8. sabiedriskās domas aptauju „Sabiedrības informētība par ES
fondu līdzekļu apguvi Latvijā”66, kurā tiešajās intervijās aptaujāti 1000 visu Latvijas reģionu
iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
716. 95,4% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atbildēja, ka ir dzirdējuši par to, ka Latvijai ir pieejami ES
fondu līdzekļi, kas ir augstākais sasniegtais rādītājs kopš aptauju uzsākšanas 2004.gadā, kad par
Latvijai pieejamajiem ES fondu līdzekļiem bija dzirdējuši nepilni 63% aptaujāto (skat. ilustrāciju
zemāk).
Ilustrācija 47 Latvijas iedzīvotāju informētība par ES fondu pieejamību Latvijā. Avots: Sabiedriskās domas
aptaujas „Sabiedrības informētība par ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā” 2012.gada rezultātu apkopojums

717. 2006.−2012.gadā veikto aptauju rezultātu dinamika uzrāda pozitīvu tendenci – ar katru aptauju
pieaug to aptaujāto skaits, kurus apmierina pieejamā informācija par ES fondiem. 2012.gadā šādu
viedokli paudušo respondentu skaits sasniedza 70,7% no visiem aptaujātajiem (salīdzinājumam
2011.g. – 64,6%). Kritisku pozīciju („informācija par ES fondiem ir nepietiekama”) pauda 21,3%
aptaujas dalībnieku, kas ir mazāk kā gadu iepriekš (skat. ilustrāciju zemāk).

Pilnā apjomā pētījums pieejams ES fondu mājas lapas www.esfondi.lv sadaļā “ES fondu izvērtēšana” http://www.esfondi.lv/page.php?id=1106
66
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Ilustrācija 48 Pieejamās informācijas par ES fondiem novērtējums
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Ilustrācija 49 ES fondu atpazīstamība

718. Pārliecinoši nozīmīgākais informācijas avots par ES fondu izmantošanu Latvijā ir televīzija.
81,5% aptaujāto atbildēja, ka informāciju par ES fondiem un to atbalstāmajiem projektiem gūst ar
televīzijas starpniecību. Līdzīgi rezultāti bija vērojami arī iepriekšējos gados.
719. Nākamās vietas nozīmīgāko informācijas avotu sarakstā ieņem radio, nacionālie un reģionālie
preses izdevumi, kā arī projektu informācijas plāksnes un stendi, kas izvietoti projektu
īstenošanas vietās.
720. 2012.gada aptaujas rezultātos redzams, ka aptuveni 8% iedzīvotāju informāciju par ES fondiem
iegūst sociālajos medijus. Jāatzīmē, ka 2011.gadā aptaujātie neminēja sociālos medijus kā
informācijas par ES fondiem avotu (skat. ilustrāciju zemāk).
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Ilustrācija 50 Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai

721. 2012.gada aptauja parāda, ka apzināti informāciju par ES fondiem meklējuši nepilni 26%
(salīdzinājumam 2011.g. – 30%). Šie apzinātie interesenti visbiežāk informāciju par ES fondiem
meklējuši interneta mājaslapā www.esfondi.lv vai citās – ministriju un aģentūru mājaslapās.
Interesentu aktivitātes samazināšanās skaidrojama ar 2007.-2013.gada plānošanas perioda
tuvošanos noslēgumam, kad vairāk nekā 90% no pieejamā ES fondu finansējuma ir piesaistīti
projektiem un projektu iesniegumu konkursu skaits ir būtiski samazinājies. Mājaslapas pieder pie
aktīvās informācijas par ES fondu atbalstu meklēšanas avotiem, un tās tiek apmeklētas retāk, ja
iespējas saņemt ES fondu atbalstu sašaurinās. Tā vietā vairāk tiek izmantoti pasīvie informācijas
iegūšanas kanāli, kā televīzija, radio un prese. Sākoties 2014.-2020. gada periodam, sagaidāms
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mājaslapu apmeklētāju pieaugums. Mājaslapas tiks aktīvi popularizētas, kā ērtākais informācijas
par ES fondu atbalstu iegūšanas avots.
Ilustrācija 51 Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanai

722. Salīdzinoši liels respondentu skaits ir dzirdējuši par konkrētiem projektiem, kuros piesaistīti ES
fondu līdzekļi. 2012.gada novembrī par kādu konkrētu ES fondu projektu bija dzirdējuši 80%
aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (skat. ilustrāciju zemāk). Visbiežāk (55,8% gadījumu) tika atpazīti
ceļu un transporta sistēmas sakārtošanas projekti. 41,2% respondentu ir dzirdējuši par ES fondu
finansētiem projektiem lauksaimnieku atbalstam. Bieži minētas sociālās infrastruktūras un
nodarbinātības veicināšanas projektu grupas, attiecīgi 33,2% un 27,3% aptaujāto.
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Ilustrācija 52 Konkrētu projektu atpazīstamība

723. 2012.gada aptauja uzrādīja vēsturiski vispozitīvāko sabiedrības attieksmi pret ES fondu apguvi
Latvijā. 2012.gadā valdošais viedoklis sabiedrībā ir pozitīvs– 58,4% respondentu ES fondu
apguvi Latvijā vērtēja kā ļoti vai drīzāk sekmīgu, savukārt pretējās domās bija 33,4% aptaujāto
Latvijas iedzīvotāju (skat. ilustrāciju zemāk).
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Ilustrācija 53 ES fondu līdzekļu apguves vērtējums

724. Pārliecinošs aptaujas dalībnieku vairākums (79,4%) pārstāvēja viedokli, ka ES piešķirtie līdzekļi
pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecību. Kritisku viedokli šajā jautājumā pārstāvēja 3,7%
respondentu. Salīdzinājumā ar 2011.gada pētījumu par aptuveni 5% palielinājies pozitīvu viedokli
paudušo iedzīvotāju skaits (skat. ilustrāciju zemāk).
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Ilustrācija 54 Iedzīvotāju vērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības
attīstību

725. Latvijas iedzīvotāju skatījumā ES fondu atbalstītajās jomās vislielākā atdeve ir ceļu un transporta
sistēmas sakārtošanā (minēja 45,7% respondentu), lauksaimniecībā (30,5%), vides sakārtošanā
(22,6%), kā arī nodarbinātības veicināšanā un izglītības attīstībā, attiecīgi 20% un 19,8%.
726. 2012.gadā kā prioritārās jomas, kurās turpmāk būtu jāiegulda vairāk ES fondu līdzekļu,
pārliecinoši visbiežāk tika nosauktas − nodarbinātības veicināšana (minēja 54,7% respondentu)
un veselības un sociālā aprūpe (52,7%). Nākamās vietas prioritāro jomu sarakstā ieņem atbalsts
ceļu un transporta sistēmas sakārtošanai (minēja 34% aptaujāto), lauksaimniekiem (33,7%), kā
arī izglītības attīstība (26,2%). Šādas prioritārās jomas tikai citā secībā iedzīvotāji minēja arī
2011.gada aptaujā.
Aptaujas rezultātu izmantošana turpmāko komunikācijas pasākumu plānošanā.
727. Analizējot sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par ES fondu jautājumiem
rezultātus pa gadiem, redzams, ka kopumā tie kopš 2004.gada pastāvīgi uzlabojas. Augsti rādītāji
sasniegti gan iedzīvotāju informētības līmenī, gan iedzīvotāju pozitīvās attieksmes pret ES
fondiem ziņā. Pārliecinoši lielākā iedzīvotāju daļa ir informēta, ka Latvijai pieejami ES fondu
līdzekļi, ir dzirdējuši par konkrētiem ES fondu projektiem, ir apmierināti ar pieejamo informācijas
daudzumu un pozitīvi vērtē ES fondu ietekmi uz tautsaimniecības attīstību un iedzīvotāju
labklājību (skat. tabulu un grafiku zemāk).
728. Aptaujas dati parāda, ka iedzīvotāji ES fondu kontekstā dalās aktīvajā un pasīvajā grupā. Aktīvā
grupa ir meklējusi informāciju par ES fondiem (2012.gadā − 25,7%), plāno pieteikties ES fondu
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atbalstam (2012.gadā - 10,9%), ir iesnieguši vai mēģinājuši iesniegt projektu (2012.gadā – 5,9%).
Šī grupa meklē konkrētu informāciju par ES fondiem un iespējām iesniegt projektus. Šai grupai
nepieciešamā informācija tiek sniegta ES fondu iestāžu un RSIC mājaslapās, klātienes un
neklātienes konsultācijās RSIC un ES fondu iestādēs, semināros, konferencēs un specifiskos
informatīvos materiālos. Šie pasākumi ir pierādījuši savu efektivitāti, guvuši interesentu atzinību
un tiks turpināti arī nākotnē.
729. Otra grupa ir pasīvā iedzīvotāju daļa, kas par ES fondiem un to sniegtajām iespējām apzināti
neinteresējas. Šo grupu var sasniegt ar plašsaziņas līdzekļu (televīzija, radio, interneta ziņu
vietnes, laikraksti, žurnāli) starpniecību. Iedzīvotāju uzmanību un interesi iespējams piesaistīt arī
ar plaša mēroga pasākumiem, kas tiek rīkoti vairākos Latvijas reģionos un kuru organizēšanā
piedalās partneri no publiskā, privātā un nevalstiskā sektora. Lai izplatītā informācija un
organizētie pasākumi piesaistītu auditorijas uzmanību, nepieciešams viegli uztverams, saistošs un
reizēm arī izklaidējošs saturs.
730. Aptaujas rezultāti rāda, ka līdz šim īstenotā komunikācija plašsaziņas līdzekļos un plaša mēroga
pasākumos ir pamanīta, kā rezultātā pastāvīgi uzlabojas gan iedzīvotāju informētības līmenis, gan
noskaņojums pret ES fondu investīcijām. Izvēlētie informācijas kanāli ļauj sasniegt lielu
auditoriju, un šos kanālus ES fondu iestādes un RSIC izmantos arī nākotnē.
731. Vienlaikus ES fondu iestādes un RSIC strādā pie plašsaziņas līdzekļos sniegtās informācijas
satura pilnveidošanas. ES fondu iestādes un RSIC šai auditorija cenšas gatavot un nodot,
vienkāršu, kodolīgu un saistošu informāciju, kas balstīta uz konkrētiem sabiedrības un iedzīvotāju
grupu ieguvumiem, ko devuši īstenotie ES fondu projekti, kas varētu raisīt interesi par ES fondu
projektiem un vēlmi konkrētām mērķa grupām, kā arī šobrīd vienaldzīgajai iedzīvotāju daļai.
Tabula 17 Sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par ES fondu jautājumiem rezultāti pa
gadiem. Avots: FM.
Sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par ES fondu jautājumiem rezultāti pa gadiem

1. Zina, ka Latvijai ir pieejami ES
fondu līdzekļi %

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

62,9

61,6

72,3

66,1

71,4

92,3

91,7

95,4

28,9

41,1

46,6

53,8

64,6

70,7

25,2

23,3

27

34,3

23,8

30,1

25,7

54,1

57,6

59,8

63,1

71,7

85,8

80

6,9

5,6

7,2

7,8

5,2

5,2

5,9

9,7

8,4

9,4

12,3

10,9

5,9

7,2

7,9

4,3

3,9

5,2

2. Uzskata, ka pieejamā informācija
par ES fondiem ir pietiekama %
3. Ir meklējuši informāciju par ES fondiem %
4. Ir dzirdējuši par konkrētu ES fondu projektu %

48

5. Ir mēģinājuši pieteikt projektu ES fondu atbalstam %
6. Plāno pieteikties ES fondu atbalstam %
7. Ir vērsušies ES struktūrfondu reģionālajos
informācijas centros %
8. Uzskata, ka ES fondu ieviešana Latvijā ir sekmīga %

34,2

37,2

38,3

50,7

42,5

36,7

48

58,4

9. Uzskata, ka ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē
Latvijas tautsaimniecību un sabiedrības attīstību %

65,7

66,8

62,5

68,9

63,3

57,5

73,8

79,4
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10. Zina konkrētu gadījumu, kurā ES fondu līdzekļi
nav izmantoti paredzētajiem mērķiem %

26,8

24,3

21,6

Ilustrācija 55 Sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotāju informētību par ES fondu jautājumiem rezultāti
pa gadiem. Avots: FM

5.pasākums – Informācijas stendu un informācijas plākšņu izvietošana ES fondu projektu
īstenošanas vietās.
732. Lai nodrošinātu publicitātes prasības, 2012.gadā ESF vadībā iesaistītās institūcijas projektos
izvietojušas 2 informatīvos stendus un 6 informatīvās plāksnes informatīvās plāksnes, ESF
projektu īstenošanas vietās izvietoti arī plakāti. LIAA ESF atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem
nodrošinājusi arī atbilstoši publicitātes prasībām noformētas uzlīmes.
6.pasākums – Interneta mājaslapu aktualizēšana
733. ESF vadībā iesaistītās institūcijas un RSIC regulāri aktualizējušas to mājaslapās ar ESF saistītās
sadaļas, publicējot aktualitātes par to pārziņā esošajām 1DP aktivitātēm, t.sk. regulāri papildinot
ar aktuālāko aktivitāšu dokumentāciju, normatīvajiem aktiem, projektu pieredzēm, jautājumiem
un atbildēm, kā arī citu projektu īstenotājiem saistošu informāciju.
734. FM uzturējusi un regulāri aktualizējusi ES fondu mājaslapu www.esfondi.lv, ievietojot gan
vadošās iestādes, gan citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju aktualitātes, regulāri atjaunojot
nākamā mēneša informatīvo pasākumu u.c. sadaļas, tādējādi nodrošinot interneta lietotājiem
aktuālāko informāciju par ES fondiem. 2012. gadā www.esfondi.lv kopējais apmeklētāju skaits
pārsniedza 200 000 (dienā vidēji 500-600 apmeklējumi), no tiem aptuveni puse – unikālie
apmeklētāji (vidēji dienā 250-300 unikālie apmeklētāji).
7.pasākums – Informācija un konsultācijas, informatīvie pasākumi potenciālajiem projektu
iesniedzējiem, t.sk. informatīvais un konsultatīvais atbalsts reģionos
735. Lai potenciālie projektu pieteicēji turpinātu saņemt nepieciešamās konsultācijas un informāciju,
tiktu palielināta mērķa grupu kapacitāte ESF projektu iesniegšanā, ESF iestādes un RSIC kopā
organizējuši 73 informatīvos pasākumus par aktuāliem ESF jautājumiem klātienē. RSIC rīkojuši
48 seminārus, ESF iestādes rīkojušas 22 informatīvos seminārus potenciālajiem projektu
iesniedzējiem un projektu īstenotājiem.
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8.pasākums – Tehniska satura konferences, semināri, pieredzes apmaiņas un labās prakses
publiskošanas pasākumi par lielo projektu īstenošanu
736. DP ietvaros nav attiecināms.
9.pasākums – ES fondu atbalstīto projektu saraksta publicēšana
737. Vadošās iestādes administrētajā ES fondu mājaslapā www.esfondi.lv nodrošināta automātiska ES
fondu projektu informācijas publiskošana vienkopus un pārskatāmā veidā. ES fondu projektu
informācija apskatāma gan katras aktivitātes ietvaros, gan atsevišķā projektu meklēšanas sadaļā,
kur projektus iespējams grupēt pēc vairākiem parametriem, piemēram, pēc fonda, pēc
finansējuma apmēra, pēc reģiona un pēc administrējošās iestādes. Projektu informācija tiek
aktualizēta reizi 2 nedēļās un tiek atainoti visi īstenošanā esošie un visi pabeigtie projekti (skat.
ES fondu aktivitātes un projekti http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867).
10.pasākums – ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes
738. 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,
2012.gadā pastāvīgi nodrošināta ES karoga izkāršana pie ES fondu vadošās iestādes – FM.
ES fondu komunikācijas vadība
ES fondu komunikācijas vadības grupas sanāksmes:
739. 2012.gadā ES fondu vadošā iestāde koordinējusi atbildīgo un sadarbības iestāžu publicitātes
pasākumu īstenošanu, t.sk. apkopojusi ES fondu iestāžu komunikācijas pasākumu plānu un
rīkojusi četras ES fondu komunikācijas vadības grupas (pārstāvētas visas ES fondu vadībā
iesaistītās institūcijas, 5 RSIC, EK pārstāvniecība Latvijā) sanāksmes.
Pārskats par komunikācijas pasākumu un rezultatīvo rādītāju izpildi par visiem ES
fondiem:
740. Apkopojot ES fondu institūciju un RSIC sniegtos datus redzams, ka ES fondu komunikācijas
stratēģijā 2007.-2015.gadam noteiktie rādītāji ir jau izpildīti vai arī pilnā apjomā tiks izpildīti līdz
2015.gada beigām. Septiņi no 13 rādītājiem jau šobrīd izpildīti par vairāk nekā 100%. Vēl
nesasniegto rādītāju izpildes progress svārstās 69%-89% robežās. Šobrīd viszemākā izpilde (69%)
ir apmaksāto preses publikāciju skaita rādītājam, kas skaidrojams ar to, ka ES fondu institūcijas
un RSIC šo komunikācijas veidu cenšas aizstāt ar bezmaksas preses publikācijām (skat. tabulu
zemāk).
741. Rādītāju izpildes progress nav pieejams darbības programmu griezumā vai sadalījumā pa gadiem,
jo stratēģijā rādītāji tika noteikti visam stratēģijas periodam un ES fondu griezumā. Jāņem vērā,
ka stratēģijā rādītāji tika noteikti 2007.-2015.gadam un tik ilgam laika posmam noteikt precīzu
nepieciešamo pasākumu un aktivitāšu skaitu ir sarežģīti. Tādēļ ES fondu institūcijas un RSIC
analizē gan ikgadējos sabiedrības aptaujas rezultātus, gan citu pieejamo informāciju un mērķa
auditoriju atsauksmes. Analīzes rezultāti tiek izmantoti komunikācijas pasākumu un aktivitāšu
plānošanā. Ja analīze liecina, ka pasākums ir bijis sekmīgs, sasniedzis izvirzītos mērķus un guvis
mērķa auditoriju atzinību, tas tiek turpināts arī gadījumos, ja rādītājs jau izpildīts.
742. Tas, ka stratēģijā rādītāji ir dalīti pa ES fondiem nevis darbības programmām, apgrūtina noteikto
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rādītāju progresa uzraudzību darbības programmu līmenī. Nākotnē plānots šo nepilnību novērst.
Tomēr jāatzīmē, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uztver ES fondus kā vienotu veselumu, nevis
atsevišķas darbības programmas. Arī sabiedrības aptauju dati liecina, ka iedzīvotāju informētība
par ES fondu ieguldījumiem Latvijā turpina pieaugt un arvien vairāk iedzīvotāju uzskata, ka ES
fondu investīcijām ir pozitīvi ietekmē valsts attīstību un iedzīvotāju labklājību.
Tabula 18 ES fondu komunikācijas stratēģijā 2007.-2015.gadam noteikto rezultatīvo rādītāju izpilde.
Avots: FM.
Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits
2011.g.

Skaits
2012.g.

Skaits
kopā
2007.g2011.g.

Skaits
kopā
2007.2012.g.

Stratēģijā plānotais
līdz 2015.g.beigām

Izpilde %
no plānotā

1

Informatīvie materiāli
(veidu skaits)

43

15

129

144

162

89%

2

Informatīvo pasākumu
skaits

296

275

1312

1587

1170

136%

3

Informatīvo kampaņu
skaits

3

4

8

12

16

75%

4

Konferenču skaits

9

11

30

41

41

100%

5

Preses konferenču skaits

2

3

34

37

47

79%

6

Izplatīto preses relīžu
skaits

157

392

886

1278

1535

83%

7

Apmaksāto preses
publikāciju skaits

173

101

627

728

1049

69%

8

Pētījumu skaits

3

3

11

14

11

127%

9

Radio sižetu/ raidījumu
skaits

181

132

358

490

326

150%

10

Televīzijas sižetu/
raidījumu/ klipu skaits

64

34

186

220

179

123%

12

Aktualizēta mājaslapa vai
mājaslapas sadaļa

20

20

20

20

20

100%

13

Reprezentatīvie materiāli
(veidu skaits)

Nav datu

38

109

147

114

129%

743. ES fondu institūciju un RSIC komunikācijas aktivitāšu mērķa grupas un komunikācijas ziņojumus
var iedalīt divās lielās grupās. Specifiska, detalizēta informācija un konsultācijas interesentiem un
potenciālajiem projektu pieteicējiem un nozares ekspertiem. Vienkāršota, uz projektu piemēriem
un sabiedrības ieguvumiem balstīta informācija tai sabiedrības daļai, kas lieto masu medijus, bet
apzināti nemeklē informāciju par ES fondiem. Tādējādi tiek nodrošināts, ka sabiedrība kopumā ir
informēta un pozitīvi noskaņota par ES fondu sniegtajiem ieguldījumiem. Savukārt vajadzības un
intereses gadījumā iedzīvotāji zina, kur informāciju meklēt un saņemt.
Pārskats par informatīvo un publicitātes pasākumu finansējumu
744. ES fondu institūcijas un RSIC saņem finansējumu informatīvo un publicitātes pasākumu
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īstenošanai no tehniskās palīdzības projektu līdzekļiem. ES fondu institūciju un RSIC tehniskajos
projektos plānotais finansējums informatīvajiem un publicitātes pasākumiem netiek dalīts pa
darbības programmām, tādēļ finansējuma apjoms ir norādīts kopā par visām trim darbības
programmām (skat. tabulu zemāk).
745. Saskaņā ar ES fondu institūciju un RSIC tehniskās palīdzības projektiem (projektu redakcijas uz
28.03.2013.), kopējais plānotais finansējums informatīvajiem un publicitātes pasākumiem visām
darbības programmām periodā no 2008.gada līdz 2015.gadam ir 4 671 003 eiro. Periodā no
2008.gada līdz 2012.gada beigām ES fondu institūcijas un RSIC informatīvo un publicitātes
pasākumu nodrošināšanai visu trīs darbības programmu ietvaros ir izlietojušas 3,1 milj. eiro jeb
65% no kopējā plānotā finansējuma apjoma (2007.gadā finansējuma saņemšana no tehniskās
palīdzības projektiem vēl nebija uzsākta). 2012.gadā visu trīs darbības programmu ietvaros
informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai izlietoti 433,2 tūkst. eiro jeb 9% no kopējā
plānotā finansējuma apjoma. Atlikušajam stratēģijas posmam no 2013.gada līdz 2015.gadam
informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai plānoti 1,6 milj. eiro jeb 35% no kopējā
plānotā finansējuma apjoma.
746. Analizējot kopējo plānotā un izlietotā finansējuma apjomu, jāsecina, ka tas ir ticis plānots un
izlietots vienmērīgi. Pirmajos 5 gados ir izlietoti 65% no plānotā finansējumu un atlikušajiem 3
gadiem ir pieejami 35% finansējuma.
747. ES fondu institūciju un RSIC plānotā un izlietotā finansējuma proporcija rāda, ka atlikušā
finansējuma apjoms dažos gadījumos pārsniedz 70%, bet citos gadījumos ir mazāks par 10%.
Vēsturiski stratēģijā plānotais finansējums ir ticis būtiski samazināts, un ES fondu iestādes un
RSIC ir pielāgojuši informatīvo un publicitātes pasākumu apjomu un izmaksas šiem
samazinājumiem. Tāpat jāmin, ka tehniskās palīdzības projektus ir iespējams grozīt un pārplānot
finansējuma apjomu informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai, ja ir nepieciešamība
un pamatojums.
748. Turpinot rūpīgu informatīvo un publicitātes pasākumu plānošanu, atlikušais kopējais finansējuma
apjoms 1,6 milj. eiro apmērā ir uzskatāms par pietiekamu, lai nodrošinātu informatīvos un
publicitātes pasākumus līdz stratēģijā noteiktā perioda beigām. Vienlaicīgi jāmin, ka atsevišķas
ES fondu iestādes, iespējams, neizmantos tehniskās palīdzības projektos plānoto finansējumu
pilnā apjomā, bet citas informatīvajiem un publicitātes pasākumiem ieplānos papildus līdzekļus.
Tabula 19 ES fondu informatīvo un publicitātes pasākumu finansējums tehniskās palīdzības projektos.
Avots: FM.

Nr.

ES fondu institūcijas un RSIC

2008.-2012.
izlietotais
finansējums

2013.-2015.
plānotais
finansējums

2008.2015.
kopējais
plānotais
finansējum
s, EUR

EUR

% no
kopēj
ā

EUR

% no
kopēj
ā

EUR

% no
kopēj
ā

2012. izlietotais
finansējums

1

Finanšu ministrija

628 488

470 364

75%

161 013

26%

158 124

25%

2

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija

757 386

297 023

39%

30 183

4%

460 363

61%

3

Ekonomikas ministrija

175 844

37 686

21%

4 129

2%

138 158

79%

4

Labklājības ministrija

240 577

229 563

95%

4 269

2%

11 013

5%
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5

Izglītības un zinātnes ministrija

414 872

168 937

41%

22 277

5%

245 935

59%

6

Satiksmes ministrija

211 906

52 693

25%

11 531

5%

159 214

75%

7

Veselības ministrija

79 529

57 657

72%

4 821

6%

21 872

28%

8

Kultūras ministrija

15 711

13 775

88%

597

4%

1 936

12%

9

Valsts kanceleja

57 018

36 059

63%

384

1%

20 959

37%

10

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

46 237

38 213

83%

513

1%

8 024

17%

11

Nodarbinātības valsts aģentūra

54 309

54 005

99%

3 253

6%

304

1%

12

Valsts izglītības attīstības aģentūra

245 533

138 717

56%

30 182

12%

106 817

44%

13

Sabiedrības integrācijas fonds

50 629

37 097

73%

5 106

10%

13 532

27%

14

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

427 470

337 424

79%

34 603

8%

90 047

21%

15

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

359 466

304 192

85%

51 441

14%

55 274

15%

16

Valsts kase

142

23

16%

23

16%

119

84%

17

Iepirkumu uzraudzības birojs

40 099

1 947

5%

23

0%

38 153

95%

18

Kurzemes plānošanas reģions

163 306

135 650

83%

14 103

9%

27 655

17%

19

Latgales plānošanas reģions

172 529

123 525

72%

19 466

11%

49 004

28%

20

Rīgas plānošanas reģions

116 344

91 166

78%

9 742

8%

25 178

22%

21

Vidzemes plānošanas reģions

202 504

193 818

96%

17 210

8%

8 686

4%

22

Zemgales plānošanas reģions

211 106

198 950

94%

8 379

4%

12 156

6%

9%

1 652
522,34

35%

KOPĀ

4 671 004

3 018 482

65%

433 247,26

749. Pie šķēršļiem veiksmīgai stratēģijas īstenošanai jāmin ar publisko iepirkumu veikšanu saistītie
ierobežojumi un riski (nav iespējams noorganizēt nepieciešamo komunikācijas aktivitāti īsā
termiņā vai arī aizkavējas nepieciešamā līguma slēgšana).
750. Tāpat jāmin, ka ES fondu institūcijām un RSIC jāpilnveido spēja vienkāršā, saistošā un atraktīvā
veidā uzrunāt to sabiedrības daļu, kas šobrīd neinteresējas par ES fondiem un neplāno iesniegt
projektus, tomēr kuri interesējas par procesiem sabiedrībā un ieguvumiem no ES fondiem.
751. ES fondu institūcijas un RSIC ikdienā sniedz interesentiem profesionālu informāciju un palīdz
sagatavot projektu iesniegumus. No šīm iestādēm sagaida atbildību un kompetenci un
netradicionālus risinājumus, kurus nereti komunikācijas aktivitāšu ārpakalpojuma sniedzēji,
sadarbojoties ar valsts iestādēm, bieži vairās piedāvā, jo uzskata ka valsts pārvaldes komunikācijā
visatbilstošākā ir tradicionāla forma.
752. ES fondu institūcijas un RSIC vispirms ir profesionālas, atbildīgas un kompetentas iestādes,
vienlaikus sasniegtu šobrīd vienaldzīgo auditorijas daļu, ir nepieciešami netradicionāli risinājumi.
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SECINĀJUMI UN IETEIKUMI
753. ES fondu līdzfinansētās investīcijas līdz šim ir radījušas būtisku stimulējošo ietekmi uz
ekonomisko aktivitāti Latvijā un sagaidāms, ka pozitīvā ietekme saglabāsies arī turpmākajos
gados67.
754. Valsts kopumā ir spējusi sekmīgi nodrošināt ES fondu investīcijas, t.sk. veikusi pasākumus, lai
sekmētu ES fondu finansējuma izmantošanas iespēju pilnā apmērā, konceptuāli piešķirot valsts
budžeta virssaistības.
755. Ambiciozie nacionālie mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem, kas katru gadu tiek
apstiprināti valdībā, ir nodrošinājuši garantētu ES Regulas n+3/n+2 principa izpildi un ES
finansējuma izmantošanas iespēju nezaudēšanu.
756. DP ieviešana 2012.gadā kopumā vērtējama pozitīvi, sasniedzot būtisku finanšu progresu − gada
laikā apstiprināti projekti par 78,4 milj.eiro jeb 13,4% no kopējā ES fondu finansējuma, noslēgti
līgumi par projektu īstenošanu par 85,5 milj.eiro jeb 14,7% no kopējā ES fondu finansējuma, kā
arī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem (tai skaitā avansi) par 102,1 milj.eiro jeb 17,5% no
pieejamā ES fondu finansējuma, deklarējamo maksājumu apjoms ir pieaudzis par 19,7%.
Savukārt no plānošanas perioda sākuma līgumi par projektu īstenošanu noslēgti par 103,5% un
maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti par 77,5% no ES fondu finansējuma.
757. DP ietvaros līdz 2012.gada beigām ir pabeigts 431 projekts par 128,8 milj. eiro jeb 22,1 %
apmērā, gada laikā sasniedzot 17,3% pieaugumu, līdz ar to vairākās jomās ir sasniegts arī
ievērojams fiziskais progress.
758. Kopumā DP rādītāju plānotās vērtības tiks sasniegtas. 2012.gadā ir noslēgusies apjomīgu projektu
īstenošana prioritātē „Izglītība un prasmes”, sniedzot būtisku pienesumu mācību satura un
līdzekļu uzlabošanā un veicinot vispārējas izglītības pedagogu iesaisti prioritāro mācību
priekšmetu pasniegšanā un satura pilnveidē, kā arī pilnībā sasniedzot attiecīgos DP noteiktos
rādītājus. Aktīvie darba tirgus politikas pasākumi 2012. gadā 1.3. prioritātē ” Nodarbinātības
veicināšana un veselība darbā” īstenoti saskaņā ar stratēģiju pārejai no īstermiņa krīzes sekas
mazinošiem pasākumiem uz tradicionālajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem,
vienlaikus turpinot uz jauniešiem mērķētu pasākumu izstrādi un ieviešanu. Tāpat 1.5. prioritātē
„Administratīvas kapacitātes stiprināšana” sasniegts ievērojams progress attiecībā uz
ieguldījumiem NVO aktīvas darbības iesaistē.
759. Pozitīvi vērtējams fakts, ka jau šobrīd dažu rādītāju vērtības ir pārsniegušas mērķi, kuru bija
plānots sasniegt līdz plānošanas perioda beigām, piemēram, rādītāji, kas vērsti uz pedagogiem,
doktorantiem, profesionālajā izglītībā izglītojamiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
saņēmušiem un NVO. Daļā aktivitāšu tas saistīts ar sākotnēji plānoto izmaksu par vienu
apmācāmo samazināšanos, kā arī ar piešķirtajām valsts budžeta virssaistībām.
760. Kavējošie faktori ES fondu ieviešanā 2012.gadā ir līdzīgi kā iepriekš, proaktīvu iepirkumu

2011.gadā veiktais izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību
(http://www.esfondi.lv/upload/Petijumi_un_izvertejumi/2ndStageReportUltimateFinal15Dec.docx#_Toc312171390)
67
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pirmspārbaužu un metodoloģiskā atbalsta ietekmē iepirkumu problēmu (sūdzības, iepirkumu
beigšanās bez rezultātiem, problēmas iepirkumu procedūras norisē, citi iepirkumu pārkāpumi)
pieauguma tendence nav vērojama, tomēr vairāk projektu īstenošana tieši šā iemesla dēļ
aizkavējusies, kļūstot par galveno izaicinājumu, kam AI un SI sadarbībā ar VI strādājušas pie
risinājumiem.
761. Ņemot vērā, ka 2012.gada janvāra beigās EK apturēja ES fondu maksājumus Latvijai, VI un SEI
izstrādāja un īstenoja kompleksu rīcības plānu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai, kā
rezultātā 2012.gada jūnijā EK atjaunoja maksājumu veikšanu Latvijai.
762. 2012.gadā vadošā iestāde ir veikusi virkni būtiskus pasākumu ES fondu vadības un kontroles
sistēmas pilnveidošanai − izstrādātas un aktualizētas vairākas vadlīnijas, metodiskie un
skaidrojošie materiāli, stiprināta SI pārliecības gūšana par izdevumu attiecināmību deklarēšanai
EK, tāpat pilnveidoti attiecīgie normatīvie akti, gan organizēti arī vairāki semināri.
763. Stiprināta VI kontroles un virsuzraudzība, nodrošinot AI un SI deleģēto funkciju kvalitatīvas
izpildes kontroli (iestāžu procedūru, vērtēšanas procesa, projekta ieviešanas procesa u.c.
pārbaudes; vērtējums par iestādes spēju veikt deleģētās funkcijas).
764. Stiprināta iekšējā audita loma ES fondu sistēmā. Sākot ar 2012.gadu aizvien vairāk iekšējā audita
loma ES fondu sistēmā tiek izmantots kā preventīvs mehānisms, lai novērstu iespējamās
nepilnības ES fondu vadības un kontroles sistēmā.
765. Noteikta nacionālā procedūra izdevumu deklarēšanas apturēšanai, ja AI /SI nekvalitatīvi veic tai
deleģētās funkcijas vai konstatēti cita veida būtiski trūkumi. SeI, pamatojoties uz VI lēmumu par
DP, prioritātes, pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes vai projekta ietvaros veikto izdevumu
deklarēšanas apturēšanu EK, uz laiku līdz attiecīgo trūkumu novēršanai, aptur šo izdevumu
deklarēšanu EK.
766. Galvenie uzdevumi 2013.gadam ir atzīmējami:







Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm;
Iepirkumu plānu iesniegšanas procesa optimizēšana;
Sistēmiskie pilnveidojumi, ņemot vērā deleģēto funkciju pārbaužu rezultātā konstatēto;
Pasākumu īstenošanas turpināšana, kas mazinās problēmas publisko iepirkumu jomā;
Finanšu disciplīnas pasākumi nacionālo mērķu izpildes veicināšanai;
Gatavošanās 2014.-2020.gada plānošanas periodam.

767. VI vērtē ES finansējuma investīciju progresu kā pietiekoši pārliecinošu un vadības un kontroles
sistēmu kā drošu, sniedzot pārliecību SEI un EK par izdevumu atbilstību.
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PIELIKUMI
1.pielikums. „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss (uz
31.12.2012.)”
Skat. failu 1.pielikums_1DP_IEVIESANAS_PROGRESS_31.12.2012.
2.pielikums. „Finanšu līdzekļi, par kuriem veikti maksājumi ES fondu finansējuma
saņēmējam līdz 31.12.2012”
Skat. failu 2.pielikums_1DP_MAKSAJUMI_31.12.2012.
3.pielikums. „Darbības programmas ietvaros noslēgtie līgumi sadalījumā pa dimensiju
kodiem līdz 31.12.2012.”
Skat. failu 3.pielikums_1DP_DIMENSIJU_KODI_31.12.2012.
4.pielikums. „Darbības programmas ietvaros sasniegtie uzraudzības rādītāji līdz
31.12.2012.”
Skat. failu 4.pielikums_1DP_RADITAJI_31.12.2012.
5.pielikums „Revīzijas iestādes un FM Iekšējā audita departamenta veiktie auditi un auditu
izvērtējumi”
Skat. failu 5.pielikums_1DP_RI_IAD_AUDITI_31.12.2012.
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