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1. Ievads
1.

Kopš 2007.gada 23.oktobra, kad Valsts stratēģiskais ietvardokuments tika apstiprināts
Ministru kabinetā ir pagājuši divi gadi. Šajā laikā ir notikušas ievērojamas pārmaiņas pasaules
un Latvijas ekonomikā, kas ir ietekmējušas ES fondu apguvi, radījušas nepieciešamību veikt
grozījumus darbības programmās, kā arī raisījušas diskusiju par iespējamiem uzlabojumiem
un vienkāršojumiem ES fondu vadībā.

2.

Šajā stratēģiskajā ziņojuma, kura nepieciešamību nosaka 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, 29.pants,
mērķis ir analizēt ES fondu ieviešanas gaitu divu gadu laikā kopš VSID apstiprināšanas MK,
tai skaitā, attiecībā uz ES un Latvijas līmenī noteikto kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu,
kā arī spēju pielāgot politikas ieviešanu pasaules krīzes izraisītajiem izaicinājumiem.

3.

ES Kohēzijas politikas atbalsta Latvijai viennozīmīgi lielākā daļa ir 1.mērķa „Konverģence”
finanšu resursi, tomēr Latvija saņem atbalstu arī ar 3.mērķa „Teritoriālā sadarbība”
starpniecību. Informācija par 3.mērķi tiek sniegta atsevišķā sadaļā šajā ziņojumā.

4.

Šī stratēģiskā ziņojuma ietvaros Konverģences mērķa kontekstā netiek sniegta informācija par
Baltijas jūras stratēģiju, jo līdz 2009.gada 30.septembrim tā vēl nebija stājusies spēkā un nav
tikuši veikti grozījumi Konverģences darbības programmās Latvijā saistībā ar šo stratēģiju.

5.

Lai gan stratēģiskais ziņojums iesniedzams EK, vadošā iestāde uzskata, ka tas jāveido
saprotams arī trešajām pusēm, kuras izrāda interesi par ES fondu ietekmi uz Latvijas
ekonomikas attīstību. Šajā ziņojumā tiek iekļauta pēc VI uzskatiem būtiskākā un stratēģiska
rakstura informācija par ES fondu ieviešanu no 2007. līdz 2009.gadam; ziņojums nepretendē
uz dokumenta statusu, kurš sniegtu pilnīgi visu faktu apkopojumu par ES fondu ieviešanu.

2. Metodoloģija
6.

Sagatavojot šo stratēģisko ziņojumu, kas ir pirmreizēja pieredze ES kohēzijas politikas
ietvaros ne tikai Vadošajai iestādei, bet arī Eiropas Komisijai, par pamatu tika izmantotas EK
izstrādātās vadlīnijas1.

7.

Ziņojuma struktūra būtībā tika veidota, ņemot vērā EK ierosinājumus, taču, tā kā šis ir
stratēģiskais ziņojums, tas nevar tikt sagatavots tāpat kā gadskārtējais ziņojums, proti,
apskatot progresu un sasniegtos rezultātus katrā no darbības programmām. Šim ziņojumam ir
stratēģisks nevis uzraudzības raksturs, līdz ar to arī ziņojuma struktūra izveidota stratēģiska,
proti, pa ES fondu atbalsta jomām.

8.

Lai Vadošā iestāde nonāktu līdz sarakstam ar konkrētām jomām, tika aprakstīta šobrīd
dažādos līmeņos pastāvošā klasifikācija.

9.

2006.gada 8.decembra Komisijas 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,
II. pielikums nosaka 86 fondu atbalsta kategorijas. Saskaņā ar tām EK vēlas saņemt viedokli
par ES fondu ieviešanu konkrētā dalībvalstī. Šo 86 prioritāro tematu bloku nosaukumi ir šādi:




Pētniecība un tehnoloģiju attīstība, inovācijas un uzņēmējdarbība
Informācijas sabiedrība
Transports

1.
1 Information note: Indicative structure for the national strategic reports 2009, Final version of 18/05/2009
COCOF 09/0018/01-EN
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10.

Enerģētika
Vides aizsardzība un risku novēršana
Tūrisms
Kultūra
Pilsētu un lauku reģenerācija
Darbinieku un firmu, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās spēju palielināšana
Uzlabota piekļuve nodarbinātībai un ilgtspējībai
Nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālās integrācijas uzlabošana
Cilvēkkapitāla uzlabošana
Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā
Mobilizēšanās reformām nodarbinātības un sociālās integrācijas jomā
Iestāžu organizatoriskās spējas stiprināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī
Tādu papildizmaksu samazināšana, kas kavē attālāko reģionu attīstību
Tehniskā palīdzība

Ja par pamatu ziņojuma struktūrai vēlētos izmantot darbības programmu prioritātes, būtu
jāapskata kopumā 18 prioritātes jeb 15 prioritātes, ja Tehnisko palīdzību izdala tikai vienā
atsevišķā prioritātē:



















1.DP 1.pr.: Augstākā izglītība un zinātne (ESF);
1.DP 2.pr.: Izglītība un prasmes (ESF);
1.DP 3.pr.: Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā (ESF);
1.DP 4.pr.: Sociālās iekļaušanās (ESF);
1.DP 5.pr.: Administratīvās kapacitātes (ESF);
1.DP 6.pr.: Tehniskā palīdzība (ESF);
2.DP 1.pr.: Zinātne un inovācijas (ERAF);
2.DP 2.pr.: Finanšu pieejamība (ERAF);
2.DP 3.pr.: Uzņēmējdarbības veicināšana (ERAF);
2.DP 4.pr.: Tehniskā palīdzība (ERAF);
3.DP 1.pr. "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" (ERAF);
3.DP 2.pr. "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" (ERAF);
3.DP 3.pr. "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta
veicināšana" (KF);
3.DP 4.pr. "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšanai" (ERAF);
3.DP 5.pr. "Vides infrastruktūras un videi draudzīga enerģētikas veicināšana" (KF);
3.DP 6.pr. "Policentriska attīstība" (ERAF);
3.DP 7.pr. "Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai" (ERAF);
3.DP 8.pr. "Tehniskā palīdzība KF ieviešanai" (KF).

11.

Savukārt, ja izvēlētos apskatīt pasākumu līmenī, kopējais pasākumu skaits sasniegtu desmit
1.DP, piecus 2.DP un sešpadsmit 3.DP, plus tehniskās palīdzības 4 pasākumi katras DP
katram fondam, kopā veidojot 35 pasākumus jeb 32 pasākumus, ja Tehnisko palīdzību
apvienotu vienā atsevišķā pasākumā.

12.

Ņemot vērā Latvijas salīdzinoši nelielo ES fondu piešķīruma apjomu un to, ka Latvija ir
līdzvērtīga vienam NUTS II Eiropas reģionam saskaņā ar teritoriālo klasifikāciju, Vadošā
iestāde uzskata, ka, apskatot katru no regulas prioritārajiem tematiem atsevišķi, vai apskatot
dalījumā pa DP prioritātēm vai pasākumiem, ziņojums veidosies pārāk sadrumstalots, līdz ar
to Vadošā iestāde ir izveidojusi alternatīvu sadalījumu pa jomām, ko tā izmanto arī dažādiem
pārskatiem, atskaitēm un ziņojumiem:



Izglītība
Zinātne
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13.

Nodarbinātība & sociālā iekļaušana
Veselība
Administratīvā kapacitāte
Uzņēmējdarbība un inovācijas
Enerģētika
Tūrisms
Vide
Transports/IKT
Policentriska attīstība
Kultūra
Atbalsts ES fondu vadībai.

Tā kā EK vēlas redzēt progresu sadalījumā pa iepriekšminētajiem 86 prioritārajiem tematiem,
vadošā iestrāde uzskatāmi attēlo šo tematu saikni ar izvēlētās pieejas ietvaros šī ziņojuma
sagatavošanas rezultātā izvēlētajām 13 jomām. Tabulā norādīts, kā VI izveidotais sadalījums
pa jomām sasaistās ar regulā minētajiem 86 prioritārajiem tematiem, protams, ievērojot to, ka
Latvija neaptver visus 86 prioritāro tematu blokus.
Tabula 1: Saikne starp vadošās iestādes izveidoto jomu sarakstu un regulā Nr. 1828/2006 norādītajiem 86
prioritārajiem tematu blokiem
VI izveidots jomu sadalījums
1
2

3

Izglītība
Zinātne

Nodarbinātība &
sociālā iekļaušana

86 prioritāro tematu bloki
72, 73, 74

Cilvēkkapitāla uzlabošana

75

Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā

01, 03

Pētniecība un tehnoloģiju attīstība, inovācijas un
uzņēmējdarbība

62, 64

Darbinieku un firmu, uzņēmumu un uzņēmēju
pielāgošanās spēju palielināšana

65, 66, 67, 68, 69

Uzlabota piekļuve nodarbinātībai un ilgtspējībai

71

Nelabvēlīgā situācijā esošu personu sociālās
integrācijas uzlabošana

77, 79

Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā

80

Mobilizēšanās reformām nodarbinātības un sociālās
integrācijas jomā

4

Veselība

76

Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā

5

Administratīvā
kapacitāte

81

Iestāžu organizatoriskās spējas stiprināšana valsts,
reģionālā un vietējā līmenī

6

Uzņēmējdarbība un
Inovācijas

05, 07, 08, 09

Pētniecība un tehnoloģiju attīstība, inovācijas un
uzņēmējdarbība

Enerģētika

39, 41, 42, 43

Enerģētika

7

78

Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā

8

Tūrisms

57

Tūrisms

9

Vide

44, 45, 50, 51, 53

Vides aizsardzība un risku novēršana

10, 11, 13

Informācijas sabiedrība

16, 17, 20, 21, 25,
28, 29, 30

Transports

61

Pilsētu un lauku reģenerācija

10

11

Transports un IKT
Policentriska
attīstība

6

14.

12

Kultūra

58, 59

Kultūra

13

Atbalsts ES fondu
vadībai

85, 86

Tehniskā palīdzība

Pielikumā apskatāms arī izklāsts, kādas DP prioritātes/ aktivitātes pakrīt zem katras no šīm
jomām.

2.1.

Informācijas un datu ieguve, datu laika periods un valūta

15.

Informācija šī stratēģiskā ziņojuma sagatavošanai tika iegūta no gadskārtējiem ziņojumiem
(par 2007.gadu un par 2008.gadu) un 2009.gada 1.pusgada uzraudzības ziņojumiem, kā arī
tika papildināta ar nozaru ministriju un citu ES fondu vadībā iesaistītajos institūciju papildus
iesūtīto informāciju un analīzi.

16.

Tā kā par plānošanas dokumentiem 2006.-2007.gadā tika veikts ex-ante novērtējums, tajos
iekļautā informācija kā papildus informatīvs materiāls arī tiek izmantota, protams, to skatot
kontekstā ar šī brīža apstākļiem un rezultātiem.

17.

Šī ziņojuma veidošanas laikā ārpakalpojuma izvērtēšanas eksperti analīzes sagatavošanai
netika piesaistīti.

18.

Tā kā dalībvalstu stratēģiskajiem ziņojumiem būtu jāievēro vienota EK metodika, kurā minēts
arī izmantojamās informācijas un datu apkopošanas termiņš, tad, lai EK būtu iespējams
apkopot informāciju viegli un salīdzinājums starp dalībvalstīm būtu ticams, vadošā iestāde
seko EK vadlīnijās noteiktajam, ka analīzē izmantotajiem datiem jābūt aktualizētiem uz
2009.gada 30.septembri.

19.

Izmantojot tekstā aprakstošo statistiku vai sniedzot informāciju par rādītājiem, tā ideālā
variantā ir par periodu sākot ar 2004.gadu jeb tādu statistiku, kas tika izmantota VSID un DP
sagatavošanā.

20.

Kas attiecas uz valūtu, informācija Latvijā projektu līmenī ir pieejama latos, savukārt, EK
informācijas apkopošanai no visām dalībvalstīm apguves progresu ir nepieciešams uzzināt
eiro. Vadošā iestāde ierosina tekstā skaitļus minēt latos, savukārt tabulā minēt gan latos, gan
eiro.

2.2.

Ziņojuma struktūra

21.

Kopumā šī ziņojuma struktūra veidota tā, lai pārskatāmā veidā sniegtu atbildes uz EK
vadlīnijās formulētajiem jautājumiem, tomēr arī ievērojot Latvijas specifisko situāciju.

22.

Ņemot vērā to, ka ES kohēzijas politikas 1.mērķa un 3.mērķa programmas tiek ieviestas
atšķirīgi un tām kopīgs ir vien finanšu avots (proti, lielākā daļa līdzfinansējuma nāk no ES
budžeta), tomēr EK vēlas redzēt informāciju vienu ziņojumu no valsts par visu ES kohēzijas
politiku, tad šajā ziņojumā sniegtā informācija iespēju robežās tiek nodalīta tā, lai radītu
iespējami skaidru ilustrāciju un iespējami precīzi atspoguļotu programmu sasniegtos mērķus.

23.

Ziņojumam tomēr it arī abiem mērķiem kopīgas sadaļas, piemēram, 3.sadaļa stāsta par sociāli
ekonomisko situāciju Latvijā un tendencēm ekonomikas attīstībā, tai skaitā, arī apskatot
reģionālās atšķirības zemāk kā nacionālā līmenī.

24.

4.sadaļā sniegta informācija par tādos plānošanas dokumentos kā VISD un DP minēto mērķu
sasniegšanu, kā arī ieviešanas progresu, tai skaitā, sadalījumā par jomām. Šajā sadaļā tiek
apskatītas arī ES līmeņa stratēģijas un vadlīnijas un kā to izvirzītie mērķi saskan ar
izvirzītajiem ES fondu mērķiem.

25.

Tālāk 5.sadaļā seko sadaļa par izaicinājumiem prioritāšu ieviešanā, apskatot tādus jautājumus
kā ES fondu investīcijas kā atbilde Eiropas ekonomikas atveseļošanās plānam, pasākumi, kas
veikti, lai pārvarētu grūtības, kā arī ietekmes rādītāju pārskatīšana. Saskaņā ar MK noteikto un
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EK vadlīnijās sniegtajiem priekšlikumiem, ziņojumā iekļauta informācija arī par rādītājiem,
īpašu uzmanību pievēršot ietekmes rādītājiem, kuru saraksts ir papildināts tā, lai pilnvērtīgāk
atspoguļotu ES fondu ieviešanas potenciālo ietekmi.
26.

Ziņojumā atspoguļoti arī labās prakses piemēri kā atbildes ekonomiskās krīzes radīto
problēmjautājumus risināšanai; lūdzu skatīt 6.sadaļu.

27.

Nākamā sadaļa atspoguļo 3.mērķa ieviešanas progresu programmās, kurās Latvija piedalās.

28.

Savukārt, papildinoša informācija tiek ietverta šī ziņojuma pielikumos.

3. Sociāli ekonomiskā situācija un tendences
3.1.

Iekšzemes kopprodukts

29.

Kopš iestāšanās ES Latvija ir piedzīvojusi strauju ekonomikas attīstību. Laika periodā no
2004. – 2007. gadam vidējais iekšzemes kopprodukts (IKP) ikgadējais pieaugums ir bijis
lielāks par 10% salīdzināmās cenās. Šie izaugsmes rādītāji bija vieni no augstākajiem ES un
nodrošināja Latvijas ekonomisko rādītāju ievērojamu konverģenci ar ES vidējo līmeni.
Tautsaimniecības straujo attīstību šajā periodā pamatā noteica noturīgs iekšzemes pieprasījuma kāpums.

30.

Ekonomikas lejupvērstā korekcija, kura sākās 2008. gadā un turpinās 2009. gadā, pamatā
balstīta uz iekšējā pieprasījuma kritumu un strauju ārējās vides pasliktināšanos. Latvijas
tautsaimniecība ir saskārusies ar cikliska, strukturāla un globāla rakstura krīzēm vienlaicīgi.

31.

Latvijas tautsaimniecības izaugsmes tempi 2007. gadā saglabājās augsti, un IKP pieauga par
10,2%. Ekonomisko izaugsmi pamatā noteica stiprs iekšzemes pieprasījums. Pēc
tautsaimniecības nozaru pievienotās vērtības, 2007. gadā lielāko ieguldījumu ekonomiskajā
izaugsmē sniedza tirdzniecības, celtniecības, komercpakalpojumu un finanšu pakalpojumu
nozares. Sākot ar 2007. gada 4.ceturksni, samazinoties iekšzemes pieprasījumam, iesākās
tautsaimniecības pieauguma atdzišana.

32.

Saskaņā ar CSP datiem Latvijas iekšzemes kopprodukts 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu,
salīdzināmās cenās samazinājās par 4,6 procentiem. 2008. gada 1.ceturksnī tika piedzīvota
izaugsme par 0,5% salīdzināmās cenās pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, 2.ceturksnī
samazinājums par 1,9%, 3.ceturksnī samazinājums par 5,2%, bet 4.ceturksnī samazinājums
par 10,3 procentiem. 2008.gada otrajā pusē būtiski vājāku attīstību noteica krasa ārējās vides
pasliktināšanās, ko iezīmēja pasaules ārējās tirdzniecības apjomu samazināšanās īpaši gada
pēdējos mēnešos un finanšu tirgu krīze, kas nelabvēlīgi ietekmēja kredītresursu pieejamību un
dārdzību. Finanšu sektora globālās un lokālās problēmas un savstarpējas uzticības trūkums
nelabvēlīgi ietekmēja investīciju apjomu. Līdztekus iekšzemes pieprasījuma samazinājumam,
gada beigās kļuva aktuāla arī Latvijas tirdzniecības partneru tautsaimniecību bremzēšanās,
nelabvēlīgi ietekmējot eksporta nozaru attīstības iespējas. 2008. gada izaugsmes rādītāju
pasliktināšanos noteica privātā patēriņa un investīciju samazinājums. Vienlaikus būtiski
uzlabojas ārējās tirdzniecības bilance, saglabājoties eksporta pieaugumam un samazinoties
importam. Lai arī nodarbinātības un darba samaksas rādītāji uzrādīja pieaugumu, tomēr
kopējo iekšzemes pieprasījumu negatīvi ietekmēja augstā inflācija, kreditēšanas apjomu
pieauguma būtiska samazināšanās un patērētāju konfidences zudums. Pieprasījums un
konfidences rādītāji labi atspoguļoja pievienotās vērtības apjomu izmaiņas pa nozarēm.
Samazinājumus uzrādīja nozares, kas pamatā orientējas uz iekšējo pieprasījumu –
tirdzniecība, nekustāmais īpašums un komercpakalpojumi. Samazinājās arī apstrādes
rūpniecības ražošanas apjomi, ko noteica gan iekšzemes patēriņa kritums (pārtikas rūpniecība,
būvmateriālu ražošana u.c.), gan ārējā pieprasījuma izmaiņas (kokapstrāde), gan
konkurētspējas samazināšanās darba intensīvās nozarēs (tekstilrūpniecība). Pozitīvus
pieauguma tempus uzrādīja transporta un sakaru, kā arī sabiedrisko pakalpojumu nozares.
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Būvniecības apjomus galvenokārt veidoja valsts un ES fondu ieguldījumi infrastruktūras
attīstībā. Finanšu sektors gada pirmajā pusē uzrādīja labus pieauguma tempus, tomēr globālās
finanšu krīzes saasinājums 2008. gada rudenī ir prasīja valsts iejaukšanos banku sektorā,
valdībai pārņemot otrās
15,0
lielākās
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10,0
kontrolpaketi.
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Otrkārt, Ilustrācija 1: Iekšzemes kopprodukts, pieaugums % pret iepriekšējā gada
„Parex” banka saskārās ar atbilstošo ceturksni.
īstermiņa
likviditātes
problēmām, kuras palīdzēja nodrošināt Latvijas valdība, pārņemot banku un iepludinot tajā
budžeta līdzekļus. Treškārt, finanšu krīze Eiropā transformējās uz reālo ekonomiku, kā
rezultāta vairums Eiropas tautsaimniecību piedzīvoja lielu iekšējā patēriņa samazinājumu un
cieta Latvijas ārējās tirdzniecības perspektīvas. Mājsaimniecību reālā rīcībā esošā ienākuma
samazinājums un nākotnes redzējuma pasliktināšanās sāka palielināt mājsaimniecību tieksmi
uzkrāt līdzekļus, kā rezultātā ievērojami samazinājās kopējais tautsaimniecības aktivitātes
līmenis. Papildus problēmas radīja arī galveno ārējās tirdzniecības partnervalstu (Zviedrija,
Krievija, Baltkrievija, Polija, Lielbritānija) nacionālo valūtu devalvācija, kas ievērojami
samazināja Latvijas eksporta un konkurētspēju reģionā.
%

34.

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati liecina, ka 2009. gada
pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar 2008.gada pirmo pusgadu IKP sarucis par 18,4%.
2009.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu IKP samazinājās par
18,0% salīdzināmās cenās, bet 2009.gada 2.ceturksnī salīdzinājumā ar 2008.gada atbilstošo
ceturksni IKP samazinājies par 18,7%.

35.

Būtisks apjomu samazinājums 2009.gada 2.ceturksnī tika novērots visās svarīgākajās
tautsaimniecības nozarēs: tirdzniecībā – par 29,0% (īpatsvars IKP struktūrā – 15,8%),
transporta un sakaru nozarē – par 15,0% (11,2%), apstrādes rūpniecībā – par 24,4% (9,2%) un
būvniecībā – par 29,5% (7,1%).

36.

Arī IKP struktūrā no izlietojuma puses 2009.gada 2.ceturksnī vērojami nozīmīgi apjomu
samazinājumi. Kritumu salīdzināmajās cenās privātajā galapatēriņā izraisīja, galvenokārt,
preču pirkumu apjomu samazināšanās. Valdības galapatēriņa izdevumi saruka par 6,9%,
izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai – par 38,1%. Preču eksports krities par 19,1% un
pakalpojumu eksports – par 15,7%. Savukārt preču importa apjomi samazinājušies par 39,4%,
bet pakalpojuma importa apjomi – par 38,2%.

3.2.
37.

Inflācija

2007.gadā patēriņa cenu kāpums Latvijā palielinājās (īpaši gada otrajā pusē), un vidējā gada
inflācija bija par 3,6 procentpunktiem augstāka nekā 2006. gadā un sasniedza 10,1%. Gandrīz
pilnībā augsto inflācijas līmeni izskaidroja pamatinflācija (9,3%), ko noteica augstais
pieprasījuma līmenis (īpaši neregulējamo pakalpojumu cenas) un globālie izejvielu cenu
kāpumi (īpaši pārtikas cenas). Turklāt inflācijas pieaugumu nozīmīgi ietekmēja netiešo
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nodokļu likmju pārmaiņas (īpaši akcīzes likmju kāpums tabakas produktiem, kas sadārdzināja
tabakas izstrādājumus par 37,8%). 2007.gadā cenas strauji pieauga lielākajai daļai
pakalpojumu, kur liela ietekme bija augstajam vidējās darba samaksas pieaugumam 31,5%
apmērā. Straujais atalgojuma pieaugums bija būtisks izmaksas paaugstinošs faktors visās
svarīgākajās preču un pakalpojumu grupās un veicināja zināmas cenu – algu spirāles attīstību
valstī. Gada laikā mainoties ekonomiskās attīstības nosacījumiem, t.sk. valdības pieņemto
inflācijas ierobežošanas pasākumu dēļ, kā arī ārējas ekonomiskās vides ietekmes dēļ, jau gada
pēdējā ceturksnī bija vērojama iekšzemes pieprasījuma spiediena mazināšanās
2008.gada sākumā turpinājās
2007.gada beigu tendences, un
gada inflācijas maksimuma punkts
tika sasniegts maijā – 17,9%. Šeit
nozīmīgākais
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bija
administratīvi regulējamo cenu
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kāpums, tāpat pasaules tirgos
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pārtikas
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Nodokļu
harmonizācijas
ES
ietvaros kārtējo reizi tika nozīmīgi

20,0
18,0
16,0
14,0
12,0

%

38.

10,0

8,0
6,0
4,8

4,0
2,0

-0,4
0,0
-2,0

I'07

II

III

IV

PCI pret iepriekšējo periodu

I'08

II

III

IV

I'09

II

PCI pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

paaugstināts arī akcīzes nodoklis Ilustrācija 2: Patēriņa cenu pārmaiņas
tabakai. Ar 2008.gada jūniju
iezīmējās gada inflācijas samazināšanās tendence, un decembrī tā bija tikai 10,5%. Šādu
pagrieziena punktu lielā mērā noteica iekšzemes pieprasījuma spiediena mazināšanās un
energoresursu un pārtikas cenu samazinājums globālajos tirgos. Ar 2008.gadu tika mainīta
komunālo pakalpojumu regulēšanas kārtība, nosakot siltumenerģijas un elektroenerģijas tarifu
piesaisti mainīgajai dabasgāzes cenai. Tas nozīmē, ka tarifu izmaiņas tiks izlīdzinātas gada
griezumā, un ir sagaidāmas krietni mazākas vienreizējas tarifu izmaiņas kādā konkrētā
mēnesī. 12 mēnešu vidējā inflācija savukārt samazināties sāka tika pēdējos mēnešos, un
2008. gadā kopumā bija 15,4%.
39.

2009.gada pirmajā pusē patēriņa cenas pieauga par 2,0%, kas ir par 7,1 procentpunktu mazāk
nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā (2008.gada pirmajā pusē cenas pieauga par 9,1%).
Mēneša augstākā inflācija 2009. gada 1.ceturksnī bija janvārī, sasniedzot 2,2%, tomēr ar katru
nākamo mēnesi tika novērots inflācijas līmeņa samazinājums, 2009.gada martā sasniedzot
0,2% pieaugumu. Sākot ar 2009.gada aprīli, inflācijas pieaugums mēneša griezumā bija
negatīvs (deflācija), jūnijā sasniedzot 0,5% vidējo patēriņa cenu samazinājumu. Patēriņa cenu
pieaugumu 2009.gada pirmajos mēnešos pamatā noteica izmaiņas patēriņa nodokļos (PVN
likmes vispārīgs palielinājums), kas tika ieviests ar 2009. gada 1. janvāri. Būtisks cenu līmeni
palielinošs faktors bija tabakas un alkohola cenas, ko pamatā ietekmēja akcīzes nodokļa
palielinājums gadā sākumā. Nozīmīgi cenu pieaugumi tika novēroti arī veselības grupā, ko
pamatā ietekmēja pacientu iemaksu palielināšanās un kompensējamo medikamentu daļas
samazināšanās ar 2009.gada aprīli un transporta grupā, ko noteica degvielas cenu pieaugums
(akcīzes nodokļa palielinājums ar 2009.gada 1.februāri, kā arī piedāvājuma – pieprasījuma
izmaiņas globālajā naftas tirgū). Kopējā inflācijas tendence 2009.gada pirmajā pusē norāda uz
būtisku deflācijas spiedienu tautsaimniecībā, ko rada pieprasījuma un ienākumu kritums, kā
arī inflācijas gaidu mazināšanās. To pamatā ietekmēja importa cenu samazinājums, kas liecina
par globālu pieprasījuma samazinājumu un pirktspējas kritumu. Būtisks faktors varētu būt arī
patērētāju konfidences trūkums par saviem nākotnes ieņēmumiem, kā rezultātā tiek atlikta
ilgtermiņa lietošanas preču iegāde.
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3.3.

Darba tirgus

40.

Atbilstoši darbaspēka apsekojuma datiem, tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaita
pieaugums bija novērojams kopš 2000.gada līdz pagājušā gada 2.ceturksnim. Ceturkšņu
griezumā ir redzams, ka nodarbinātības rādītājos negatīvā ekonomiskā izaugsme valstī sāka
atspoguļoties jau ar 2008.gada 3.ceturksni, bet būtiski tā pasliktinājās gada beigās un
2009.gada 1. un 2. ceturksnī. 2009.gada 2.ceturksnī valstī bija nodarbināti 999,3 tūkstoši
cilvēku, kas ir par 12,5% jeb 142,8 tūkstošiem cilvēku mazāk nekā 2008.gada atbilstošajā
periodā.

41.

Nodarbināto iedzīvotāju skaits 2007.gada laikā palielinājās par 2,8% līdz 1119 tūkstošiem,
turklāt 2007.gada 4.ceturksnī nodarbināto skaits sasniedza 1149 tūkstošus, kas ir par 4,3%
vairāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. Vidējais darba meklētāju īpatsvars
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 0,8
procentpunktiem un bija 6,0%, t.sk. 4.ceturksnī tas bija tikai 5,3 procenti.

42.

Valstī kopumā 2008.gadā bija nodarbināti 1124,1 tūkstoši cilvēku (62,6% no iedzīvotāju
kopskaita vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2008.gadā
nodarbināto iedzīvotāju skaits palielinājās par 0,5% jeb par 5,1 tūkstošiem cilvēku (2007.gadā
tas bija 1119,0 tūkstoši cilvēku jeb 62,1% no iedzīvotāju kopskaita vecumā no 15 līdz 74
gadiem). Ceturkšņu griezumā, savukārt, ir redzams, ka nodarbinātības rādītājos negatīvā
ekonomiskā izaugsme valstī sāka atspoguļoties jau ar 2008.gada jūliju, bet būtiski tā
pasliktinājās gada beigās. 2008. gada 4.ceturksnī valstī bija nodarbināti 1085,6 tūkstoši
cilvēku, kas ir par 5,5% jeb 63,2 tūkstošiem cilvēku mazāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā
periodā. Nodarbinātības līmenis šajā periodā samazinājās par 3,3 procentpunktiem, un
2008.gada 4.ceturksnī šis rādītājs bija 60,4%. Nodarbināto skaita pieaugums 2008.gada
4.ceturksnī, salīdzinot ar 2007.gada 4.ceturksni, bija vērojams izglītības nozarē – par 10,7
tūkstošiem cilvēku, operācijās ar nekustamo īpašumu un komercpakalpojumos – par
4,8 tūkstošiem cilvēku, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē – par 3,2 tūkstošiem
cilvēku, transporta glabāšanas un sakaru nozarē. Krīzes ietekmē uz pusi pieaudzis nodarbināto
skaits mājsaimniecībās.

43.

Reģistrētā bezdarba līmenis 2007.gada decembra beigās bija tikai 4,9% no ekonomiski
aktīvajiem iedzīvotājiem darbspējas vecumā. Salīdzinot ar 2006.gada decembri, reģistrētā
bezdarba rādītājs bija samazinājies par 1,6 procentpunktiem jeb 16,6 tūkstošiem cilvēku.
Kopējais reģistrēto bezdarbnieku skaits 2007.gada decembrī bija 52,3 tūkstoši cilvēku.
Situācijas uzlabošanās 2007.gadā vērojama arī bezdarba līmenī pa reģioniem. Augstākais
reģistrētā bezdarba līmenis 2007.gada decembra beigās tika reģistrēts Rēzeknes rajonā –
16,6% (22,6% 2006.gada decembra beigās), Ludzas rajonā – 14,4% (23,4%) un Balvu
rajonā – 12,7% (17,9%). Savukārt zemākais bezdarba līmenis tika reģistrēts Rīgā – 3,1%
(3,8%); Tukuma rajonā – 3,6% (5,2%); un Jelgavas rajonā – 3,7% (5,8 %).

44.

2008.gada decembra beigās reģistrētā bezdarba līmenis valstī bija 7,0%, kas ir augstākais
rādītājs kopš 2006.gada maija, kad bezdarbs bija tādā pašā līmenī un pakāpeniski samazinājās,
bet šobrīd sakarā ar ekonomisko situāciju valstī, bezdarbs palielinās kopš 2008.gada vidus.
Kopējais valstī reģistrēto bezdarbnieku skaits 2008. gada decembrī bija 76,4 tūkstoši cilvēku,
kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ir pieaudzis par 24,1 tūkstošiem cilvēku,
bet bezdarba līmenis par 2,1 procentpunktu. Situācijas pasliktināšanās ir vērojama visos
Latvijas reģionos. Augstākais reģistrētā bezdarba līmenis 2008.gada decembra beigās tika
reģistrēts: Rēzeknes rajonā tas bija 17,9% (16,6% 2007.gada decembrī), Ludzas rajonā –
14,4% (14,4%) un Preiļu rajonā –13,2% (10,8 %). Zemākais bezdarba līmenis
2009.gada decembra beigās tika reģistrēts – Tukuma rajonā – 4,3% (3,6%) un Valmieras
rajonā – 5,9% (3,8%), Talsu rajonā – 5,9% (4,9 %). No pilsētām viszemākais bezdarba
līmenis septembra beigās tika reģistrēts Rīgā – 5,2% (3,1% iepriekšējā gada decembra
beigās), Jūrmalā – 5,4% (4,8%), Jelgavā – 5,5 (3,8 procenti).
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46.

Pēc CSP datiem Latvijā 2009.
gada otrajā ceturksnī bija
199,7
tūkstoši
darba
meklētāju jeb 16,7% no
ekonomiski
aktīvajiem
iedzīvotājiem
(nodarbinātajiem un darba
meklētājiem).
Darba
meklētāju skaits un īpatsvars
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
skaitā
šajā
periodā
palielinājies gan, salīdzinot ar
iepriekšējā gada atbilstošo
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2009.gada pirmās puses darba tirgus konjuktūra liecina par strauju nereģistrētā bezdarba
līmeņa palielinājumu, tomēr novērojumi liecina, ka bezdarba līmeņa pieauguma tempi pret
iepriekšējo mēnesi pakāpeniski samazinās sākot no 2009.gada aprīļa, lai gan gada griezumā
joprojām ir vērojams bezdarba līmeņa pieaugums. Veicot aprēķinus par ekonomiski aktīvo
iedzīvotāju skaita izmaiņām jūlijā, tika konstatēts ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita
samazinājums, ko varētu izskaidrot ar strādājošo pensionāru kustību no nodarbināto
iedzīvotāju grupas uz ekonomiski neaktīvajiem, sakarā ar būtisku vecuma pensijas
samazinājumu gadījumā, ja pensionārs ir vēl papildus nodarbināts.

nodarbināto iedzīvotāju skaits, tūkst.
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periodu, kad darbu meklēja Ilustrācija 3: Nodarbināto skaits un nodarbinātības līmenis
76,5 tūkstoši cilvēku, to (% no iedzīvotāju kopskaita no 15 līdz 74 gadiem)
īpatsvars bija 6,3%, gan
2009.gada 1.ceturksni (attiecīgi 168,8 tūkstoši cilvēku un 13,9%). Gandrīz ceturtā daļa (48,2
tūkstoši jeb 24,1%) no darba meklētāju kopskaita bija ilgstošie darba meklētāji, to skaits,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, palielinājies vairāk nekā divas reizes (par
27,7 tūkstošiem). Esošajā ekonomiskajā situācijā, kad darba devēji samazina darbinieku
skaitu un darba tirgū sarūk pieprasījums pēc darbaspēka, pieaug to darba meklētāju skaits,
kuriem ir darba pieredze. 2009.gada 2.ceturksnī darba meklētāji ar darba pieredzi bija 182,2
tūkstoši jeb 91,2% no darba meklētāju skaita, bet gadu iepriekš šis rādītājs attiecīgi bija 65,4
tūkstoši un 85,6 procenti.
Oficiāli reģistrētā bezdarba līmenis 2009.gada 2.ceturkšņa beigās, salīdzinājumā ar attiecīgo
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2.ceturksnī
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bezdarbnieka statuss valstī
kopā tika piešķirts 43,7
tūkstošiem
cilvēku Ilustrācija 4: Bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis (% no ekonomiski
(2008.gada 2.ceturksnī – 23,2 aktīvajiem iedzīvotājiem)
tūkstošiem cilvēku), tajā skaitā Rīgas reģionā 21,3 tūkstošiem cilvēku, Latgales reģionā 6,4
tūkstošiem cilvēku, Kurzemes reģionā 6,3 tūkstošiem cilvēku, Zemgales reģionā 5,7

bezdarbnieku skaits, tūkst.

bezdarbnieku skaits % no ekonomiski
aktīvajiem iedzīvotājiem

47.
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tūkstošiem cilvēku un Vidzemes reģionā 4,1 tūkstošiem cilvēku. Augstākais bezdarba līmenis
2009.gada 2.ceturkšņa beigās tika reģistrēts Latgales reģionā – 15,5% (2008.gada 2.ceturkšņa
beigās – 9,3%); Kurzemes reģionā – 12,7% (5,4%); Zemgales reģionā – 12,3% (4,9%) un
Vidzemes reģionā – 12,0% (4,9%). Zemākais bezdarba līmenis bija reģistrēts Rīgas reģionā –
9,8% (3,6%).

3.4.
49.

Teritoriālo atšķirību attīstība un tendences

Sociāli ekonomisko datu analīze liecina, ka sociāli ekonomiskās attīstības atšķirības Latvijā
arī ekonomiskās izaugsmes periodā saglabājas augstas – reģionālā IKP uz vienu iedzīvotāju
dispersija NUTS III reģionu grupā Latvijā laika periodā no 1996. līdz 2006.gadam palielinājās
par 15,1 procentpunktu un 2006.gadā sasniedza 46,8%, kas bija augstākā vērtība ES-27 valstu
grupā (vidēji ES-27 33,1%, Igaunijā – 44,7%, Lietuvā – 27,6%).2 Tas lielā mērā skaidrojams
ar Rīgas reģiona lielo dominanti pārējo Latvijas reģionu starpā – pēc 2006.gada datiem Rīgas
reģiona IKP uz 1 iedzīvotāju pret vidējo līmeni valstī sastādīja 148,3%, kamēr pārējo reģionu
IKP bija 46-70% robežās.
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Ilustrācija 5: Reģionālā IKP uz vienu iedzīvotāju dispersija, % (avots: EUROSTAT)

50.

2006.gadā Latvijā radītais IKP kopapjoms bija 11 160,48 miljoni latu. Rīgas reģiona īpatsvars
kopējā IKP bija 71,1%, katra pārējā reģiona īpatsvars – mazāks par 10%. Kurzemes reģiona
īpatsvars valstī kopumā saražotā IKP veidoja 9,3%, Latgales reģiona – 7,2%, Zemgales
reģiona – 6,7% un Vidzemes reģiona – 5,7%. Piecu gadu laikā – no 2002. līdz 2006.gadam –
īpatsvars kopējā IKP palielinājās tikai Rīgas reģionā (par 3,3 procentpunktiem), visos pārējos
reģionos tas samazinājās. Lielākais īpatsvara samazinājums novērots Kurzemes reģionā – par
1,9 procentpunktiem, tālāk seko Latgales reģions – par 0,6, Vidzemes reģions – par 0,5 un
Zemgales reģions – par 0,2 procentpunktiem3.

51.

Rēķinot IKP uz 1 iedzīvotāju, 2006.gadā vidēji Latvijā radīta vērtība 4 878 latu apmērā. Rīgas
reģionā IKP apjoms uz 1 iedzīvotāju bija 1,5 reizes lielāks nekā vidēji valstī – 7 235 lati.
Kurzemes reģionā IKP apjoms uz 1 iedzīvotāju sasniedza 3 390 latus, Zemgales reģionā –
2635 latus un Vidzemes reģionā – 2632 latus. Latgales reģionā IKP uz 1 iedzīvotāju – 2 236
lati – bija trīs reizes mazāks nekā Rīgas reģionā un divas reizes mazāks nekā vidēji valstī 4.

52.

Piecu gadu laikā IKP uz 1 iedzīvotāju palielinājās visos reģionos. Absolūtos skaitļos lielākais
IKP pieaugums bija Rīgas reģionā – par 3,7 tūkstošiem latu uz 1 iedzīvotāju. Pārējos reģionos
IKP pieauguma lielums bija 2,7-3,5 reizes mazāks. Kurzemes reģionā IKP pieauga par 1,4
tūkstošiem latu, Zemgales reģionā – par 1,3 tūkstošiem latu, Vidzemes reģionā – par 1,2

1.
2 Avots: Eurostat dati.
3 Avots: Reģionu attīstība Latvijā 2008, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
4 Avots: Reģionu attīstība Latvijā 2008, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
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tūkstošiem latu un Latgales reģionā – par 1,0 tūkstošiem latu uz 1 iedzīvotāju. Šajā laikā
valstī vidēji IKP uz 1 iedzīvotāju palielinājās par 2,4 tūkstošiem latu jeb par 98,3%5.

Ilustrācija 6: Iekšzemes kopprodukts uz 1 iedzīvotāju
plānošanas reģionos 2006. gadā (avots: VRAA dati)

Ilustrācija 7: Bezdarba līmeņa izmaiņas plānošanas
reģionos 2003.-2008.gada sākumā (avots: VRAA dati)

53.

Bezdarba līmeņa izmaiņu analīze liecina, ka sešu gadu laikā plānošanas reģionu grupā
augstākais bezdarba līmenis saglabājas Latgales reģionā, 2009.gada augustā sasniedzot 16,3
procentus, kas ir par 4 procentu punktiem vairāk nekā vidēji valstī un par 5,8 procentu punktu
vairāk nekā Rīgas reģionā, kur bezdarba līmenis 2009.gada augustā bija 10,5 procenti 6
(salīdzinājumam 2005.gada sākumā bezdarba līmenis Latgales reģionā bija par 3,1 procentu
punktu augstāks nekā Rīgas reģionā). Zemgales reģionā bezdarba līmenis 2009.gada augustā
bija 13,1 procents, Vidzemes reģionā – 12,7 procenti un Kurzemes reģionā 13,6 procenti7.

54.

Latvijā pēdējo piecu gadu laikā ir ievērojami palielinājušies starpvalstu ilgtermiņa migrācijas
tempi8, liecinot par teritoriju nepievilcību un iedzīvotāju neapmierinātību ar dzīves kvalitāti.
2009.gada pirmajā un otrajā ceturksnī izbraukušo skaits jau sasniedza 2,8 tūkstošus cilvēku9.

Ilustrācija 8: Iedzīvotāju ilgtermiņa kopējās
migrācijas saldo plānošanas reģionos 2003.2007.gadā, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem (avots:
VRAA dati)

55.

Ilustrācija 9: Ekonomiski aktīvo komercsabiedrību
skaits uz 1000 iedzīvotājiem plānošanas reģionos
2007.gadā (avots: VRAA dati)

2007.gadā Latvijā bija 128 984 tirgus sektora statistikas vienības10. Rīgas reģionā bija 66,9
tūkstoši jeb 51,9% no kopējā statistikas vienību skaita, savukārt visos pārējos reģionos skaits
bija mazāks par 17 tūkstošiem, ar īpatsvaru 11-13% robežās. Kopš 2004.gada Rīgas un

1.
5 Avots: Reģionu attīstība Latvijā 2008, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
6 Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras dati.
7 Avots: Nodarbinātības valsts aģentūras dati.
8 Saskaņā ar CSP datiem laika periodā no 2004. līdz 2008.gadam no Latvijas emigrējuši 21,1 tūkstotis cilvēku,
t.sk. 2008.gadā - 6,4 tūkstoši cilvēku, kas ir par 2,2 tūkstošiem vairāk nekā 2007.gadā.
9 Avots: CSP dati.
10 Dati par ekonomiski aktīvām statistikas vienībām sagatavoti statistikas vienības „uzņēmums” līmenī.
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Kurzemes reģiona īpatsvars kopējā tirgus sektora statistikas vienību skaitā palielinājās –
attiecīgi par 2,1 un 0,9 procentpunktiem, bet Vidzemes, Latgales un Zemgales reģiona
īpatsvars – samazinājās (attiecīgi par 2,1; 0,7 un 0,2 procentpunktiem). 2004.-2007.gada laikā
tirgus sektora statistikas vienību skaits valstī palielinājās par 27,4 tūkstošiem. Statistikas
vienību skaita pieaugums fiksēts visos reģionos, bet ļoti atšķiras pieauguma tempi. Rīgas
reģions nodrošināja 59,6% no pieauguma, Kurzemes reģions – 16,3%, Zemgales reģions –
10,4%, Latgales reģions – 10,3% un Vidzemes reģions – 3,4%11.
56.

Rīgas reģionā 2007.gadā uz 1 000 iedzīvotājiem bija 42,2 komersanti un komercsabiedrības,
pārējos reģionos – 2-3 reizes mazāk. Kurzemes reģionā uz 1 000 iedzīvotājiem bija 20,6
individuālie komersanti un komercsabiedrības, Vidzemes reģionā – 18,9, Zemgales reģionā –
17,1 un Latgales reģionā – 13,912.

57.

2007.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms pašvaldību budžetos valstī vidēji bija 308,7
lati uz 1 iedzīvotāju. Rīgas reģionā šis rādītājs sasniedza 390,7 latus uz 1 iedzīvotāju, bet
pārējos reģionos apmērs bija 1,5-2,0 reizes mazāks – Zemgales reģionā 259,5 lati, Kurzemes
reģionā 249,9 lati, Vidzemes reģionā 239,0 lati un Latgales reģionā 189,0 lati uz 1
iedzīvotāju. Rīgas reģionā 2007.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju par 28%
pārsniedza vidējo līmeni valstī, savukārt pārējos reģionos atpalika no vidējā rādītāja.
Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales reģiona iedzīvotāju ienākuma nodokļa lielums
atradās 61-84% robežās no vidējā rādītāja valstī13.

58.

Latvijas plānošanas reģionu vidū vienīgi Rīgas reģions iegūst pozitīvas attīstības indeksa
vērtības, bet visi pārējie – dažāda lieluma negatīvus skaitļus. Tas izskaidrojams ar Rīgas
reģiona lielo īpatsvaru valstī un krasi atšķirīgu, pārāku uz citu reģionu fona sociālekonomisko
attīstību. Rīgas reģionā attīstības indeksa vērtības izmaiņas notiek pozitīvo indeksu apgabalā,
pēc 2007.gada datiem to vērtība, salīdzinot ar 2006.gadu, samazinājās par 0,012 vienībām un
sasniedza 0,999. Otrs augstākais teritorijas attīstības indekss ir Zemgales reģionam (-0,516),
tad seko Kurzemes reģions (-0,647), tad Vidzemes reģions ar indeksa vērtību (-0,853),
savukārt zemākais teritorijas attīstības indekss ir Latgales reģionam (-1,267).

Ilustrācija 10: Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu lielums uz vienu iedzīvotāju pašvaldību
budžetos plānošanas reģionos 2007.gadā (avots:
VRAA dati)

59.

Ilustrācija 11: Plānošanas reģionu attīstības indekss
pēc 2007. gada datiem (avots: VRAA dati)

SIA „Pašvaldību konsultāciju centrs” veiktā tematiskā izvērtējuma „Eiropas Savienības
struktūrfondu ietekme uz reģionālo attīstību Latvijā” ietvaros tika apkopota informācija par
katras ES fondu 2004.-2006.gadam plānošanas perioda Vienotā programmdokumenta
prioritātes un kopējā finansējuma sadalījumu pa plānošanas reģioniem. Atbilstoši izvērtējuma
rezultātiem vērojama tieša sakarība starp piesaistītā (piešķirtā) finansējuma apjomu un

1.
11 Avots: Reģionu attīstība Latvijā 2008, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
12 Avots: Reģionu attīstība Latvijā 2008, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
13 Avots: Reģionu attīstība Latvijā 2008, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
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reģiona teritorijas attīstības indeksu – jo augstāks teritorijas sociāli ekonomiskās attīstības
līmenis, jo lielāks ir piesaistītā finansējuma apjoms. Izvērtējums arī parādīja, ka kopumā
Latvijā ES fondu 2004.-2006.gadam finansējums četrās prioritātēs ir 296,08 tūkstoši latu uz
1000 iedzīvotājiem. Lielākais finansējums ir piešķirts Kurzemes reģionam (380,92 tūkstoši
latu). Salīdzinoši līdzīgs finansējums ir Rīgas reģionam (271,10 tūkstoši latu), Zemgales
reģionam (261,61 tūkstoši latu) un Vidzemes reģionam (253,91 tūkstoši latu), bet izteikti
mazākais finansējums ir Latgales reģionam (165,75 tūkstoši latu). Starpība starp reģionu
augstāko un zemāko rādītāju ir 2,3 reizes14.
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Ilustrācija 12: Piešķirtais publiskais finansējums un
teritorijas attīstības indekss (avots: PKC veiktais
tematiskais izvērtējums „Eiropas Savienības struktūrfondu
ietekme uz reģionālo attīstību”)

Ilustrācija 13: VPD četru prioritāšu aktivitātēs
piešķirtais publiskais finansējums uz 1000
iedzīvotājiem plānošanas reģionos(avots: PKC
veiktais tematiskais izvērtējums „Eiropas
Savienības struktūrfondu ietekme uz reģionālo
attīstību”)

60.

Jānorāda, ka reģionālās attīstības atbalsta pasākumu, t.sk. ES fondu, ietekmē atšķirības starp
plānošanas reģioniem sociālekonomiskās attīstības ziņā 2003.-2007.gadu laikā pēc attīstības
indeksa vērtībām tikai nedaudz samazinājās. 2003.gadā indeksa vērtību starpība starp Rīgas
un Latgales reģionu bija 2,286, bet 2007.gadā – 2,26615.

61.

Ņemot vērā, ka Latvijā joprojām saglabājas ievērojamas reģionālās atšķirības, ir būtiski, īpaši
pašreizējos sociāli ekonomiskās attīstības apstākļos, kas ietekmē pašvaldību finansiālo
kapacitāti un funkciju izpildes spēju, nodrošināt daudz aktīvāku un mērķtiecīgāku pieeju
atbalsta nodrošināšanai dažādām Latvijas teritorijām, efektīvi izmantojot tajās pieejamos
resursus izaugsmes sekmēšanai. Ņemot vērā, ka par pamatu sociāli ekonomiskās attīstības
līdzsvarošanai kalpo šādi reģionālās attīstības virzītājspēki – transporta infrastruktūras tīkls,
ekonomiskās aktivitātes, iedzīvotājiem nepieciešamie publiskie pakalpojumi, to atbalsta
plānošanā ir īpaši būtiski ievērot uz teritoriju attīstību balstītu pieeju, kas Latvijas gadījumā
paredz šādus pamatelementus:




jaunās administratīvi teritoriālās struktūras ievērošanu, īpaši publisko pakalpojumu
nodrošināšanā;
ieguldījumu plānošanu ar mērķi nostiprināt attīstības centrus un to funkcionālos tīklus
atbilstoši perspektīvajai valsts telpiskajai struktūrai, kas veidota balstoties uz plānošanas
reģionu teritorijas attīstības plānojumiem;
atbilstoši teritoriju (plānošanas reģionu un pašvaldību) izaugsmes resursiem un attīstības
prioritātēm veiktus nozaru ieguldījumus.

1.
14 Avots: PKC veiktais tematiskais izvērtējums „Eiropas Savienības struktūrfondu ietekme uz reģionālo
attīstību”, 2008.gada augusts.
15 Avots: Reģionu attīstība Latvijā 2008, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
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4. VSID un DP ieviešanas progress un mērķu sasniegšana
62.

Šajā sadaļā tiek sniegta informācija par ES fondu ieviešanas progresu, tai skaitā, arī kur tas
iespējams par iznākuma un rezultāta rādītājiem. Šīs sadaļas ietvaros var atrast arī informāciju
par Eiropas Nodarbinātības stratēģijas un Lisabonas stratēģijas, kā arī citu mērķu sasniegšanu.

63.

Pielikumā apkopotā veidā sniegta informācija par ES Kohēzijas politikas mērķiem,
plānošanas dokumentiem, regulējumu un tā izmaiņām.

64.

Visu trīs DP ietvaros salīdzinoši nelielā daļā no aktivitātēm ir sākusies projektu īstenošana
2008.gadā – 2009.gada sākumā (noslēgti līgumi), tādējādi pašlaik nav vērojams liels progress
uzraudzības rādītāju sasniegšanā.

65.

Vienlaikus jāakcentē, ka projektu īstenošanu kavējusi sarežģīta ekonomiskā situācija valstī,
tai skaitā, nepietiekamais valsts budžeta finansējums, kā arī dažos gadījumos saņemto sūdzību
dēļ ieilgušas iepirkumu procedūras.

66.

Ņemot vērā iepriekš minēto, noteiktos uzraudzības, tai skaitā, ietekmes rādītājus, pilnvērtīgāk
būs iespējams vērtēt nākamajos pārskata periodos.

4.1. Informācija par sasniegumiem ES fondu ieviešanā salīdzinot ar citām
ES dalībvalstīm
67.

Informācija par ES fondu apguves progresu visās dalībvalstīs līdz Latvijai nonāk periodiski,
tomēr regulāri, proti, vismaz reizi trīs mēnešos. Ja skatās uz periodu līdz šīs gada
30.septembrim, Latvija (kā arī trīs Baltijas valstis) ES fondu ieviešanā ir viena no līderēm.

68.

Kopumā vērojams, ka ES fondu apguve raitāk norit Konverģences jeb 1.mērķa reģionos (kopā
ES 25,67% uzkrātās uzņemtās saistības un maksājumi), nekā Konkurētspējas un
nodarbinātības jeb 2.mērķa reģionos (kopā ES 18,66%).
Mērķis 1

Mērķis 2

Ilustrācija 14: ES fondu apguves rādītāji ES dalībvalstīs uz 30.09.2009.(Avots: EK Budžeta ģenerāldirektorāta
vēstule 07.10.2009)

69.

Savukārt, ja apskata uzņemot saistību maksājuma līmenis, Latvija par 2008.gadu ieņem
7.vietu (ar 16,23%) aiz Lietuvas (48,31), Rumānijas (35,03), Igaunijas (33,16), Slovēnijas
(24,03), Ungārijas (20,42) un Bulgārijas (20,21). Taču kopā vidēji Mērķa 1 reģionos šis
rādītājs sasniedz tikai 9,23%, Mērķa 2 reģionos uzrādot vidēji tikai 0,41%. Par 2009.gadu
Latvija maksājumu līmeņa ziņā ir 2.vietā Eiropā ar 7,21%, pa priekšu palaižot tikai Lietuvu ar
9,36%.

70.

Savukārt, ja salīdzina tikai trīs Baltijas valstis, tad, kopumā ņemot, vislabāk sokas Lietuvai
veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem un EK iesniegto starpposma maksājumu ziņā,
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kurpretim Igaunijā noslēgti līgumi par lielāko procentuālo attiecību no ES fondu pieejamā
finansējuma. Latvija noslēgto līgumu ziņā atrodas otrajā vietā aiz Igaunijas, veikto
maksājumu finansējuma saņēmējam ziņā – otrajā vietā aiz Lietuvas, savukārt EK Latvija
iesniegusi starpposma maksājumus vismazāk no trim Baltijas valstīm.
Noslēgie līgumi (%
no ES fondu
Noslēgie līgumi (%
Noslēgie līgumi (% no ES
finansējuma); EE;
no ES fondu
fondu finansējuma)
52,7%
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maksājumi finansējuma);
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iesniegtie finansējuma
EK iesniegtie finansējuma
EK iesniegtie Visi veiktie maksājumi
finansējuma
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Ilustrācija 15: ES fondu finanšu progress kopā (līdz 30.09.2009.) Norādīta tikai ES fondu piešķīruma daļa
visiem ES fondiem (ESF, ERAF, KF) Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1025)

4.2.

Informācija par izmaiņām finansējuma apjomos

71.

Ja izmaiņas DPP finansējuma apjomos notikušas prioritāšu ietvaros, saskaņā ar pastāvošo
regulējumu saskaņošana ar EK nav nepieciešama. Taču, ja izmaiņas skar prioritāšu līmeni, tas
nozīmē, ka nepieciešamas izmaiņas DP un šīs izmaiņas saskaņojamas ar EK. DPP var veikt
grozījumus, kas ietekmē DP noteikto tikai tad, kad attiecīgi grozījumi ir veikti DP, proti,
vispirms šādā gadījumā jāvirza grozījumi DP, tikai tad DPP.

72.

Līdz 2009.gada jūlijam tika veikti divi grozījumi 1.DP, divi grozījumi 2.DP un viens
grozījums 3.DP. Veicot kopsavilkumu par iemesliem DP grozījumiem, var secināt sekojošo:






Grozījumi 1.DP tikai veikti, lai precizētu finansējuma saņēmēju sarakstu, precizētu
finanšu plānus konkrētām prioritātēm, tika veikta DP vienkāršošana, paredzot, ka Latvijai
ir tiesības aktualizēt aktivitāšu saturu, precizējot to nacionāla līmeņa plānošanas
dokumentos, kā arī, lai veiktu finansējuma pārdali atbilstoši 2009.gada 21.aprīļa MK
lēmumam, ņemot vērā sociāli ekonomisko situāciju valstī.
Grozījumi 2.DP tika veikti, lai precizētu terminoloģiju, finansējuma saņēmēju sarakstu,
veiktu DP vienkāršošanu, paredzot, ka Latvijai ir tiesības aktualizēt aktivitāšu saturu,
precizējot to nacionāla līmeņa plānošanas dokumentos, kā arī, lai veiktu finansējuma
pārdali atbilstoši 2009.gada 21.aprīļa Ministru kabineta lēmumam, ņemot vērā sociāli
ekonomisko situāciju valstī. . Grozījumu rezultātā tika papildināta 2.2. prioritāte „Finanšu
pieejamība” ar divām jaunām aktivitātēm 2.2.1.3. „Garantijas komersantu konkurētspējas
uzlabošanai” un 2.2.1.4. „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai”. Papildus,
š.g. 30. oktobrī EK apstiprināšanai ir iesniegti grozījumi DP finanšu plānā, kas paredz
finansējuma pārdali uz 2.2. prioritāti „Finanšu pieejamība”. .
Grozījumi 3.DP tika veikti, lai precizētu finansējuma saņēmēju sarakstu, lai precizētu
nosacījumus, kas saitīti ar konkrēto aktivitāšu īstenošanu, kā arī grozījumu ietvaros tika
grozīts finanšu plāns, 3.1. prioritātes ietvaros samazinot nacionālo publisko finansējumu
un palielinot nacionālo privāto finansējumu. Vēl grozījumi tika veikti, lai tiktu radīta
iespēja norādīt indikatīvu aktivitātes mērķa grupu un finansējuma saņēmēju sarakstu, kas
atvieglotu grozījumu veikšanu finansējuma saņēmēju lokā, tiktu precizēta terminoloģija
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un 3.4.4.1. aktivitātes īstenošanas veids, ka 3.4.1.1.aktivitāte tiks īstenota izsniedzot
grantus energoefektivitātes projektiem.
73.

Attiecībā uz veiktajiem grozījumiem DP finanšu plānos, lai izvērtētu ES fondu aktivitāšu
uzsākšanas iespējamību un noteiktu prioritātes ES fondu aktivitātēs saistībā ar ekonomisko
situāciju valstī, 2009.gada 16.janvārī tika izveidota ekspertu darba grupa, kuras veiktā
izvērtējuma rezultātā tika rosināti grozījumi darbības programmās atbilstoši regulas
1083/2006 33.pantā noteiktajai nepieciešamībai veikt grozījumus darbības programmās, lai
reaģētu uz būtiskām sociālekonomiskām pārmaiņām. Par šo vairāk lasīt sadaļā „Būtiskākie
pasākumi un pārvarētās grūtības, lai nodrošinātu programmu ieviešanu”. Savukārt, par ES
fondu izvērtēšanu vairāk informācijas aicinām meklēt sadaļā „Kohēzijas politikas programmu
veikto izvērtēšanu rezultāti”.

74.

Visu iepriekš minēto grozījumu rezultātā veiktās izmaiņas finansējuma plānos atspoguļotas
pielikumā esošajā tabulā (7.1. pielikums „DP finansējuma izmaiņas”). Uzskatāmi redzot, kur
finansējums prioritāšu līmenī ievērojami samazinājies vai palielinājies. Jānorāda, ka šo
prioritāšu aktivitātes tika izvērtētas darba grupā, kura saņēma uzdevumu 2008.gada
22.decembra MK sēdē. Konkrētāku informāciju iespējams atrast šī ziņojuma 4.3.3.sadaļā. Citi
iemesli būtiskajām atšķirībām konstatēti netika.

4.3.

Informācija par DP ieviešanas progresu un izdevumu deklarēšanu

75.

Sniedzot uzraudzības ziņojumos informāciju, tiek stāstīts par DP ieviešanas progresu un
izdevumu deklarēšanu, proti, par apstiprināto projektu skaitu, noslēgto līgumu skaitu un
atmaksām finansējuma saņēmējam, tai skaitā, arī finansiālā izteiksmē no pieejamajiem
resursiem. Arī šajā ziņojumā mēs sniedzam šādu informāciju, jo tā veido pamatu tālākai
analīzei.

76.

Līdz 30.09.2009. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros apstiprināti projekti par
216,5.miljoniem latu jeb 55,9% apmērā no DP pieejamā ES fondu finansējuma, noslēgti
līgumi 184,5 par miljoniem latu jeb 47,7% un atmaksās finansējuma saņēmējiem izlietoti 10,5
miljoni latu jeb 2,7% no darbības programmā pieejamā ES fondu finansējuma.

77.

Tā kā darbības programmas ietvaros īstenojamie projekti, kuros ir sasniegti daži no iznākuma
un rezultatīvajiem rādītājiem, nav bijuši tieši saistīti ar darbības programmas ietekmes
rādītājiem, nav informācijas par ietekmes rādītāju progresu. Darbības programmas ietvaros
īstenoto projektu ietekme uz rādītāju progresu varētu būt pēc vairāku projektu pabeigšanas,
līdz ar to neliels progress varētu būt turpmākajos gados, ar ko informācija tiks sniegta
gadskārtējos ziņojumos.

78.

Līdz 30.09.2009. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros EK iesniegti starpposma
maksājumu pieprasījumi par 5,3 miljoniem latu (7,6 miljoni eiro) jeb 1,4% apmērā no
darbības programmā pieejamā ES fondu finansējuma.

79.

Savukārt, līdz 30.09.2009. DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros apstiprināti projekti
par 193,4.miljoniem latu jeb 37,4% apmērā no darbības programmā pieejamā ES fondu
finansējuma, noslēgti līgumi par 187,1 miljonu latu jeb 36,1% un atmaksās finansējuma
saņēmējiem izlietoti 131,4 miljoni latu jeb 25,5% no darbības programmā pieejamā ES fondu
finansējuma.

80.

Līdz 30.09.2009. DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros EK iesniegti starpposma
maksājumu pieprasījumi 113,2 miljonu latu (161,1 miljonu eiro) jeb 21,9% apmērā no
darbības programmā pieejamā ES fondu finansējuma.
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Ilustrācija 16: 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguve līdz 30.09.2009.(Avots:

http://www.esfondi.lv/page.php?id=909) *3DP tiek ietverta arī informācija par KF lielajiem
projektiem.

81.

Kas attiecas uz trešo no darbības programmām, tad līdz 30.09.2009. DP „Infrastruktūra un
pakalpojumi” ietvaros apstiprināti projekti par 985,3 miljoniem latu jeb 43,2% apmērā no
darbības programmā pieejamā ES fondu finansējuma, noslēgti līgumi par 804,1 miljonu latu
jeb 35,3% un atmaksās finansējuma saņēmējiem izlietoti 52,3 miljoni latu jeb 2,3% no
darbības programmā pieejamā ES fondu finansējuma.

82.

Tā kā darbības programmas ietvaros īstenojamie projekti, kuros ir sasniegti daži no iznākuma
un rezultatīvajiem rādītājiem, nav bijuši tieši saistīti ar darbības programmas ietekmes
rādītājiem, nav informācijas par ietekmes rādītāju progresu. Darbības programmas ietvaros
īstenoto projektu ietekme uz rādītāju progresu varētu būt pēc vairāku projektu pabeigšanas,
līdz ar to neliels progress varētu būt turpmākajos gados, ar ko informācija tiks sniegta
gadskārtējos ziņojumos. Savukārt informācija par pirmo iznākuma un rezultatīvo rādītāju
sniegta zemāk.

83.

Līdz 30.09.2009. DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros EK iesniegti starpposma
maksājumu pieprasījumi 28 miljonu latu (39,8 miljonu eiro) jeb 1,2% apmērā no darbības
programmā pieejamā ES fondu finansējuma. No tiem KF ietvaros EK iesniegtie starpposmu
maksājumi veido 16,1 miljonu latu (22,9 miljonus eiro) jeb 1,5% no darbības programmai
piešķirtā ES fondu finansējuma, savukārt ERAF ietvaros EK iesniegtie starpposmu
maksājumi veido 11,8 miljonus latu (16,8 miljonus eiro) jeb 1,3% no darbības programmai
piešķirtā ES fondu finansējuma.

84.

Kopumā par VSID varam sacīt, ka ir apstiprināti projekti par 43,8% no ES finansējuma, par
36,9% noslēgti līgumu, un tikai 6,1% ir izlietotie līdzekļi atmaksās finansējuma saņēmējam.
Ņemot vērā, ka šobrīd pagājuši trīs no deviņiem plānošanas perioda gadiem, kuros var īstenot
projektus, ES fondu ieviešanas progress vērtējams pozitīvi, iespējami pietuvināti noteiktajiem
finansējuma apguves mērķiem.
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85.

Guvuši priekšstatu par sasniegto DP ieviešanas jomā, šī ziņojuma ietvaros tālāk apskatām
VSID un DP ieviešanas progresu pa stratēģiskajām tēmām prioritāšu, pasākumu vai aktivitāšu
līmenī, lai iespējami pilnīgāk sniegtu ieskatu ES ieguldījumiem konkrētajā jomā Latvijā.
4.3.1. Izglītība

86.

1.1.2.pasākuma „Augstākās izglītības attīstība” mērķis ir uzlabot augstākās izglītības studiju un
programmu kvalitāti, palielināt studējošo skaitu maģistra un doktora studijās un paaugstināt
akadēmiskā personāla profesionālo un pētniecisko kvalifikāciju. Pasākumā ir divas aktivitātes,
kas katra sastāv no divām apakšaktivitātēm. Par visām četrām apakšaktivitātēm laika posmā
līdz 30.09.2009. ir apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, trīs MK noteikumi un
izsludinātas divas projektu iesniegumu atlases. Atbilstoši MK 14.07.2009. lēmumam un
25.09.2009. MK rīkojumam Nr.657 1.1.2.2.2. apakšaktivitātes finansējums novirzīts 1.1.2.2.1.
apakšaktivitātei. Līdz 30.09.2009. apstiprināti projekti par 34,9 miljoniem latu ES fondu
finansējuma jeb 73,2 % no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma un noslēgti līgumi par
34,9 miljoniem latu jeb 73,2% no pasākumam piešķirtā ES fondu finansējuma.
1.1.2.1.aktivitātes „Atbalsts doktora un maģistra studiju īstenošanai” ietvaros līdz 30.09.2009.
ir veikti nedeklarējamo avansu maksājumi aptuveni 3,8 miljonu latu apmērā, bet atmaksas
finansējuma saņēmējiem pasākuma ietvaros nav veiktas, ņemot vērā, ka doktora un maģistra
stipendiju izmaksa uzsākta 2009. gada septembrī un oktobrī.

87.

1.2.prioritāte „Izglītība un prasmes” ir vērsta uz vispārējās un profesionālās izglītības
kvalitātes un pieejamības uzlabošanu. Prioritātes mērķis ir nodrošināt zinoša, prasmīga un
darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka sagatavošanu, uzlabojot izglītības kvalitāti un
pieejamību, sniedzot iespējas attīstīt un papildināt zināšanas visām sabiedrības grupām mūža
garumā, tādējādi vienlaikus ar bezdarba prevencijas pasākumu veikšanu palielinot
tautsaimniecības potenciālu un darba ražīgumu, kā arī stiprinot izglītībā un mūžizglītībā
iesaistīto institūciju kapacitāti un uzlabojot sadarbību izglītības politikas veidošanā un
īstenošanā. Prioritātes ietvaros līdz 30.09.2009. apstiprināti projekti par 64,4 miljoniem latu
ES fondu finansējuma jeb 76,2 % no prioritātes ES fondu finansējuma un noslēgti līgumi par
35,5 miljoniem latu jeb 42,0 % no prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma. Atmaksas
finansējuma saņēmējiem prioritātes ietvaros līdz 30.09.2009. veiktas 1,89 miljona latu jeb 2,2
% apmērā no prioritātē pieejamā ES fondu finansējuma.

88.

1.2.1.pasākumā „Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” ietvaros ir divas
aktivitātes, no kurām viena sastāv no četrām apakšaktivitātēm, bet otra – no trijām
apakšaktivitātēm. Šī IZM pārziņā esošā pasākuma ietvaros līdz 30.09.2009. apstiprināti
projekti 53,9 miljonu latu jeb 97,6% apmērā no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma,
noslēgti līgumi par 35,5 miljoniem latu jeb 64,2% no IZM aktivitātēm pieejamā ES fondu
finansējuma un atmaksās finansējuma saņēmējiem izlietoti 1,89 miljoni latu jeb 3,3%
pasākuma ES fondu finansējuma. Visu pasākuma ietvaros īstenojamo aktivitāšu ieviešana
norit atbilstoši plānotajam, savukārt atmaksu progress aktivitātēs ir atbilstošs valsts budžeta
līdzekļu piešķīrumam un pārdales iespējām, kam ir tieša ietekme uz projektā plānoto
aktivitāšu
ieviešanu,
īpaši
valsts
budžeta
iestāžu
gadījumā.
Piemēram,
1.2.1.1.4.apakšaktivitātē „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, kuras
ietvaros vienošanās par projekta īstenošanu tika noslēgts 2009.gada martā, atmaksas valsts
pamatbudžetā veiktas 2009.gada septembrī, jo stipendijas izglītojamajiem izmaksā mācību
gada ietvaros, tas ir, pavasara semestrī (vasarā stipendijas netiek maksātas), un mācību gada
rudens semestrī. Apakšaktivitātes ietvaros sasniegtais rādītājs ir 5 117 profesionālajā izglītībā
izglītojamo, kas saņēmuši tiešu ESF atbalstu mērķstipendiju veidā jeb sasniegts iznākuma
rādītājs 20,5% no plānotā. Vienlaikus arī 1.2.1.2.2.apakšaktivitātē „Atbalsts vispārējās
izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” iznākuma rādītājs –
vispārējās izglītības pedagogu skaits, kas saņēmuši atbalstu mērķstipendiju veidā – jau
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2009.gada maijā tika pārsniegts, tas ir, 2 624 pedagogu bija saņēmuši atbalstu mērķstipendiju
veidā jeb 109,3% no plānotā iznākuma rādītāja.
89.

Savukārt, 1.2.2.pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto
institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” ietvaros nav sasniegts sākotnēji plānotais
progress, jo, atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola Nr.25 37.§ piecu apakšaktivitāšu16
īstenošana atlikta, izņemot no tām finansējumu, atbilstoši MK 21.04.2009. sēdes protokola
Nr.25 37.§ 1.7.punktam 1.2.2.1.2. apakšaktivitātes finansējuma apjoms samazināts par 50%
un tās administrēšana nodota Labklājības ministrijai. Divu apakšaktivitāšu īstenošanu
paredzēts uzsākt 2010.gadā un vienai aktivitātei pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas
termiņš līdz 10.11.2009, pārējās divās aktivitātēs laika posmā līdz 30.09.2009. apstiprināti
projektu iesniegumi, kur 1.2.2.1.5.apakšaktivitātē lēmums ar nosacījumu pieņemts
28.09.2009, savukārt 1.2.2.4.2.apakšaktivitātē – 11.09.2009.

90.

3.1.1. pasākuma „Profesionālās izglītības infrastruktūra” mērķis ir profesionālās izglītības
kvalitātes uzlabošana un pieejamības paplašināšana atbilstoši valsts un reģionālā darba tirgus
prasībām. Tā ietvaros tiek īstenotas divas aktivitātes. Sakarā ar to, ka pirmā projekta
īstenošana pasākuma ietvaros uzsākta tikai 2009.gada 2.pusgadā, rādītāji līdz 30.09.2009. nav
sasniegti, kā arī nav veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem.

91.

Lai nodrošinātu 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” īstenošanu saskaņā ar
profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas programmu un līdz ar to nodrošinātu
efektīvu struktūrfondu līdzekļu izmantošanu, projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz
2010.gada 4.janvārim.

92.

Savukārt progress vērojams 3.1.1.2.aktivitātes „Profesionālās izglītības infrastruktūras
attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās” ietvaros, tas ir, 2009.gada
septembrī noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu par 100% no aktivitātes kopējās
attiecināmo izmaksu summas (2,3 miljoni latu).

93.

3.1.2. pasākuma „Augstākās izglītības infrastruktūra” mērķis ir paaugstināt augstākās
izglītības kvalitāti un pieejamību tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs, vienlaicīgi
stiprinot augstākās izglītības iestāžu kapacitāti, kā arī nodrošināt darbaspēka sagatavošanu
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, panākot darba tirgus vajadzībām atbilstošu
dabaszinātņu, matemātikas, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, veselības aprūpes,
vides zinātnes un radošo industriju izglītības tematisko grupu programmu apguvušo skaitu
augstākajā izglītībā. 3.1.2. pasākuma „Augstākās izglītības infrastruktūra” ietvaros tiek
īstenota viena aktivitāte ar divām apakšaktivitātēm, līdz 30.09.2009. tā ietvaros nav uzsākta
projektu īstenošana, tādēļ rādītāju sasniegšana gaidāma turpmākajos gados.

94.

Līdz plānošanas perioda beigām 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu
un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot
izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”
ietvaros plānots modernizēt 31 augstākās izglītības iestādes, līdz ar to 2009.gadā 31 augstākās
izglītības iestādes tika uzaicinātas iesniegt projektu iesniegumus, pieteikšanās termiņš ir
01.10.2009.

95.

Savukārt otrās apakšaktivitātes – 3.1.2.1.2. „Jaunu koledžas studiju programmu attīstība
aviācijas nozarē” ieviešanas aizkavēšanos lielā mērā ietekmēja MK 22.12.2008. lēmums atlikt

1.
16 1.2.2.1.1.apakšaktivitāte „Mūžizglītības pārvaldes struktūras izveide nacionālā līmenī un inovatīvu
mūžizglītības politikas instrumentu izstrāde”, 1.2.2.1.4.apakšaktivitāte „Kvalifikācijas paaugstināšanas un
eksaminācijas centru attīstība”, 1.2.2.2.1.apakšaktivitāte „Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības
attīstība izglītības sistēmā”, 1.2.2.2.2.apakšaktivitāte „Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības
pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība”,1.2.2.3.1.apakšaktivitāte „Par
izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana”
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projektu uzsākšanu 2009.gadā, kā arī 07.04.2009. valdības lēmums samazināt apakšaktivitātei
publisko finansējumu (2 miljoni latu, t.sk. ES fondu līdzfinansējums 1,7 miljoni latu), atbalstu
sniedzot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai aviācijas nozarē.
96.

3.1.3. pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” mērķis ir uzlabot
vispārējās izglītības sniegto vispārējo prasmju līmeni, īpaši matemātikā un dabas zinātnēs,
veicinot vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizāciju, kā arī palielināt vispārējās izglītības
pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tā ietvaros tiek īstenotas divas
aktivitātes.

97.

Vislielākais progress šī pasākuma ietvaros sasniegts 3.1.3.1.aktivitātē „Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, jo noslēgtas 112
vienošanās par projektu īstenošanu par kopējo attiecināmo izmaksu summu 21,7 miljoni latu,
kā arī 2009.gada 3.ceturksnī papildus apstiprināti 2 projekti. Aktivitātes ietvaros līdz
30.09.2009. veikti avansa maksājumi 5,1 miljona latu apmērā un veiktas atmaksas
finansējuma saņēmējiem 0,017 miljona latu apmērā. Jau šobrīd vairākās vispārējās vidējās
izglītības iestādē ir modernizēti dabaszinātņu kabineti. Jāatzīmē, ka saskaņā ar noslēgtās
vienošanās nosacījumiem, finansējuma saņēmēji pirmos maksājuma pieprasījumus iesniedz
pēc sešiem mēnešiem no vienošanās noslēgšanas par projektu īstenošanu, tas ir, 2009.gada
4.ceturksnī. Savukārt, lai paātrinātu naudas līdzekļu aprites ātrumu un apjoma apguvi,
nodrošinot, ka tiek sekmēta EK iesniegto deklarācijās iekļauto līdzekļu apjoms, kā arī no EK
saņemtās atmaksas, sadarbības un atbildīgā iestāde veic virkni soļu, piemēram, piemēro
elastīgu pieeja pārskatu periodu noteikšanā, izvērtējot katras aktivitātes un apakšaktivitātes
projektu ieviešanas plānus, vienošanās par projektu īstenošanu paredz iespēju iesniegt
maksājuma pieprasījumu un attiecīgos atskaišu dokumentus pirms vienošanās noteiktā
pārskata perioda iesniegšanas termiņa. Vienlaikus 30.06.2009. ir apstiprināti grozījumi
aktivitātes ieviešanas nosacījumos, kas iekļauj atsauci, ka projektu īsteno ne ilgāk kā 30
mēnešus no projekta īstenošanas uzsākšanas dienas nevis vienošanās vai līguma par projekta
īstenošanu spēkā stāšanās dienas.

98.

Līdzīgi, kā citu aktivitāšu ieviešanā, 3.1.3.2.aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu
tīkla optimizācijai” īstenošanā savu ietekmi atstāj strukturālās izmaiņas publiskajā sektorā.
Lai elastīgi reaģētu uz izmaiņām izglītības jomā, tas ir, piemēram, vidusskolu apvienošana ar
profesionālās izglītības iestādēm un to nodošana pašvaldībām, IZM sagatavojusi grozījumus
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos izskatīšanai 15.10.2009. UK, līdz ar to pirmo
projektu īstenošana varētu sākties tikai 2010.gadā.

99.

Savukārt 3.1.3.3.aktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” ietvaros projektu
īstenošana uzsākta vispārējās izglītības jomā, kur apstiprināti 32 projekti par kopējo
attiecināmo izmaksu summu 3,6 miljoni latu jeb 96,3 % apmērā no apakšaktivitātes kopējo
attiecināmo izmaksu summas, tai skaitā noslēgtas 29 vienošanās par kopējo attiecināmo
izmaksu summu 2,8 miljoniem latu jeb 75.5% no apakšaktivitātes finansējuma. Līdz
30.09.2009. minēto projektu ietvaros veikti tikai avansa maksājumi 0,3 miljonu latu apmērā,
savukārt pirmie projektu rezultāti varētu tikt sasniegti 2009.gada beigās, bet galvenokārt
2010.gadā. Projektu īstenošana speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana jomā faktiski sāksies 2010.gadā, jo 42 iesniegtie projektu iesniegumi apstiprināti
2009.gada 4.ceturksnī un līguma slēgšanu plānots uzsākt 2009.gada beigās.
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Ilustrācija 17: Izglītības apguves progress

100. Kopumā izglītības jomā ļoti labs progress ir 1.1.2.pasākumam un ļoti vājš 3.1.1. pasākumam,
savukārt progresa nav 3.1.2. pasākumā. Pirmajā gadījumā projektu iesniegumu atlase tika
pagarināta saistībā ar profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas programmu un līdz ar
to nepieciešamību paredzēt maksimālu efektīvu struktūrfondu līdzekļu izmantošanu. Attiecībā
uz aizkavēšanos 3.1.2. pasākuma „Augstākās izglītības infrastruktūra” ietvaros, tad galvenās
problēmas ir vienas aktivitātes īstenošanas atlikšana uz laiku saskaņā ar MK lēmumu, valsts
dibināto augstskolu īpašuma tiesību jautājums, projektu specifika, kuru dēļ specifikācijas
izstrādei nepieciešams ievērojams laika periods.
4.3.2. Zinātne
101. Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1. prioritāte „Augstākā izglītība un
zinātne” ir vērsta uz augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, motivācijas
veicināšanu zinātniskajai darbībai un cilvēkresursu piesaisti augstākai izglītībai, zinātnei un
pētniecībai un tās mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu
tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs un veicinātu zinātnes un pētniecības potenciāla
attīstību.
102. Šīs prioritātes ietvaros 1.1.1.pasākumā „Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība” līdz
30.09.2009. apstiprināti projekti par 25,2 miljonu latu ES fondu finansējuma jeb 73,6 % no
pasākuma finansējuma. Līgumi pasākuma ietvaros līdz 30.09.2009. nav noslēgti un, attiecīgi,
arī atmaksas finansējuma saņēmējiem nav veiktas, jo divām no trīs pasākuma aktivitātēm17
saskaņā ar MK lēmumu ir izņemts finansējums.
103. 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 1.atlases kārtas ietvaros tika saņemtas
sūdzības par projektu iesniegumu vērtēšanas procesu un, lai nodrošinātu šīs aktivitātes
ietvaros saņemto projektu iesniegumu vērtēšanas procesa atbilstību ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 2.pantā noteiktajam, novērstu izmaksu neattiecināmības risku
un iespējamos zaudējumus valsts budžetam, IZM sagatavoja un iesniedza izskatīšanai MK
informatīvo ziņojumu par minētās aktivitātes īstenošanu, savukārt MK pieņēma lēmumu
atbalstīt IZM piedāvāto risinājumu, kas paredzēja, ka ministrija atceļ visus pirmajā projektu
iesniegumu atlases kārtā pieņemtos lēmumus par projekta iesniegumu apstiprināšanu,
apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un VIAA veic atkārtotu aktivitātes ietvaros
iesniegto projektu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu. Aģentūra projektu iesniegumu atkārtotu
vērtēšanu veica līdz 21.10.2009., vērtēšanas rezultātā tika pieņemti lēmumi par 27 projektu
1.
17 1.1.1.1.aktivitāte „Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana”
un 1.1.1.3.aktivitāte „Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai”
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iesniegumu apstiprināšanu un lēmumi par 8 projektu iesniegumu apstiprināšanu ar
nosacījumu. Starp apstiprinātajiem projektu iesniegumiem ir 25 projektu iesniegumi, kuri tika
apstiprināti jau pēc sākotnējās vērtēšanas un 10 projektu iesniegumi, kuri pēc sākotnējās
projektu iesniegumu vērtēšanas tika noraidīti. Vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par
projektu īstenošanu VIAA plāno noslēgt līdz 01.12.2009.
104. 2.1.1. pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” mērķis ir stiprināt zinātnes un pētniecības
potenciāla kapacitāti, sekmējot praktiskas ievirzes pētniecības projektu atbilstoši
prioritārajiem virzieniem īstenošanu, modernizējot zinātniskās institūcijas, veidojot
sabiedrības izpratni un interesi par pētniecību un inovācijām. Pasākuma rādītāju sasniegšana
vēl nav vērojama, jo aktivitāšu īstenošana ir sākusies 2009.gada beigās. 2.1.1.1.aktivitātes
ietvaros ir 18.09.2009. izsludināta projektu iesniegumu atlase, savukārt 2.1.1.2.aktivitātes
ietvaros projektu iesniegumu atlase ir izsludināta 25.11.2009. Plānots, ka finanšu apguve būs
novērojama sākot ar 2010.gadu.

Ilustrācija 18: Apguves progress zinātnē

105. 2.1.1.pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” ietvaros līdz 2009.gada beigām ir vērojams
zems progress, kas galvenokārt saistīts ar ilgstošu Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu
īstenošanu izstrādi (MK noteikumi) un saskaņošanu. Galvenais iemesls lēnai MK noteikumu
saskaņošanai ir bijusi neskaidrība par valsts atbalsta regulējuma piemērošanas principiem
zinātnes nozarē. Ņemot vērā sarežģīto situāciju valsts atbalsta normu piemērojuma kontekstā,
Finanšu ministrija paralēli noteikumu saskaņošanai neoficiāli konsultējas ar Eiropas
Komisiju, lai ne tikai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES
fondu) aktivitāšu īstenošanā, bet kopumā zinātnes jomā noregulētu valsts atbalsta jautājumus,
jo Izglītības un zinātnes ministrijai ir jāveic izmaiņas sistēmiskā līmenī zinātnes nozarē
vienlaikus ar noteikumu izstrādāšanu. Vienlaikus, jāuzsver, ka problēmjautājumi tiek
pakāpeniski risināti un divām no četrām 2DP aktivitātēm 2009.gadā tika uzsākta projektu
iesniegumu pieņemšana, kas nozīmē, ka jau 2010.gada pirmajā pusē projekti tiks uzsākta
apstiprināto projektu īstenošana. Tāpat, jānorāda, ka atlikušajām divām apakšaktivitātēm
2.1.1.3.1. „Zinātniskās infrastruktūras attīstība” un 2.1.1.3.2. „Informācijas tehnoloģiju
infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” ir izstrādāti MK
noteikumu projekti, kurus ir plānots saskaņot un apstiprināt nākamā gada sākumā.
106. Apguves progress zinātnē būs vērojams 2010.gadā, kad tiks veiktas atmaksas 1.1.1.pasākuma
aktivitāšu ietvaros, savukārt 2.1.1..pasākuma ietvaros aktivitātes paredzēts uzsākt (t.sk.
projektu pieņemšanu aktivitātēs, kurās tā vēl šobrīd nenotiek, un projektu īstenošanu)
2010.gada pirmajos divos ceturkšņos, savukārt atmaksas jau trešajā un ceturtajā ceturksnī.
4.3.3. Nodarbinātība un sociālā iekļaušana
107. Pirmās darbības programmas 1.3. prioritāte „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” ir
vērsta uz iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanu un noturēšanu darbaspēka tirgū, ar aktīvo
nodarbinātības pasākumu un citu instrumentu atbalstu nodrošinot tiem nepieciešamās
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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.
108. Prioritātes ietvaros līdz 30.09.2009. apstiprināti projekti par 85,6 miljoniem latu ES fondu
finansējuma jeb 59,7 % no prioritātes ES fondu finansējuma un noslēgti līgumi par 85,6
miljoniem latu jeb 59,7% no prioritātei piešķirtā finansējuma. Atmaksas finansējuma
saņēmējiem prioritātes ietvaros līdz 30.09.2009. veiktas 7,7 miljonu latu jeb 5,4% apmērā no
prioritātē pieejamā ES fondu finansējuma.
109. Šīs prioritātes 1.3.1.pasākumā „Nodarbinātība” ietilpst deviņas aktivitātes, kas sīkāk sadalītas
apakšaktivitātēs, no kurām daļa atrodas LM pārziņā18, bet daļa EM pārziņā19. Šī pasākuma
ietvaros līdz 30.09.2009.apstiprināti projekti 77,8 miljonu latu jeb 60,0% apmērā no
pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma, noslēgti līgumi 77,8 miljonu latu jeb 60,0%
apmērā no pasākumam pieejamā finansējuma un atmaksās finansējuma saņēmējiem izlietoti
7,1 miljons latu jeb 5,5% ES fondu finansējuma.
110. Laika periodā līdz 30.09.2009. galvenā vērība 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros
pievērsta „krīzes aktivitāšu” jeb LM krīzes nodarbinātības pasākumu uzsākšanai un
īstenošanai. „Krīzes aktivitātes”, kas vērstas uz bezdarba samazināšanu un bezdarbnieku un
darba meklētāju atbalsta pasākumu īstenošanu aptver šādas aktivitātes: 1.3.1.1.3.
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, 1.3.1.1.5. „atbalsts bezdarba riskam pakļauto
personu apmācībai”, 1.3.1.5. „Vietējo nodarbinātības pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”,
1.4.1.1.1. „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”.
111. Runājot par galvenajiem sasniegtajiem rādītājiem, jāpiemin, ka 1.3.1.1.3.
apakšaktivitātes„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” ietvaros iesaistītas jau 19 960
personas (līdz 2009.gada beigām plānots iesaistīt 25 436 personas), 1.3.1.5.aktivitātes
„Vietējo nodarbinātības pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” ietvaros iesaistītas jau 6 992
personas, kas ir 39,95% no 2009.gadā plānotā (17 500 iesaistīto līdz 2009.gada beigām),
1.4.1.1.1. apakšaktivitātes „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”
ietvaros iesaistītas 2 963 personas, kas ir 83,6% no plānotā (3 542 iesaistītās personas
2009.gada laikā).
112. Tomēr ne visu minēto aktivitāšu īstenošana norit raiti, ir konstatētas arī atsevišķas problēmas,
kuru risināšanā aktīvi iesaistījusies LM sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas
Pašvaldību savienību un FM. Ir jārisina jautājumi, kas saistīti ar prakses vietu izveidi
pašvaldībās 1.3.1.5. aktivitātes „Vietējo nodarbinātības pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”
ietvaros, tā lai tas neietekmētu jau esošās pastāvīgās darba vietas un vienlaikus spētu
nodrošināt pastāvīgi augošo pieprasījumu pēc prakses vietām.
1.
18 1.3.1.1.3.apakšaktivitāte „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība", 1.3.1.1.5.apakšaktivitāte"Atbalsts
potenciālo bezdarbnieku apmācībai", 1.3.1.3.aktivitāte „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu
praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana”, 1.3.1.3.1.apakšaktivitāte „Darba attiecību un darba
drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana", 1.3.1.3.2.apakšaktivitāte "Darba attiecību un darba
drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos", 1.3.1.4.aktivitāte „Kapacitātes
stiprināšana darba tirgus institūcijām", 1.3.1.5.aktivitāte „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu
ieviešanas atbalsts", 1.3.1.6.aktivitāte „Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū",
1.3.1.7.aktivitāte „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas
attīstība", 1.3.1.8.aktivitāte "Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru
integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos"
19 1.3.1.1.1.apakšaktivitāte „"Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai atbalsts partnerībās organizētām apmācībām ", 1.3.1.1.4.apakšaktivitāte "Atbalsts nodarbināto apmācībām
komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām",
1.3.1.2.aktivitāte „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" un 1.3.1.9.aktivitāte "Augstas
kvalifikācijas darbinieku piesaiste"
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113. Tāpat arī jāmin, ka 1.3.1.pasākuma progresu 2009.gada 3.- 4.ceturksnī lielā mērā ietekmēs
EM 1.3.1.2. aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”
īstenošana, jo minētajai aktivitātei 3.ceturksnī MK kopumā piešķīris papildu finansējumu 6,7
miljonu latu apmērā, kas nozīmē, ka aktivitātes ietvaros atmaksām finansējuma saņēmējiem
tiks izlietots lielāks finansējuma apmērs, nekā sākotnēji plānots; un paredzams, ka tas pozitīvi
ietekmēs arī EK iesniedzamo starpposma maksājumu pieprasījumu apjomu.
114. 1.4.prioritāte „Sociālās iekļaušanas veicināšana” 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.
Savukārt, jau konkrētāk –1.4.1.pasākuma„Sociālā iekļaušana” ietvaros tiks sniegts atbalsts
sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespēju
paaugstināšanai, kā arī pilnveidota darbspēju vērtēšanas sistēma un sociālo pakalpojumu
ieviešanas sistēma.
115. Prioritātes ietvaros līdz 30.09.2009. apstiprināti projekti par 13 miljoniem latu ES fondu
finansējuma jeb 32 % no prioritātes ES fondu finansējuma un noslēgti līgumi par 11,7
miljoniem latu jeb 28,8% no prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma. Atmaksas
finansējuma saņēmējiem prioritātes ietvaros līdz 30.09.2009. veiktas 0,16 miljonu latu jeb
0,4% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma. Sasniegtie finanšu rādītāji 1.4.1.pasākuma
„Sociālā iekļaušana” ietvaros līdz 30.09.2009. sakrīt ar prioritātes līmeņa rādītājiem, jo
minētajā prioritātē ir tikai viens pasākums.
116. Kopumā 1.4.1.pasākuma „Sociālā iekļaušana” ieviešana norit saskaņā ar LM plānotajiem
apguves tempiem, tomēr lēnāk nekā 1.3.1. pasākuma „Nodarbinātība” aktivitāšu īstenošana.
Galvenais akcents tiek vērsts uz 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti „Kompleksi atbalsta pasākumi
iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”, informācija par kuru sniegta pie 1.3.1.pasākuma
īstenošanas apraksta.
117. 3.1.4. pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” mērķis ir atbalstīt
nodarbinātību un iekļaujošu darba tirgu veicinošus pasākumus, veidojot modernas un uz klientiem
vērstas darba tirgus institūcijas, uzlabojot valstī sniegtos sociālos pakalpojumus, kā arī veicināt
darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Šī pasākuma ietvaros tiek īstenotas 4 aktivitātes.
118. LM pārziņā esošās 3.1.4.1.2.apakšaktivitātes „Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai” un 3.1.4.2.aktivitātes „Darba tirgus institūciju
infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros ir apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par 100% no
kopējo attiecināmo izmaksu summas. Ir veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 0.3
miljonu latu 3.1.4.2. aktivitātē un 0,1 miljons latu apmērā 3.1.4.1.2. apakšaktivitātē.
Apakšaktivitātē 3.1.4.1.2. sasniedzamais rezultāts – atbalstīto profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniedzošo institūciju struktūrvienību skaits – tiks sasniegts pēc projekta
pabeigšanas.
119. RAPLM pārziņā esošā 3.1.4.3.aktivitātes „Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros ir apstiprināti projekti
un noslēgti līgumu par 21 miljonu latu jeb 84,7 % no aktivitātei pieejamā finansējuma. Uz
atlikušo finansējumu ir izsludināta otrā projektu iesniegumu atlases kārta. Šīs aktivitātes
ietvaros ir renovētas vai labiekārtotas sešas pirmsskolas izglītības iestādes jeb 19,4 % no
plānotās sniedzamās rādītāja vērtības. Paplašināta viena pirmsskolas izglītības iestāde, kas
veido 5,6 % no kopējiem sasniedzamajiem rezultātiem. Aktivitātes ietvaros īstenotie projekti
ir vērsti uz pirmsskolas vecuma bērnu vecāku nodarbinātības veicināšanu, pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanu atbilstoši pieprasījumam, kā arī uz rindu samazināšanos uz vietām
pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldībā. Finansējuma saņēmējiem ir veiktas atmaksas 4 701
624,47 latu apmērā, kas ir 19 % no visa šai aktivitātei pieejamā finansējuma.
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120. RAPLM pārziņā esošās 3.1.4.4.aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu
pieejamības attīstībai” ietvaros ir apstiprināti projekti un noslēgti līgumu par 2,3 miljoniem
latu 78,2 % no aktivitātei pieejamā finansējuma. Uz atlikušo finansējumu ir izsludināta otrā
projektu iesniegumu atlases kārta. Šīs aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu ietvaros tiks
izveidoti, rekonstruēti un aprīkoti bērnu brīvā laika pavadīšanas centri, dienas aprūpes centri
personām ar kustību traucējumiem un krīzes centri. Tādējādi tiks veicinātas vienlīdzīgas
nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, personu ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas
vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika
pavadīšanas iespējas ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem. Īstenojot
apstiprinātos projektus, tiks uzlabota alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamība gandrīz
5000 iedzīvotāju, no kuriem lielākā daļa ir bērni (47 %), pensijas vecuma personas (35 %) un
personas ar funkcionāliem traucējumiem (18 %). Projektu ietvaros 262 aprūpējamo personu
likumiskajiem pārstāvjiem tiks radīta iespēja turpināt vai nodibināt darba attiecības.
121. Pārējās šī 3.1.4. pasākuma aktivitātēs un apakšaktivitātēs nav vērojams liels progress, ir
apstiprināti projekti un uzsākta līgumu slēgšana ar projektu īstenotājiem. Projektu īstenošana
un rezultātu sasniegšana, galvenokārt, plānojama nākamajā gadā. Vienlaikus ir jāatzīmē, ka
arī šī pasākuma ietvaros ir vērojama līgumu kopsummu samazināšanās. Tās iemesls būvdarbu
un remontdarbu izmaksu samazinājums, kā rezultātā projektos veiktie iepirkumu līgumi ir par
mazākām summām, kā sākotnēji tika plānots.

Ilustrācija 19: Apguves progress nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā

122. ES fondu piesaiste ir ļāvusi īsā laikā uzsākt nodarbinātības pasākumus sociālekonomiskās
krīzes seku mazināšanai, lai varētu palīdzēt pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, kas palikuši
bez darba un iztikas līdzekļiem, īpaši pievēršoties apmācības un pārkvalifikācijas
pasākumiem. Aktivitāšu ieviešanas intensitāti ir ietekmējusi atsevišķu pasākumu novitāte, kad
aktivitāšu ietvaros aprobēti jauni pakalpojumi, kuru ieviešanai bija īss sagatavošanās un
pārbaudes laiks, kā arī pārāk īss laiks ticis atvēlēts sabiedrības informēšanas kampaņai par
jaunajiem krīzes nodarbinātības pasākumiem un to ieviešanu. Pēc vairākkārtējas nozares ES
fondu aktivitāšu saturiskās un izmaksu lietderības pārskatīšanas, labklājības nozares ESF un
ERAF ieguldījumu plāns šobrīd atbilst valsts sociālekonomiskās situācijas izaicinājumiem.
95% no LM īstenotajiem pakalpojumiem ES fondu ietvaros ir pieejami visos Latvijas
reģionos, nodrošinot tiešu vai pastarpinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Ņemot
vērā tautsaimniecības attīstības dinamiku un tendences 2009.gada nogalē, nozarē atkārtoti tiks
veikta atsevišķu ES fondu aktivitāšu rezultātu pārskatīšana un nepieciešamības gadījumā
sagatavoti priekšlikumi aktivitāšu optimizēšanai un finansējuma pārdalei citām aktivitātēm.
123. RAPLM pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros īstenojamie projekti ir tieši vērsti uz nodarbinātības
veicināšanu, tajā skaitā, uz vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanu, kā arī uz
nodarbinātību un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu nacionālās un reģionālās nozīmes
attīstības centros, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru, tādejādi nodrošinot
28

pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem turpināt vai nodibināt darba attiecības un uz vienlīdzīgas
nodarbinātības iespēju veicināšanu, nodrošinot bērnu, personu ar funkcionāliem traucējumiem
un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā
laika pavadīšanas iespējas ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, dodot
iespēju, piemēram, personu ar funkcionālajiem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem
atgriezties darba tirgū.
4.3.4. Veselība
124. VM pārziņā esošā 1.3.2.pasākuma „Veselība darbā” mērķis ir palielināt darbaspēka
pielāgošanās spēju un sekmēt stabilu nodarbinātību, uzlabojot darbaspēka veselības stāvokli
darbavietās, kā arī stiprinot iestāžu pakalpojumus, kas nodrošina veselības aprūpes
pakalpojumus darbaspēkam. 1.3.2.pasākumā „Veselība darbā” sākotnēji plānotas trīs
aktivitātes. Šī pasākuma ietvaros līdz 2009.gada 30.septembrim apstiprināts projekts 7,8
miljonu latu jeb 56,7% apmērā no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma, noslēgts
līgums 7,8 miljonu latu jeb 56,7% apmērā no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma un
atmaksās finansējuma saņēmējam izlietoti 0,58 miljoni latu jeb 4,3% ES fondu finansējuma.
125. 1.3.2.1.aktivitātes „Veselības uzlabošana darba vietā, veicinot ilgtspējīgu nodarbinātību” un
1.3.2.2.aktivitātes „Pētījumi un aptaujas par veselību darbā” uzsākšana un ieviešana saskaņā
ar 22.12.2008. MK sēdes protokollēmumu tika apturēta un vēlāk atlikta saskaņā ar
21.04.2009. protokollēmuma Nr.25 37§ 1.20. punktu un 1.21.punktu.
126. Pasākuma finansējuma apguve sakrīt ar 1.3.2.3.aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas
procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa
paaugstināšana" ietvaros sasniegto finanšu progresu, jo šī ir vienīgā no šobrīd ieviešanā
esošajām VM pārziņā esošajām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajām aktivitātēm.
127. 2008.gada 2.oktobrī ir noslēgta vienošanās starp VSMTVA kā sadarbības iestādi (ar
2009.gada 1.oktobri Veselības ekonomikas centrs) un Medicīnas profesionālās izglītības
centru kā finansējuma saņēmēju (ar 2009.gada 1.oktobri Veselības ministrija) par projekta
„Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla
tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanu.
128. Pasākuma 3.1.5. „Veselības aprūpes infrastruktūra” mērķis ir uzlabot veselības aprūpes
pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, veiktu kvalitatīvāku ārstēšanu, tādējādi
nodrošinot darbaspēka ātrāku atgriešanos darba tirgū. Pasākuma ietvaros tiek ieviestas 3
aktivitātes.
129. 3.1.5.1.aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” apakšaktivitātes 3.1.5.1.1.
„Ģimenes ārstu tīkla attīstība” un 3.1.5.1.2. „Veselības aprūpes centru attīstība” ietvaros ir
apstiprināti projektu vērtēšanas kritēriji, taču 2009.gada nav plānots izsludināt projektu
konkursus, jo nav skaidra situācija sakarā ar vairāku slimnīcu statusiem. Pastāv iespēja, ka
vairākas slimnīcas tiks reorganizētas.
130. Neskatoties uz to, ka aktivitāte 3.1.5.1. „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” vēl nav
uzsākta, dažādu citu iemeslu dēļ (kas nav ES fondu ieguldījums) rezultāta radītājs „Vidējais
pacientu skaits uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi” uz 2009.gada 30.septembri
pārsniedz 2013.gadā plānoto (līdz 2013.gadam uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu
praksi paredzēts pacientu skaita samazinājums par 37 pacientiem, savukārt līdz 2008.gada
beigām skaita samazinājums bijis 48 pacienti). Rezultāta radītāja izmaiņas ir ietekmējuši šādi
faktori:




Demogrāfisko rādītāju ietekmē;
Migrācijas ietekmē;
Jauno ģimenes ārstu prakšu izveide pilsētās.
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131. Rezultāta rādītāja sasniegtais līmenis ir jāvērtē arī sadalījumā pa prakšu grupām atkarībā no
praksē reģistrēto pacientu skaita, attiecīgi 18.5% gadījumos pacientu skaits pārsniedz 2 000.
Līdz ar to aktivitātes ietvaros turpmāk plānots uzlabot konkrēto grupu pieejamību uzlabojot
pakalpojumu kvalitāti.
132. 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” ietvaros 2009.gada
31.martā ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu un 2009.gada 6.aprīlī ir
noslēgts līgums ar projekta ieviesēju – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu par
projekta „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības
informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” īstenošanu par kopējo aktivitātes
finansējumu. Uz 2009.gada 30.septembri projekta ietvaros notiek informācijas sistēmas
izstrādes un piegādes iepirkumi, kā arī iepriekšsagatavošana infrastruktūras sakārtošanai.
133. Aktivitātes 3.1.5.3. „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība”
apakšaktivitātes 3.1.5.3.1. "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" ietvaros ir noslēgti 12
līgumi par projektu ieviešanu. Kopējais ERAF līdzfinansējums 33 563 376 LVL, valsts
budžeta līdzfinansējumus 5 270 058 LVL un pašvaldību līdzfinansējums 121 239 LVL. Uz
2009.gada 30.septembri sadarbības iestādē ir iesniegti maksājumu pieprasījumi par kopējo
summu 1 291 917 LVL, no kuriem ir veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 223 824 LVL
apmērā un deklarēti izdevumi EK 223 824 LVL apjomā. Uz doto periodu nav sasniegtas
aktuālās rādītāju vērtības.
134. Aktivitātes 3.1.5.3. „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” ietvaros
apakšaktivitāte 3.1.5.3.2. „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība” tiek
ieviesta ļoti efektīvi, uz 2009.gada 30.septembri atmaksas finansējuma saņēmējam jau veiktas
77% apmērā no ES fonda finansējuma šai aktivitātei. Uz 2009.gada 30.septembri sadarbības
iestādē ir iesniegti maksājumu pieprasījumi par kopējo summu 6 475 347 LVL, no kuriem ir
veiktas atmaksas finansējuma saņēmējiem 6 474 922 LVL apmērā un deklarēti izdevumi EK
3 421 016 LVL apjomā.
135. Aktivitātes 3.1.5.3. „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” ietvaros
rezultātu rādītājs – vidējais gultu noslogojums slimnīcās – sasniegts par 93.5% no 2013.gadā
noteiktā – uz ko ietekmēja kā ES fondu ieguldījumi veselības aprūpes nozarē, tā arī veselības
aprūpes nozares reformas.

Ilustrācija 20: Apguves progress veselības jomā

136. Kopējā vērtējumā pastāv zināma sinerģija starp 1 darbības programmu un 3 darbības
programmu veselības jomā, tā kā, lai uzlabotu darbaspēka veselības stāvokli, ir svarīgi investēt
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ne tikai infrastruktūrā, bet arī attīstīt veselības aprūpes cilvēkresursus un veselības veicināšanas
pasākumus. Veselības aprūpes infrastruktūras pasākumi tiek papildināti ar veselības aprūpes
attīstību un kapacitātes stiprināšanu veselības aprūpes profesionāļiem, tādējādi atbalstot
kompleksu veselības aprūpes sektora attīstību. Uz 2009.gada 30.septembri ir noslēgti līgumi par
ERAF un ESF līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanu kopumā par 18 projektu ieviešanu, kuros ES
struktūrfondu līdzfinansējums ir 56 190 174 LVL no kopējā veselības sektoram piešķirtā
finansējuma 159 446 956 LVL apmērā, kas sastāda 35%. Kopsummā ES fondu ieviešanu
veselības aprūpes jomā var vērtēt kā apmierinošu, jo notiek aktivitāšu ieviešana un pēdējo
aktivitāšu palaišana, kuras aizkavējās veselības aprūpes nozares reformas dēļ. Ir nodrošinātas
visas iespējamās darbības finansējuma apguves veicināšanai, izņemot ESF līdzfinansētajās
1.3.2.1.aktivitātē un 1.3.2.2.aktivitātē, kuru ieviešanai ir izņemti finanšu līdzekļi un pastāv risks
nesasniegt plānošanas dokumentos noteiktos uzraudzības rādītājus.

4.3.5. Administratīvā kapacitāte
137. Pirmās darbības programmas 1.5. prioritāte „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” ir
vērsta uz valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūciju kapacitātes stiprināšanu,
paaugstinot to efektivitāti un pienesumu valsts ekonomiskai un sociālai izaugsmei, kā arī
veicinot valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūciju, sociālo partneru un NVO
savstarpējo sadarbību labākas, uz sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veidošanā un
ieviešanā, kā arī efektīvas un caurskatāmas publiskās pārvaldes veidošanā. ESF regula Nr.
1081/2006 nostiprina sociālo partneru nozīmi un atbildību Lisabonas stratēģijas mērķu
sasniegšanā. 2007.-2013.gada plānošanas periodā jaunās ESF prioritātes „Administratīvās
kapacitātes stiprināšana” ietvaros nozīmīga loma ir atbalstam partnerībām, kuru mērķis ir
veicināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, kā arī
veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību.
138. Prioritātes ietvaros līdz 30.09.2009. apstiprināti projekti par 9,7 miljoniem latu ES fondu
finansējuma jeb 52,6 % no prioritātes ES fondu finansējuma un noslēgti līgumi par 9,7
miljoniem latu jeb 52,4% no prioritātei piešķirtā ES fondu finansējuma. Atmaksas
finansējuma saņēmējiem prioritātes ietvaros līdz 30.09.2009. veiktas 0,03 miljonu latu jeb
0,2% apmērā no prioritātē pieejamā ES fondu finansējuma.
139. Šīs prioritātes 1.5.1.pasākumā „Labāka regulējuma politika”, kura ietvaros plānots pilnveidot
politikas plānošanas un ieviešanas sistēmu, kā arī veikt aktivitātes administratīvo šķēršļu
samazināšanai, publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un valsts, reģionālā un
vietējā līmeņa pārvaldes iestāžu darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanai, līdz
30.09.2009.apstiprināti projekti 2,63 miljonu latu jeb 48,5% apmērā no pasākumam pieejamā
ES fondu finansējuma, noslēgti līgumi 2,59 miljonu latu jeb 47,8% apmērā no pasākumam
pieejamā ES fondu finansējuma un atmaksās finansējuma saņēmējiem izlietoti 0,002 miljoni
latu jeb 0,1% ES fondu finansējuma.
140. Atmaksu finansējuma saņēmējiem prognoze 2009.gada laikā 1.5.1. un 1.5.2. pasākumos
īstenoto aktivitāšu ietvaros ir samazinājusies un faktiskās atmaksas finansējuma saņēmējiem
ir izpildītas salīdzinoši zemā līmenī, jo līdz 28.07.2009. netika pieņemts MK lēmums par
Valsts kancelejas aktivitāšu ieviešanu un to finansējuma apjomu (3 no 9 Valsts kancelejas
administrētajām aktivitātēm tika apturētas ar 22.12.2008. MK protokollēmumu, pārējās 6
aktivitātes tika apturētas ar 21.04.2009. MK protokollēmumu). Atbilstoši Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija lēmumam Valsts kancelejas administrēto aktivitāšu skaits tika samazināts
no 9 uz 7 aktivitātēm, turklāt tikai vienu – 1.5.2.2.1.aktivitāti neskāra saturiskas vai
finansējuma apjoma izmaiņas. Šāda lēmuma rezultātā bija nepieciešams veikt grozījumus MK
noteikumos par aktivitāšu īstenošanu, kā arī tika atsaukti jau apstiprinātie projektu iesniegumi
1.5.1.1.1.apakšaktivitātē „Politikas veidošanas, ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas
pilnveidošana”. Pēc grozījumiem DPP 1.5.1.1.1.apakšaktivitāte tika saturiski pārstrukturēta,
mainot tās mērķi un institucionālo atbildību par aktivitātes īstenošanu, proti,
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1.5.1.1.1.apakšaktivitāte „Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju
stiprināšanai” ir vērsta uz strukturālo reformu īstenošanu valsts pārvaldē, un tās mērķu
sasniegšana būs nodrošināta, sadarbojoties FM un Valsts kancelejai.
141. 1.5.1.2. aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana” ietvaros sakarā ar izmaiņām aktivitātes finansējumā, nepieciešamību pārtraukt
2009.gada 1.ceturksnī izsludinātās iepirkumu procedūras sakarā ar ieilgušajām diskusijām
Ministru kabinetā par 1.darbības programmas aktivitātēm, nepieciešamajiem grozījumiem jau
noslēgtajos līgumos un projekta vadības maiņu iepirkumu virzība atpaliek no plānotā
(iepirkumu procedūras noslēgums saskaņā ar Valsts kancelejas sniegto informāciju būs tikai
2009.gada decembrī), tādējādi reāli iespējams salīdzinoši neliels avansa maksājums līdz 2009.
gada beigām.
142. 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”, kurā plānots uzlabot gan publisko
varu realizējošo institūciju, gan sociālo partneru un nevalstisko organizāciju cilvēkresursu
kapacitāti, veicinot mūsdienīgu cilvēkresursu vadības metožu izmantošanu valsts pārvaldes
cilvēkresursu vadības sistēmu un veicinot sadarbību starp NVO, sociālajiem partneriem un
publiskās pārvaldes iestādēm, ietvaros līdz 30.09.2009.apstiprināti projekti 7,1 miljona latu
jeb 88,4% apmērā no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma, noslēgti līgumi 7,1
miljona latu jeb 88,4% apmērā no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma un atmaksās
finansējuma saņēmējiem izlietoti 0,03miljoni latu jeb 0,4% ES fondu finansējuma.
143. 1.5.2.2.1.apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” ir vienīgā
aktivitāte 1.5.2.pasākuma ietvaros, kurā ir vērojams finanšu progress, tomēr arī šajā aktivitātē
Valsts kanceleja ir samazinājusi sākotnējo atmaksu finansējuma saņēmējiem 2009.gadam
prognozi, tas darīts, galvenokārt, tādēļ, ka Latvijas darba devēju konfederācijas īstenotajā
projektā, izskatot iesniegto maksājumu dokumentāciju, vairākos gadījumos lemts par
neattiecināmām izmaksām (piemēram, telpu īres izmaksas), iepirkumos bijuši lētāki
piedāvājumi nekā sākotnēji plānots, līdz 2009.gada decembrim atmaksu apjoms tādējādi būs
mazāks kā sākotnēji plānots.
144. 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības
plānošanas kapacitātes stiprināšana”, kas ir RAPLM pārziņā un kura ietvaros ir plānota
speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem un vietējām pašvaldībām (pilsētām un novadiem)
ar mērķi paaugstināt plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību (pilsētu un novadu)
administratīvo kapacitāti, kā arī plānošanas kapacitātes plānošanas reģionos un vietējās
pašvaldībās (pilsētu un novadu) paaugstināšana un savstarpējās saiknes veidošana ar
nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem, 1.5.3.1.aktivitāte „Speciālistu piesaiste
plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un 1.5.3.2. aktivitāte „Plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ir uzsākšanas stadijā.
Ieilgušās MK noteikumu saskaņošanas dēļ „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste
plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” stājās spēkā tikai 05.11.2008., bet saskaņā ar
22.12.2008. MK sēdes protokollēmumu apakšaktivitātes uzsākšana un ieviešana tika apturēta
līdz nākamajam MK lēmumam, savukārt atbilstoši FM izveidotās darba grupas lēmumam ar
21.04.2009. MK sēdes protokollēmumu Nr.25, aktivitātes finansējums tika būtiski
samazināts. 1.5.3.2.aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības un
kapacitātes paaugstināšana” atklāta projektu iesniegumu atlase tika izsludināta 2008.gada
17.oktobrī, bet saskaņā ar 22.12.2008. MK sēdes protokollēmumu apakšaktivitātes uzsākšana
un ieviešana tika apturēta līdz nākamajam MK lēmumam, savukārt atbilstoši FM izveidotās
darba grupas lēmumam ar 21.04.2009. MK sēdes protokollēmumu Nr.25, aktivitātes
finansējums tika samazināts.
145. Tādējādi līdz 30.09.2009. RAPLM pārziņā esošajā prioritātes pasākumā projekti nav
apstiprināti un finanšu progress nav vērojams.
32

146. Ņemot vērā, ka RAPLM pārziņā esošo 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” aktivitāšu
ieviešana tika apturēta ar MK 22.12.2008. sēdes protokollēmumu un tām tika samazināts
finansējums, tiek plānots veikt vairākus grozījumu aktivitāšu ieviešanas nosacījumos, lai
koncentrētu atbalstu attīstības plānošanas sistēmas pilnveidošanai valsts, reģionālā un vietējā
līmenī.

Ilustrācija 21: Apguves progress administratīvās kapacitātes jomā

147. Ņemot vērā ieilgušo lēmumu pieņemšanu par vairāku aktivitāšu uzsākšanu, kā arī
finansējuma samazinājumu aktivitātēs un nepieciešamos grozījumus plānošanas dokumentos,
administratīvās kapacitātes veicināšanas jomā projektu apstiprināšana un uzsākšana
2009.gadā atpalikusi no sākotnēji plānotā. Līgumu slēgšanas, projektu ieviešanas un
maksājumu veikšanas progress būs vērojams 2010. gadā.
148. Kopumā 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” turpmākā īstenošana
vērtējama pozitīvi, ņemot vērā to, ka tika pārskatīti aktivitāšu ietvaros noteiktie mērķi un
izvirzīti jauni prioritārie virzieni, vairāk atbalstu koncentrējot uz strukturālajām reformām,
analītisko spēju stiprināšanu tautsaimniecības izaugsmei nozīmīgās politikas jomās un
plānošanas reģionu, pašvaldību attīstības plānošanas procesiem.
4.3.6. Uzņēmējdarbība un inovācijas
149. Otrās darbības programmas 2.1.2.pasākums „Inovācijas” vērsts uz uzņēmējdarbības ar augstu
pievienoto vērtību attīstību,, starptautiskās konkurētspējas palielināšanu, kā arī zināšanu
pārneses un to komercializācijas veicināšanu. Šī pasākuma aktivitāšu īstenošana galvenokārt
ir sākusies 2009.gadā un līdz ar to mērķu sasniegšana ir tikai uzsākusies. Iznākuma rādītājs
„Komersantu skaits, kas ievieš jaunus produktus vai tehnoloģijas” sasniegts par 0,24%
(izveidots viens komersants). Rezultāta rādītājs „Piesaistītais privātā sektora finansējums
P&A” sasniegts par 0,01% (piesaistītais finansējums 28 087 eiro apmērā). Pasākuma
aktivitāšu īstenošanas intensitāte vērtējama kā salīdzinoši zema, jo apstiprināti projekti 19,2
miljonu latu apmērā jeb par 12,1% no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma, līgumi ar
projektu īstenotājiem noslēgti par 16,5 miljoniem latu jeb par 12,1% no pasākumam pieejamā
ES fondu finansējuma, savukārt, izmaksāts finansējuma saņēmējiem tikai 148,6 tūkstoši latu
jeb 0,1% no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma. Zemie aktivitātes īstenošanas
rādītāji skaidrojami ar to, ka projektu īstenošana ir sākusies tikai 2009.gadā.
150. 2.2.prioritāte „Finanšu pieejamība” vērsta uz finansējuma pieejamības veicināšanu
uzņēmējdarbības attīstībai. Mērķis sasniedzams, sekmējot aptverošas finanšu instrumentu
sistēmas veidošanos, kas ietver garantiju, aizdevumu, riska kapitāla un citu finanšu
instrumentu klāstu. Šīs prioritātes ietvaros darbības programmā noteikto rādītāju izpilde vēl
nav sākusi īstenoties, taču, ņemot vērā ļoti labos finanšu apguves rādītājus, paredzams, ka
rādītāju īstenošana tiks novērota tuvākajā laikā. Prioritātes aktivitāšu ieviešanas progress
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vērtējams salīdzinoši ļoti labi, jo apgūti gandrīz 100% jeb visi pasākumam atvēlētie finansu
līdzekļi, apstiprināti projekti un noslēgti līgumi ar projektu iesniedzējiem 134,8 miljonu latu
apmērā jeb par 100% no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma, izmaksāts finansējuma
saņēmējiem 129,0 miljoni latu jeb 95,7% nopasākumam pieejamā ES fondu finansējuma.
Tomēr šie apguves dati uztverami atšķirīgi kā citās prioritātēs, jo prioritātes ietvaros noslēgti
trīs līgumi – ar Eiropas Investīciju fondu, SIA Latvijas Garantiju aģentūra un VAS „Latvijas
Hipotēku un zemes banka”, kas tālāk sniedz finansiālu palīdzību MVK. Apguves progress
prioritātes ietvaros ir tik augsts, jo līdzekļus, kas ir ieguldīti aizdevumu fondā, garantiju fondā
vai ieguldījumu fondā ir iespējams uzreiz deklarēt kā faktiski veiktus izdevumus (līdz
plānošanas perioda īstenošanas beigām 2015.gadā nodrošinot šo līdzekļu ieguldīšanu MVK).
Analizējot progresu 2.2.prioritātē „Finanšu pieejamība”, secināms, ka pasākuma ievērojamā
finanšu apguve ir skaidrojama ar finanšu instrumentu aktivitāšu 2.2.1.1.aktivitātes
„Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla
fondos un cita veida finanšu instrumentos”, 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu
konkurētspējas uzlabošanai” un 2.2.1.4.aktivitātes „Aizdevumi komersantu konkurētspējas
uzlabošanai” prioritāro virzību, lai pēc iespējas ātrāk sniegtu savu artavu valsts ekonomikas
sildīšanā, kuru ietvaros līdz šī gada decembra sākumam izsniegtas 274 garantijas 93
komersantiem 45,5 miljonu EUR apmērā un 18 komersantiem izsniegti aizdevumi par 22
miljoniem EUR.
151. 2.3.prioritāte „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes” vērsta uz ekonomiskās aktivitātes
stimulēšanu un konkurētspējas pieaugumu, veidojot jaunus un nostiprinot esošos
komersantus. Šīs prioritātes vairākos uzraudzības rādītājos ir uzsākusies izpilde, proti,
iznākuma rādītājs „Uz ārējo tirgu apgūšanu vērsto atbalstīto projektu skaits” sasniegts par
11,5% (īstenoti 38 projekti), iznākuma rādītājs „Atbalstu saņēmuši mikro un mazie
komersanti ĪAT” sasniegts par 8,6% (īstenots 31 projekts). Neliels progress vērojams arī
rezultāta rādītājā „Piesaistītā privātā finansējuma apjoms komercdarbības attīstībai” – 6,4%
(piesaistītais finansējums - 3 182 069 eiro apjomā).
152. 2.3.prioritātē finanšu progress vērtējams kā apmierinošs, jo apstiprināti projekti 4,6 miljonu
latu apmērā jeb par 40,5% no pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma, noslēgti līgumi ar
projektu īstenotājiem par 3,7 miljoniem latu jeb par 33,2% no pasākumam pieejamā ES fondu
finansējuma, savukārt, izmaksāts finansējuma saņēmējiem 205,6 tūkstoši latu jeb 1,8% no
pasākumam pieejamā ES fondu finansējuma.
153. Būtiskākās problēmas 2.1. un 2.3.prioritātes ieviešanā ir saistītas ar vispārējo ekonomiskās
situācijas pasliktināšanos valstī, līdz ar to daļa projektu īstenotāju vairs nespēj īstenot iepriekš
paredzētās aktivitātes un nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējuma daļu projekta ievieanai.

Ilustrācija 22: Apguves progress uzņēmējdarbības un inovāciju jomā

154. Apguves progress uzņēmējdarbības jomā ir bijis augsts, par ko liecina fakts, ka vairākās
uzņēmējdarbības aktivitātēs pieejamais finansējums struktūrfondu finansējuma saņēmējam ir
izmaksāts pilnā vai gandrīz pilnā apmērā. Savukārt, uz inovācijām vērsts atbalsts tiek aktīvi
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sniegts 2009.gada beigās, proti, atvērti un noslēgušies vairāki konkursi, bet noslēgto līgumu
un veikto maksājumu progress būs vērojams 2010.gadā.
4.3.7. Enerģētika
155. Trešās darbības programmas 3.4.4.pasākuma „Mājokļa energoefektivitāte” mērķis ir veicināt
mājokļu pieejamību, to ilgtspēju, efektivitāti un mazināt sociālo spriedzi pašvaldību
teritorijās, investējot mājokļu atjaunošanas un energoefektivitātes pasākumos. Šī pasākuma
ietvaros tiek īstenotas divas aktivitātes, kuras minētas zemāk, taču līdz 30.09.2009. nav
vērojams progress maksājumu veikšanā, izdevumu deklarēšanā EK un rādītāju sasniegšanā.
156. 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros ir
apstiprināti projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 3,7 miljoni latu jeb 5,9% no
aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas, no kuras par 0,8 miljoniem latu jeb 1,3% no
aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas ir noslēgti līgumi. Aktivitātes ietvaros no
14.04.2009. līdz 20.11.2009. kopumā notiek 7 projektu iesniegumu atlases kārtas, līdz ar to
lielākais progress finansējuma apguvē sagaidāms 2009.gada beigās un 2010.gada sākumā.
157. 3.4.4.2.aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros
ir apstiprināti projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 4,3 miljoniem latu jeb 46,2%
no aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas, no kuras par 4,1 miljonu latu jeb 44,2%
no aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas ir noslēgti līgumi. Sākotnēji prognozētā
aktivitātes apguve ir nedaudz palēninājusies sakarā ar kavējumiem pašvaldību būvniecības
iepirkumos (sezonālais darbs).
158. 3.5.2. pasākums „Enerģētika” ir vērsts uz ES un Latvijas energoefektivitātes, atjaunojamo
energoresursu izmantošanas un energoapgādes drošuma paaugstināšanas politikās noteikto
mērķu sasniegšanu. Šī pasākuma ietvaros tiek īstenotas 3 aktivitātes. Arī šajā pasākumā līdz
30.09.2009. nav vērojams progress maksājumu veikšanā, izdevumu deklarēšanā EK un
rādītāji sasniegšanā. Vadošā iestāde aicinājusi atbildīgo iestādi – Ekonomikas ministriju –
paātrināt līgumu slēgšanas procesu un deklarējamo maksājumu veikšanu vēl 2009.gadā.
Aktivitātes, kurā uzsākta projektu pieņemšanu, aplūkotas zemāk.
159. 3.5.2.1.aktivitātes
„Pasākumi
centralizētās
siltumapgādes
sistēmu
efektivitātes
paaugstināšanai” pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā, kas tika izsludināta no 2009.gada
14.aprīļa līdz 26.maijam, ir apstiprināti 16 projektu iesniegumi par kopējo attiecināmo
izmaksu summu 28,7 miljoniem latu apmērā jeb 33% no aktivitātes kopējo attiecināmo
izmaksu summas, taču līgumus plānots slēgt tikai 2009.gada novembrī vai decembrī. Otrā
projektu iesniegumu atlases kārta plānota 2010.gada 1.pusgadā. Šīs aktivitātes īstenošana
kavējas, jo lielākā daļa finansējuma saņēmēju projektus uzsāks īstenot 2010.gadā pēc apkures
sezonas beigām un atmaksas finansējuma saņēmējiem varētu tikt veiktas 2010.gadā.
160. Savukārt 3.5.2.2.aktivitātes „Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas
elektrostaciju attīstība” projektu iesniegumu atlases pirmās kārta tika izsludināta no 2009.gada
14.aprīļa līdz 31.augustam Līgumus ar projekta iesniedzējiem plānots slēgt un attiecīgi uzsākt
projektu īstenošanu 2009.gada beigās un 2010.gada sākumā. Otrā projektu iesniegumu
atlases kārta plānota 2010.gada 2.pusgadā.
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Ilustrācija 23: Apguves progress enerģētikas jomā

161. Enerģētikas jomā lielākais progress projektu īstenošanā ir bijis abās ERAF finansētajās
aktivitātēs, kas vērstas uz daudzdzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības
uzlabošanu, savukārt KF ietvaros, neskatoties uz apstiprināto projektu skaitu, līgumi pārskata
periodā netika slēgti, jo finansējuma saņēmēji plāno uzsākt projektu īstenošanu tikai pēc
2009./2010.gada apkures sezonas beigām, līdz ar to ievērojams progress līgumu slēgšanā un
maksājumu veikšanā būs tikai 2010.gadā.
4.3.8. Tūrisms
162. Trešās darbības programmas 3.4.2.pasākuma „Tūrisms” mērķis ir veicināt Latvijas kā tūristu
galamērķa nostiprināšanos un konkurētspējas palielināšanos, radot labvēlīgus apstākļus
kompleksai nacionālas nozīmes tūrisma produktu un pakalpojumu attīstībai. Šī pasākuma
ietvaros ir divas aktivitātes: 3.4.2.1.aktivtāte „Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība”
(tai skaitā, 3 apakšaktivitātes) un 3.4.2.2.aktivitāte „Tūrisma informācijas sistēmas attīstība”,
kur pēdējās aktivitātes īstenošana ir atlikta. Rādītāji līdz šim nav sasniegti nevienā no
aktivitātēm.
163. 3.4.2.1.1.apakšaktivitātes „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana,
atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstība” ir apstiprināti projekti
un noslēgti līgumi par kopējo attiecināmo izmaksu summu 8,9 miljoni latu (t.sk. ERAF 5
miljonu latu) jeb 71,6% no apakšaktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas. Šajā
aktivitātē vēl līdz 20.11.2009. turpinās projektu iesniegšana, līdz ar to finansējuma apguves
rezultāti uzlabosies. 3.4.2.1.2. apakšaktivitātē „Nacionālas nozīmes velotūrisma produktu
attīstība” ir apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par kopējo attiecināmo izmaksu summu
7,9 miljoni latu (t.sk. ERAF 4,7 miljoni latu jeb 136,1% no apakšaktivitātes kopējo
attiecināmo izmaksu summas). Līgumi noslēgti par lielāku attiecināmo izmaksu summu, nekā
noteikts DPP, jo saskaņā ar aktivitātes īstenošanas noteikumiem priekšrocības ir projektiem,
kas iegulda lielāku līdzfinansējuma daļu, savukārt līgumi noslēgti par ERAF finansējumu
95,5% apmērā no apakšaktivitātei pieejamā ES fonda finansējuma. Savukārt
3.4.2.1.3.apakšaktivitātes „Nacionālas nozīmes kultūras, aktīvā un rekreatīvā tūrisma
produkta attīstība” īstenošana atlikta, izņemot finansējumu no apakšaktivitātes.
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Ilustrācija 24: Apguves progress tūrisma jomā

164. Trešās DP 3.4.2.pasākuma „Tūrisms” kopējais plānotais finansējums samazinājies uz pusi,
proti, no 29,8 miljoniem LVL līdz 15,46 miljoniem LVL.
165. Tomēr, neskatoties uz to, ka divu aktivitāšu, kas vēstas uz nacionālās nozīmes kultūras,
aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produkta attīstību un tūrisma informācijas sistēmas
attīstību, īstenošana pagaidām ir atlikta, kopumā tūrisma jomā vērojams nozīmīgs progress
projektu apstiprināšanā un uzsākšanā.
166. Ņemot vērā infrastruktūras projektu specifiku, maksājumi finansējuma saņēmējiem tika veikti
un rādītāji tiks sasniegti jau 2010.gadā.
167. Labākai darbības programmas pasākuma „Tūrisms” rādītāju sasniegšanai – nacionālas
nozīmes tūrisma produktu un pakalpojumu attīstībai – kompleksā būtu nepieciešams
mērķtiecīgi realizēt tūrisma produktu un pakalpojumu atbalstu arī ERAF ārējo tirgu apgūšanas
– ārējā mārketinga aktivitātēs.
4.3.9. Vide
168. 3.4.1. pasākuma „Vide” mērķis ir vides kvalitātes saglabāšana, dabas resursu racionāla
izmantošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, vides piesārņojuma samazināšana,
ievērojot principu „piesārņotājs maksā”, lai aizsargātu sabiedrības veselību un nodrošinātu
ilgtspējīgu attīstību. Ieviešot ES tiesību aktos noteiktās prasības un mērķus attiecībā uz vides
aizsardzību, ar investīcijām vides infrastruktūras uzlabošanā, piesārņoto teritoriju sanācijā,
vides risku novēršanā ne tikai palielināsies atsevišķu valsts teritorijas daļu ekonomiskā
pievilcība investoriem un apmeklētājiem, bet arī tiks garantētas nepieciešamās dzīves
kvalitātes prasības iedzīvotājiem. Šī pasākuma ietvaros tiek īstenotas sešas aktivitātes, t.sk.
divas apakšaktivitātes. Ņemot vērā to, ka pirmo projektu ieviešana uzsākta nesen, līdz
30.09.2009. nav sasniegts rezultātu rādītāju progress, taču tas sagaidāms pēc projektu
pabeigšanas 2010. un 2011.gadā. Zemāk aplūkotas aktivitātes, kurā ir apstiprināti pirmie
projekti, kā arī uzskaitīti galvenie iemesli, kas kavē pasākuma ieviešanu.
169. 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000” pirmās kārtas ietvaros 2009.gadā apstiprināti projekti par kopējo attiecināmo izmaksu
summu 21,4 miljoni latu jeb 18% no aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas, kā arī
2009.gada 4.ceturksnī notiek otrā projektu atlases kārta (uzaicinājums iesniegt projektus līdz
18.12.2009.). Aktivitātes īstenošanu aizkavēja jautājumu risināšana par valsts budžeta
līdzfinansējumu jau apstiprinātajos projektos, kā arī par pieejamo finansējumu maksājumu
veikšanai 2009.gadā. 2009.gada oktobrī jautājums atrisināts un uzsākta līgumu slēgšana.
170. 3.4.1.4. aktivitātes „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” ietvaros apstiprināti projekti par
kopējo attiecināmo izmaksu summu 25,9 miljoni latu jeb 52.7% no aktivitātēs kopējo
attiecināmo izmaksu summas. No aktivitātes ietvaros apstiprinātiem diviem projektiem viens
ir lielais projekts, kas jāsaskaņo ar EK. Strukturālās izmaiņas publiskajā sektorā atstāj ietekmi
uz aktivitātes ieviešanu, kur sakarā ar Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras kā
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projektu iesniedzēja un plānotā finansējuma saņēmēja likvidāciju, tika veikti grozījumi
projektos, nodrošinot, ka finansējuma saņēmējs ir Valsts vides dienests. Projektu īstenošana
tiks uzsākta 2010.gadā, savukārt darbs pie iepirkuma dokumentācijas notiek jau šobrīd.
Pirmās kārtas otrais uzsaukums plānots 2010.gada 2.ceturksnī.
171. 3.4.1.6. aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros pirmās
projektu atlases kārtas rezultātā ir noslēgti līgumi par kopējo attiecināmo izmaksu summu 5,3
miljoni latu jeb 63.1% no aktivitātēs kopējo attiecināmo izmaksu summas. Arī šīs aktivitātes
ieviešana aizkavējas sakarā ar strukturālām izmaiņām publiskajā sektorā, kuru ietvaros
mainījās vairāku projektu finansējuma saņēmēji. Šobrīd noris aktīvs darbs pie projektu
iepirkuma procedūru organizēšanas. Finansējuma apguvi plānots uzsākt 2009.gada nogalē.
Otro projektu iesniegumu atlases kārtu plānots uzsākt 2010.gada martā.
172. 3.4.1.pasākuma „Vide” 3.4.1.2., 3.4.1.3. un 3.4.1.5. aktivitāšu, kuru īstenošana tika atlikta,
ietvaros plānots uzsākt projektu īstenošanu 2010.gadā, līdz ar to gan finansiālais progress, gan
progress rādītāju sasniegšanā būs vērojams turpmākajos gados.
173. 3.5.1. pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” mērķis ir nodrošināt ES un Latvijas
normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus, samazināt vides piesārņojumu, kā arī racionāli izmantot dabas resursus un
energoresursus. Tā ietvaros tiek īstenotas divas aktivitātes. Ievērojams progress vērojams
jomā, kas vērsta uz ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību aglomerācijas ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000”. Kopumā noslēgti līgumi par kopējo attiecināmo izmaksu
summu 170,7 miljoni latu jeb 49.5% no aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas.
2008.gadā uzsākta 48 projektu īstenošana. Uz 30.09.2009. struktūrfondu finansējuma
saņēmējiem izmaksāts KF finansējums 32,1 miljonu latu jeb 22.1% no aktivitātei pieejamā
ERAF finansējuma. Rādītāju sasniegšana ir plānota 2010.gadā pēc projektu īstenošanas
pilnīgas pabeigšanas. Par kopējo attiecināmo izmaksu summu 21 miljona latu apmērā (13.8%
no pasākuma finansējuma) ir noslēgti līgumi par projektu, kas vērsti uz normatīvo aktu
prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivāciju un reģionālu atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu attīstību, īstenošanu. Projektu ieviešana ir sākuma stadijā, tādēļ progress finansējuma
apguvē un rādītāju sasniegšanā sagaidāms 2010.gadā. Savukārt apakšaktivitātes, kas vērsta uz
dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstību īstenošana atkarīga no EK lēmuma par
to, vai valsts atbalsta programma ir atbilstoša Eiropas Kopienas Dibināšanas līgumam. Sakarā
ar to, ka pašlaik EK vērtē papildu iesniegto informāciju, prognozēt aktivitātes ieviešanas
tempus iespējams tikai pēc jaunākas informācijas saņemšanas no EK.

Ilustrācija 25: Apguves progress vides jomā

174. Vides jomā lielākais progress bijis KF finansētajā aktivitātē, kas vērsta uz ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstību aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000, galvenokārt
tādēļ, ka projekti tika uzsākti un finansēti savlaicīgi jau kopš 2008.gada, kā arī ERAF
aktivitātēs ūdenssaimniecības attīstībai apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
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vēsturiski piesārņoto vietu sanācijai un vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstībai.
Galvenie faktori , kas ietekmē progresu, ir saistīti ar valsts budžeta līdzfinansējuma
pieejamību, strukturālās izmaiņas publiskajā sektorā, būvdarbu izmaksu samazinājumu, kā
rezultātā projektos veiktie iepirkumu līgumi ir par mazākām summām, kā sākotnēji tika
plānots. Turklāt tika konstatētas problēmas ar iepirkumu procedūru termiņiem (vairāku
iepirkumu konkursu rezultātā ir iesniegtas sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā par
izvēlētajiem pretendentiem, tas attiecīgi ir aizkavējis līgumu noslēgšanu). Pārējās aktivitātēs
progress nav konstatēts, jo to īstenošana tika atlikta un uzsākt projektu īstenošanu plānots
2010.gadā.
4.3.10.

Transports un IKT

175. 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” mērķis ir izveidot kvalitatīvu,
mūsdienīgu, drošu un ikvienam pieejamu nacionālā un reģionālā transporta infrastruktūru, kas
veicinātu satiksmes drošības uzlabošanos un nodrošinātu dažādu sabiedrības grupu sociālās
un ekonomiskās vajadzības ilgtermiņā. Šī pasākuma ietvaros tiek īstenotas 6 aktivitātes.
Rādītāji līdz 30.09.2009. nav sasniegti, kaut gan projektu īstenošanu vienā no aktivitātēm
uzsākta vēl 2008.gadā. Lielā mērā projektu ieviešanu kavē ar finansējuma saņēmēju
organizētajām iepirkumu procedūrām saistītās problēmas, jo bieži vien par iepirkumu
konkursiem tiek iesniegtas sūdzības. Tāpat iepirkumu rezultāti liecina, ka faktiskās būvdarbu
izmaksas ir krietni zemākās nekā sākotnēji plānots. Līdz ar to tas ietekmē arī kopējo
maksājumu apjomu. Projektu ieviešanu kavē arī jaunas projektu finansēšanas kārtības
ieviešana ar atmaksas veikšanu finansējuma saņēmējam tikai pēc līdzekļu saņemšanas no
Eiropas Komisijas tajā skaitā jau apstiprinātiem projektiem.
176. Lielākais progress ir novērojams 3.2.1.1.aktivitātē „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu
sakārtošana”, kurā apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par kopējo attiecināmo izmaksu
summu 173,4 miljoni latu (99,9% no aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas). Tomēr
šīs aktivitātes finansējuma apguves tempu nevar uzskatīt par apmierinošu, jo projekti uzsākti
vēl 2008.gadā. Galvenokārt kavēšanās saistīta ar iepirkumu problēmām. Vēl viens kavēšanās
faktors ir finansēšanas shēmas izmaiņas. Šī gada 19.maijā Ministru kabinets uzdeva VAS
„Latvijas valsts ceļi” aktivitātēs, kur Satiksmes ministrija ir finansējuma saņēmējs, iepriekš
noteiktā finansēšanas mehānisma vietā uzdodot ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Līdz
aizņēmuma līguma parakstīšanai (2009.gada 12.augusts) tika kavēta iepirkumu līgumu
slēgšana aktivitātē 3.2.1.1. „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana”.
177. Vienlaikus jāatzīmē, ka uzsākta projektu īstenošanā tādās jomās, kā tranzītielu sakārtošana
pilsētu teritorijās (apstiprināti projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 25,5 miljoni
latu jeb 51,4%, līgumi noslēgti par 1 miljonu latu jeb 1,9% no aktivitātes kopējo attiecināmo
izmaksu summas) un satiksmes drošības uzlabojumu apdzīvotās vietās ārpus Rīgas ietvaros
(apstiprināti projekti un noslēgti līgumi par kopējo attiecināmo izmaksu summu 6,1 miljons
latu jeb 48,1% no aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas). Tāpat uzsākta mazo ostu
infrastruktūras uzlabošana, kur apstiprināti projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu
4,1 miljons latu jeb 98,9% no aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas, savukārt
līgumi noslēgti par 2 miljoniem latu.
178. Pārējo aktivitāšu ietvaros projektu īstenošanu plānots uzsākt 2010.gadā, līdz ar to gan
finansiālais progress, gan progress rādītāju sasniegšanā būs vērojams turpmākajos gados.
179. 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” mērķis ir veicināt informācijas
sabiedrības attīstību un uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību, t.sk., uzlabojot publiskās
pārvaldes efektivitāti, veicinot e-pakalpojumu attīstību, informācijas sistēmu attīstību un
integrāciju, informācijas un pakalpojumu pieejamību, veicinot pieejamību internetam un
platjoslu tīklu infrastruktūrai un tādējādi palielinot iespējas iedzīvotājiem piedalīties dažādos
sabiedrības dzīves procesos. Tā ietvaros tiek īstenotas 4 aktivitātes. Faktiski projektu
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īstenošana 2009.gadā uzsākta tikai vienas aktivitātes ietvaros, tādēļ līdz 30.09.2009. nav
sasniegto rādītāju, kā arī maksājumu finansējuma saņēmējiem apmērs ir tikai 41 tūkstotis latu,
kas nesasniedz pat 1% no pasākuma finansējuma.
180. 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu
attīstība” ietvaros tiek īstenotas divas apakšaktivitātes. Lielākais progress ir
3.2.2.1.1.apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”, kurā
apstiprināti projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 55,8 miljons latu (48% no
aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas), no kuras par 28,8 miljoniem latu (24,8% no
aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas) noslēgti līgumi. Savukārt
3.2.2.1.2.apakšaktivitātē „Izglītības iestāžu informatizācija” ir apstiprināti projekti par kopējo
attiecināmo izmaksu summu 10,6 miljoni latu jeb 88% no aktivitātes kopējo attiecināmo
izmaksu summas. Jāatzīmē, ka 3.2.2.1. aktivitātes ieviešanu 2009.gadā kavēja atbildīgo un
sadarbības iestāžu maiņa strukturālo izmaiņu publiskajā sektora rezultātā. Vienlaikus
3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ieviešanu ietekmēja vēl arī tāds objektīvs iemesls, ka jau minēto
strukturālo izmaiņu dēļ vajadzēja izvērtēt katra projekta lietderību, izmaksu mērķtiecību
atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī.
181. Vairāku šī pasākuma aktivitāšu īstenošana ir atlikta vispār vai uz vēlāko laiku, mainoties
sociāli-ekonomiskajai situācijai valstī, piemēram, informācijas datu pārraides drošības
nodrošināšana un publisko interneta pieejas punktu attīstība .
182. 3.3.1.pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” mērķis ir
veicināt kvalitatīvas, drošas, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrētas, konkurētspējīgas
transporta sistēmas attīstību, kas veicinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts teritoriju attīstību,
ilgtermiņā nodrošinot dažādu sabiedrības grupu sociālās un ekonomiskās vajadzības. Tā
ietvaros tiek īstenotas 5 aktivitātes. Neskatoties uz to, ka faktiski dažu projektu darbi tika
uzsākti vēl pirms projektu apstiprināšanas un tajā tika ieguldīti ievērojami resursi, līdz
30.09.2009. nav informācijas par kādu rādītāju sasniegšanu, kā arī maksājumu finansējuma
saņēmējiem progresu. Galvenokārt tas saistīts ar to, ka pasākuma ietvaros tiek īstenoti trīs
lielie projekti, kuriem nepieciešams EK apstiprinājums. Turklāt atmaksu finansējuma
saņēmējiem progresu ietekmēja izmaiņas finansēšanas nosacījumos. Plānots, ka par pasākuma
ietvaros veiktajiem izdevumiem pirmās deklarācijas EK tiks iesniegtas līdz 2009.gada
beigām.
183. Lielākais progress ir vērojams 3.3.1.1.aktivitātes „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” ietvaros,
kurā noslēgti līgumi par kopējo attiecināmo izmaksu summu 246,7 miljoni latu (100% no
aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas), 3.3.1.2.aktivitātes „TEN-T dzelzceļa posmu
rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un
Rail Baltica)” ietvaros, kurā apstiprināti projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 65,6
miljoni latu (69,1% no aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas), 3.3.1.3. aktivitātē
„Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros” pirmās projektu iesniegumu
atlases kārtas ietvaros noslēgts 1 līgums par kopējo attiecināmo izmaksu summu 23,6 miljoni
latu (16% no aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas) un par vēl vienu apstiprināto
projektu par 10,5 miljoniem latu (7,2% no aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas)
līgums vēl nav noslēgts.. 3.3.1.5.aktivitātē „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar
TEN-T”, kur pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir apstiprināti projekti un
noslēgti līgumi par kopējo attiecināmo izmaksu summu 24 miljoniem latu (74,4% no
aktivitātes kopējo attiecināmo izmaksu summas).
184. 3.3.2.pasākuma „Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība” mērķis ir mūsdienu prasībām
atbilstošas un videi draudzīgas Rīgas un piepilsētas sabiedriskā transporta sistēmas attīstība,
pasažieru pārvadājumu kvalitātes uzlabošana un energoefektivitātes paaugstināšana,
samazinot transporta radīto vides piesārņojumu. Tā ietvaros tiek īstenota viena aktivitāte:
3.3.2.1. „Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība”, kuras ietvaros projektu
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iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2009.gada novembris, līdz ar to projektu īstenošanu
plānots uzsākt 2010.gadā.

Ilustrācija 26: Apguves progress transporta un IKT jomā

185. Kopumā skatoties, transporta nozares aktivitāšu īstenošanas progress ir vērtējams pozitīvi – ir
uzsāktas vairākas autoceļu un ostu infrastruktūras aktivitātes, kā arī ir veikti visi nepieciešami
sagatavošanas darbi pārējo aktivitāšu uzsākšanai, līdz ar to gan finansiālais progress, gan
progress rādītāju sasniegšanā būs vērojams turpmākajos gados. Aktivitāšu ieviešanu kavēja ar
iepirkumu procedūrām saistītās problēmas, kā arī jaunas projektu finansēšanas kārtības
ieviešana. Vienlaikus ir jāatzīmē, ka projektu ieviešanas progresu IKT jomā ietekmēja tādi
objektīvie iemesli kā atbildīgo un sadarbības iestāžu maiņa, kā arī un nepieciešamība
publiskā sektora strukturālo izmaiņu dēļ izvērtēt katra projekta lietderību, izmaksu
mērķtiecību atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī.
186. Laikā, kad valstī tiek veiktas pārvaldes strukturālās reformas un valsts pārvaldes pakalpojumu
sniedzēju filiāļu skaits reģionos tiek samazināts, svarīgi ir nodrošināt, lai iedzīvotājiem un
komersantiem nepasliktinātos pakalpojumu saņemšanas ērtums un nepieaugtu pakalpojuma
saņemšanai veltāmais laiks. Ar pasākumu „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” un
„IKT infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros pieejamajiem struktūrfondu līdzekļiem ir tiek
izveidota tāda transporta un IKT infrastruktūras tehniskā bāze un satura nodrošinājums, kas
nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību neatkarīgi no iedzīvotāja/komersanta atrašanas
vietas.
4.3.11.

Policentriska attīstība

187. Trešās darbības programmas 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” mērķis ir veicināt valsts
policentrisku attīstību, sniedzot atbalstu pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas,
sasniedzamības/ pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar integrētām pašvaldību
attīstības programmām. Prioritātes mērķis tiek sasniegts ar divu pasākumu palīdzību.
188. 3.6.1. pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” mērķis ir sekmēt
galvaspilsētas Rīgas ilgtspējīgu attīstību un vides pievilcību, sekmējot degradēto teritoriju
revitalizāciju, kā arī nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmes
resursu efektīvu izmantošanu pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības/
pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības
programmām, t.sk., sekmējot pilsētvides revitalizāciju, veicinot saimnieciskās darbības un
tehnoloģiju attīstību, kopienas attīstību, kā arī pilsētu un lauku partnerību. Šī pasākuma
ietvaros 2009.gadā projektu īstenošana uzsākta tikai vienā aktivitātē („Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”),
kuras ietvaros ir apstiprināti projekti par attiecināmo summu 121,4 miljoni latu jeb 58% no
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kopējā šai aktivitātei pieejamā attiecināmā finansējuma, savukārt līgumi noslēgti par
95 miljoniem latu, kas ir 45,4% no kopējā attiecināmā finansējuma, un veiktas atmaksas
finansējuma saņēmējiem par 2,8 miljoniem latu. Sasniegtie iznākuma rādītāji ir šādi – ieviests
viens projekts, kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un/vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu
ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību, kas sastāda 1,37% no kopējā sasniedzamā
mērķa. Jāatzīmē, ka projektu uzsākšanai tika izmaksāts liels avansu apjoms, līdz ar to
tuvākajā laikā sagaidāms arī starpposma atmaksu finansējuma saņēmējiem progress.
189. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto vietējo pašvaldību nostiprināšanai un
vēlamās valsts telpiskās struktūras pilnvērtīgai funkcionēšanai, kā arī ņemot vērā pašreizējās
sociāli ekonomiskās attīstības tendences, kas būtiski ietekmē pašvaldību finansiālo kapacitāti
un funkciju izpildes spēju, ir sagatavots priekšlikums paplašināt darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” pilsētvides prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaru,
izveidojot jaunu pasākumu kompleksam novadu pašvaldību atbalstam. Jaunā 3.6.2.pasākuma
„Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” mērķis ir veicināt lielāko
(pēc iedzīvotāju skaita) novadu nostiprināšanos, sniedzot atbalstu to attīstības centru, kuriem
jāiekļaujas un jāpapildina kopējais nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru tīkls,
konkurētspējas nostiprināšanai un funkcionālo saišu veidošanai starp attīstības centriem un to
pieguļošajām teritorijām, saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām. Tā
ietvaros plānots īstenot vienu aktivitāti.

Ilustrācija 27: Apguves progress policentriskas attīstības jomā

190. Policentriskas attīstības īstenošana veiksmīgi norisinās, papildinot visu trīs darbības
programmu ietvaros plānotos pasākumus un aktivitātes. Pašvaldības, kuru attīstība ir būtisks
priekšnosacījums reģionu un visas valsts attīstībai, ievērojot 3.6.1.pasākuma „Atbalsts
ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” aktivitāšu ietvaros noteiktos nosacījumus,
pašas izvirza prioritāros virzienus un inovatīvus risinājumus, lai panāktu to konkurētspēju,
sasniedzamību, pievilcīgu dzīves, saimnieciskās darbības un darba vidi, tajā skaitā attīstot
daudzveidīgus publiskos pakalpojumus. Pašvaldību izvirzītās prioritātes, kas noformētas kā
projektu idejas, tiek saskaņotas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
izveidotajā Koordinācijas padomē, nodrošinot nepārklāšanos ar citām Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm. Uz 2009.gada 30.septembri 3.6.1.1.aktivitātes
„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai” ietvaros ir noslēgtas divas uzaicinājumu kārtas. 3.6.1.2.aktivitātes „Rīgas pilsētas
ilgtspējīga attīstība” ietvaros Rīgas pilsētas pašvaldībai ir nosūtīts uzaicinājums iesniegt
projektu iesniegumus vienā uzaicinājuma kārtā, un norisinās projektu ideju sagatavošanas
process.
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4.3.12.

Kultūra

191. Trešās darbības programmas 3.4.3.pasākuma „Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” mērķis
ir stimulēt valsts sociāli ekonomisko kohēziju, veicinot ekonomisko aktivitāti, efektīvi
izmantojot kultūrvides potenciālu, atbalstot sociālekonomiski nozīmīgas kultūras
infrastruktūras atjaunošanu un jaunas laikmetīgas kultūras infrastruktūras būvniecību
attīstības centros, kā arī izmantot kultūras tiešo un netiešo ekonomisko ietekmi teritoriju
attīstības sekmēšanā. Ar sociālekonomiski nozīmīgu kultūras infrastruktūru tiek saprasta tāda
infrastruktūra, kas līdztekus specifiskām kultūrā balstītām iezīmēm vienlaikus efektīvi
palielina arī dzīves un investīciju vides pievilcību, sekmē ekonomiskās aktivitātes
dažādošanu un jaunu darba vietu rašanos attīstības centros. Pasākuma ietvaros tiek īstenotas
trīs aktivitātes: 3.4.3.1.aktivitāte „Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālu centru
izveide”, 3.4.3.2.aktivitāte „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu
atjaunošana” un 3.4.3.3.aktivitāte „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras
pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”.
192. Līdz 2009.gada 30.septembrim notika projektu iesniegumu atlase 3.4.3.1.aktivitātē
„Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”. Tās ietvaros ir
apstiprināti trīs projekti par kopējo izmaksu kopsummu 35 026 880.83 LVL, no kurām
attiecināmo izmaksu kopsumma ir 30 315 277.12 LVL apmērā. 2009.gada novembrī CFLA
kā sadarbības iestāde ir noslēgusi divas vienošanās par ES fondu projektu īstenošanu un
decembrī plānots noslēgt trešo vienošanos par projekta īstenošanu.
193. Saskaņā ar 2009.gada 7.aprīļa MK protokollēmumu (Nr.23 § 47) „Par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar
ekonomisko situāciju valstī” (turpmāk – 2009.gada 7.aprīļa MK protokollēmums)
3.4.3.2.aktivitātes „Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana”
īstenošana tika atbalstīta, samazinot tās publisko finansējumu par 50% un paredzot
3.4.3.2.aktivitātes īstenošanu atklātas projektu iesniegumu atlases veidā. 3.4.3.2.aktivitātes
kritēriji ir precizēti un tiek plānots, ka tos ES fondu uzraudzības komitejā apstiprinās
2009.gada IV ceturksnī vai 2010.gada I ceturksnī.
194. MK noteikumus Nr. 675 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.4.3.3.aktivitāti
„Atbalsts
kultūras
pieminekļu
privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla
efektīvā izmantošanā”” apstiprināja MK sēdē 2009.gada 30.jūnijā (Protokola Nr.45, 52. §).
Aktivitāte ir pieteikta Eiropas Komisijai kā valsts atbalsta paziņojums (14.10.2009.
N564/2009). Ņemot vērā lielo kultūras pieminekļu īpašnieku interesi par šo aktivitāti,
paziņojums par projektu iesniegumu iesniegšanu tiks izsludināts nekavējoties pēc Eiropas
Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

Ilustrācija 28: Apguves progress kultūras jomā

195. Ņemot vērā, ka saskaņā ar 2009.gada 7.aprīļa MK protokollēmumu 3.4.3.pasākumam
„Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” pieejamais ERAF apjoms tika samazināts par
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6 445 072 LVL, kā arī lielo kultūras pieminekļu īpašnieku interesi par iespējamo ERAF
atbalstu kultūras pieminekļu atjaunošanā, nākotnē varētu būt nepieciešamība pārskatīt
pasākuma ietvaros pieejamā ERAF finansējumu apjomu, lai nodrošinātu 3.4.3.pasākuma
mērķu sasniegšanu.
4.3.13.

Atbalsts ES fondu vadībai

196. ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji ir vadošā iestāde, atbildīgās un
sadarbības iestādes, revīzijas iestāde, maksājumu iestāde, plānošanas reģioni. Tā kā ES fondu
tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji ir zināmi, tad aktivitātes tiek īstenotas ierobežotas
projektu iesniegumu atlases veidā.
197. 1.6.prioritātes „Tehniskā palīdzība” 1.6.1.pasākuma „Atbalsts darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībai” mērķis ir atbalstīt programmas vadībā iesaistītās
institūcijas programmas vadības funkciju nodrošināšanā. Prioritātes ietvaros apstiprināts 21
projekts par kopējo attiecināmo izmaksu summu 11,7 miljoni eiro jeb 64,1% no prioritātes
kopējā finansējuma un noslēgta 21 vienošanās par kopējā attiecināmā finansējuma summu 11,7 miljoniem eiro jeb 64,1% no prioritātes kopējā finansējuma.
198. 2.4.prioritātes „Tehniskā palīdzība” 2.4.1.pasākuma „Atbalsts darbības programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” vadībai” mērķis ir atbalstīt programmas vadībā iesaistītās
institūcijas programmas vadības funkciju nodrošināšanā. Prioritātes ietvaros apstiprināti 16
projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 13,9 miljoni eiro jeb 60,4% no prioritātes
kopējā finansējuma un noslēgtas 16 vienošanās par kopējo attiecināmo finansējuma summu
13,9 miljoniem eiro jeb 60,4% no prioritātes kopējā finansējuma.
199. 3.7.prioritātes „Tehniskā palīdzība” 3.7.1.pasākuma „Atbalsts darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai” mērķis ir atbalstīt programmas vadībā iesaistītās
institūcijas programmas vadības funkciju nodrošināšanā. Prioritātes ietvaros apstiprināti 22
projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 31,5 miljoni eiro jeb 46,5% no prioritātes
kopējā finansējuma un noslēgtas 22 vienošanās par kopējo attiecināmo finansējuma summu
31,5 miljoniem eiro jeb 46,5% no prioritātes kopējā finansējuma.
200. 3.8.prioritātes „Tehniskā palīdzība” 3.8.1.pasākuma „Atbalsts darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” vadībai” mērķis ir atbalstīt programmas vadībā iesaistītās
institūcijas programmas vadības funkciju nodrošināšanā. Prioritātes ietvaros apstiprināti 15
projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu 4,4 miljoni eiro jeb 30,5% no prioritātes
kopējā finansējuma un noslēgtas 15 vienošanās par kopējo attiecināmo finansējuma summu
4,4 miljoniem eiro jeb 30,7% no prioritātes kopējā finansējuma.
201. Sākot ar 2008.gada 1.janvāri sākās aktīva ES fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošana
atbilstoši ar finansējuma saņēmējiem noslēgtajiem līgumiem. 2008.gadā ES fondu tehniskās
palīdzības projektu ietvaros izvērtēti 1043 projektu iesniegumi, organizēti 650 semināri un
konferences, organizēti 456 informatīvie un publicitātes pasākumi, izstrādāti 25 metodiskie un
cita veida materiāli, veiktas 250 pārbaudes projektu īstenošanas vietās, atalgoti 375
darbinieki.
202. Līdz 2009.gada 30.septembrim tika apstiprināti maksājuma pieprasījumi par kopējo summu
4,9 miljonu latu (7 miljonu eiro) apmērā.
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Ilustrācija 29: Atbalsts ES fondu vadībai – apguves progress

203. Apskatot jomas, kur tiek novirzīts TP finansējums, uzskatāmi (skat. ilustrāciju) redzam, ka tā
lielākā daļa tiek izmaksāta algās.
Series1; Ierēdņu un
darbinieku atlīdzība;
2347541; 64%

Series1;
Pamatkapitāla
Series1; Informācija
veidošana; 396937;
un publicitāte;
11%
375400; 10%
Series1;
Pakalpojumi;
Series1; Izvērtējumi
146546;
Series1; 4%
; 127755; 4%
Series1; Citi Komandējumi un
izdevumi ; 114413;
dienesta braucieni ;
136309; 4%
3%

Ilustrācija 30: ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma izpilde izdevumu pozīciju griezumā

204. Līdz 2009.gada 30.septembrim ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros ir veiktas
atmaksas finansējuma saņēmējam 7 miljoni eiro apmērā.

4.4.

DP ieguldījums Vispārējās regulas 3.panta kontekstā
salīdzinājumā pret Kopienas Stratēģiskajām vadlīnijām

un

205. 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, 3.pants nosaka darbības, ko Kopiena veic atbilstoši Līguma 158.pantam. ES
fondu (ERAF, ESF, KF), EIB un pārējo Kopienas finanšu instrumentu atbalsts Latvijā tiek
ieviests atbilstoši minētās regulas divām sadaļām: 1) konverģence un 2) Eiropas teritoriālā
sadarbība.
206. VSID stratēģija definē SF un KF apguves mērķus un prioritātes 2007.-2013.gadu plānošanas
periodam atbilstoši konverģences mērķa uzdevumiem.
207. Neatkarīgu ekspertu ex-ante izvērtējums norāda, ka plānošanas dokumenti atbilst Kopienas
stratēģiskajām pamatnostādnēm (turpmāk - KSV). Apstiprinām, ka VSID un DP kopumā
atbilst KSV noteiktajiem ES līmeņa mērķiem un jomām, kurās iespējams ES atbalsts, tādējādi
stiprinot ekonomisko un sociālo kohēziju (vispārējās regulas 3.pants). Tā kā VSID un DP
mērķi pamazām tiek sasniegti un tie ir izveidoti atbilstoši KSV, var uzskatīt, ka Latvija
sasniedz ES noteiktos mērķus. Šajā sadaļā apskatīsim VSID un DP mērķu sasniegšanas
progresu.
208. Jāņem vērā, ka 2008.gada otrajā pusē Latvijas ekonomiskā situācija sāka pasliktināties
pasaules ekonomikas un finanšu krīzes iespaidā, kas ir atstājis arī ietekmi uz VSID un DP
mērķu izpildi. Jāuzsver, ka situācijā, kad Latvija saskaras ar nopietnām ekonomiskām un
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sociālām problēmām, ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējums ir vienīgās būtiskās
valstī ienākošās investīcijas.
209. VSID 174.punkts nosaka, ka „SF un KF atbalsta uzdevums ir veicināt ātrāku valsts
ekonomisko izaugsmi un tuvošanos ES dalībvalstu vidējam labklājības līmenim”. Tika minēti
arī ES fondu intervencei izvirzītie sasniedzamie rezultāti ar atsauci uz šī brīža vērtību, kas
atspoguļoti tabulā.
Tabula 2: VSID 174., 175.p. norādītie sasniedzamie rezultāti
Sasniedzamie rezultāti

Bāzes vērtība

Mērķis (2007.2013.g.)

Šī brīža novērtējums 2009.g.

IKP pieaugums gadā, %

11,9 %
(2006)

6,0-8,0 %

-18,0 %

IKP no ES vidējā, %

47,9 %
(2005)

53,0 %

52,0 %

Nodarbinātības līmenis, %

66,3 %
(2006)

70,0 %

61,4 %
(2.cet.)

Bezdarba līmenis, %

6,8 %
(2006)

6,0 %

16,9 %

Ilgstošā bezdarba rādītājs, %

2,5%
(2006)

2,0 %

4,0 %
(2.cet.)

Izdevumi pētniecībai un attīstībai,
% no IKP

0,57%
(2005)

1,5 %

61,0 %

210. Sasniedzamo rezultātu īss salīdzinājums ar pašreizējo rādītāju vērtību liecina, ka dotie
atskaites punkti ekonomiskās krīzes apstākļos vairs nav sasniedzami. Piemēram, no 2004.2008.gadam bija vērojams nodarbinātības rādītāju uzlabojums, taču pēc 2008.gada tie sāka
pasliktināties. Ņemot vērā ekonomiskās krīzes radīto ietekmi un līdz ar to strauji pieaugušo
bezdarba līmeni Latvijā, VSID noteiktos nodarbinātības mērķus līdz 2013.gadam sasniegt
nebūs iespējams. Šādos apstākļos arī makroekonomiskā modelēšana nevar sniegt sevišķi
precīzu informāciju par fondu ietekmi uz ekonomiku, tomēr vispārēji vērtējot, fondu veiktie
ieguldījumi palielina ekonomisko aktivitāti krīzes laikā, kā arī ieguldījums ražošanas faktoros
(cilvēkresursos un kapitālā) palielina ekonomikas potenciālu IKP pieaugumam nākotnē.
211. VSID noteikto mērķu sasniegšanai SF un KF investīcijas Latvijā plānots vadīt ar trīs DP
palīdzību.
212. DP mērķu izpildes progress tika novērtēts, salīdzinot dažādus šim ziņojumam speciāli
sagatavotus ietekmes rādītājus, kas atspoguļoti šī ziņojuma 5.3. sadaļā.
213. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” stratēģiskie mērķi noteikti DP 413.-420.punktā. DP
ietvaros paredzēts sasniegt nodarbinātības mērķus – nodarbinātības līmenis 70% apmērā,
darba apstākļu kvalitāte, produktivitāte un sociālās atstumtības mazināšana –, kā arī
nodrošināt kvalitatīvu pamatizglītību, obligātu vidējo un pieejamo izglītību, modernizēt
izglītības infrastruktūru, darbaspēku sagatavot atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un
nodrošināt cilvēka radošā potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un attīstīšanu mūža garumā.
Papildus NAP valsts attīstības stratēģija kā galveno stratēģisko mērķi nosaka uz izglītību,
zinātni un konkurētspējīgiem uzņēmumiem balstītu tautsaimniecību.
Tabula 3:Pirmās DP prioritātes mērķis un atbilstošie ietekmes rādītāji
Prioritāte

Prioritātes mērķis

Atbilstošā ziņojuma sadaļa/
Ietekmes rādītāji

1.1. Augstākā izglītība un zinātne

nodrošināt augsti kvalificētu
speciālistu sagatavošanu

5.3.2. Izglītība un zinātne:
Pieaudzis zinātnē un pētniecībā
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tautsaimniecības attīstībai svarīgās
nozarēs un nostiprināt cilvēku
potenciālu zinātnes un pētniecības
attīstībai

strādājošo īpatsvars,
Pieaudzis sagatavoto doktoru
skaits,
Pieaudzis studējošo skaits
inženierzinātnēs, tehnoloģiju
dabaszinātņu tematiskajās grupās.

1.2. Izglītība un prasmes

nodrošināt zinoša, prasmīga un
darba tirgus prasībām atbilstoša
darbaspēka sagatavošanu

5.3.2. Izglītība un zinātne:
Nodarbinātība,
Samazinājies vidējās izglītības
absolventu skaits ar zemām vai ļoti
zemām prasmēm dabaszinātnēs,
matemātikā un svešvalodās,
Samazinājies jauniešu skaits, kas
pēc pamatskolas pamet izglītību.

1.3. Nodarbinātības veicināšana un
veselība darbā

veicināt iedzīvotāju sekmīgu
iekļaušanos un noturēšanos
darbaspēka tirgū, nodrošinot
prasmes, paaugstinot drošību,
veicinot līdztiesību un veselību

5.3.3. Nodarbinātība un sociālā
iekļaušana:
Bezdarba līmenis,
Nodarbinātība,
Ilgstošais bezdarbs,
Samazināt nabadzības riska
indeksu pēc sociālajiem
transfertiem,
Samazināt nelaimes gadījumos
darbā bojā gājušo skaitu.

1.4. Sociālās iekļaušanas
veicināšana

mazināt nabadzības un sociālās
atstumtības riskus

5.3.3. Nodarbinātība un sociālā
iekļaušana:
Nodarbinātība,
Ilgstošais bezdarbs,
Samazināt nabadzības riska
indeksu pēc sociālajiem
transfertiem,
Invaliditātes noteikšanas sistēmas
pilnveides un preventīvi veikto
pasākumu rezultātā samazinājies
personu skaits, kurām noteikta
invaliditāte.

214. Papildus DP iznākuma rādītāji norāda, ka šajā plānošanas periodā līdz šim modulārās
apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmuši 19960
bezdarbnieku un darba meklētāju, apmācībās iesaistītas 1046 nodarbinātās personas,
atbalstītas 20 bezdarba riskam pakļautās personas, darba vides risku novērtējums veikts 13466
darba vietās, sabiedrības derīgos darbos iesaistīti 6 992 iedzīvotāji, . Informāciju par visiem
DP rezultāta un iznākuma rādītājiem var atrast 7.3.pielikumā.
215. DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” stratēģiskie mērķi definēti DP 173.-181.punktā. DP ir
vērsta uz uzņēmējdarbības veicināšanu, inovāciju un zinātnes potenciāla attīstību.
Tabula 4: Otrās DP prioritātes mērķis un atbilstošie ietekmes rādītāji
Atbilstošā ziņojuma sadaļa/ Ietekmes
rādītāji

Prioritāte

Mērķis

2.1. Zinātne un inovācijas

Sekmēt zinātnes attīstību un uz
zināšanām balstītu
uzņēmējdarbību

5.3.2. Zinātne un izglītība:
Pieaudzis zinātnē un pētniecībā
strādājošo īpatsvars % no darbaspējīgo
iedzīvotāju skaita valstī.

2.2. Finanšu pieejamība

Veicināt pieeju finansējumam

5.3.5 Uzņēmējdarbība:
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2.3.Uzņēmējdarbības veicināšana

komercdarbības attīstībai

Ekonomiski aktīvo saimnieciskās
darbības veicēju skaits uz 1000
iedzīvotājiem (VSID),
Sasniegt augsto un vidēji augsto
tehnoloģiju īpatsvaru apstrādes
rūpniecībā
Augsto tehnoloģiju īpatsvars eksportā

Veicināt jaunu komersantu
rašanos un paaugstināt esošo
komersantu konkurētspēju

5.3.5. Uzņēmējdarbība:
Ekonomiski aktīvo saimnieciskās
darbības veicēju skaits uz 1000
iedzīvotājiem (VSID),
Sasniegt augsto un vidēji augsto
tehnoloģiju īpatsvaru apstrādes
rūpniecībā
Augsto tehnoloģiju īpatsvars eksportā

216. DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” stratēģiskie mērķi minēti DP 541.-550.punktā. ERAF un
KF DP "Infrastruktūra un pakalpojumi" ir vērsta uz transporta, vides, IKT, sociālās un
izglītības infrastruktūras attīstību, enerģētikas attīstību un mājokļu energoefektivitātes
veicināšanu.
Tabula 5: Trešās DP prioritātes mērķis un atbilstošie ietekmes rādītāji
Prioritāte

Prioritātes mērķis

Atbilstošā ziņojuma sadaļa/ Ietekmes
rādītāji

3.1. Infrastruktūra cilvēku
kapitāla nostiprināšanai

cilvēku kapitāla efektīva
izmantošana, konkurētspējas un
nodarbinātības rādītāju pieaugums

5.3.4. Veselība :
Vidējais ārstēšanās ilgumu uz vienu
pacientu.

3.2. Teritoriju pieejamības un
sasniedzamības veicināšana

dažādu valsts teritorijas daļu
labāka fiziska sasniedzamība, kā
arī valsts teritorijā dzīvojošo
iedzīvotāju piekļuve pie
informācijas pakalpojumiem

5.3.8. Transports un IKT :
Informācijas sistēmu un elektronisko
pakalpojumu attīstība,
Iedzīvotāji, kas regulāri (ne retāk kā
reizi nedēļā) izmanto internetu

3.3. Eiropas nozīmes transporta
tīklu attīstība un ilgtspējīga
transporta veicināšana

kvalitatīvas, drošas, kopējā
Eirāzijas transporta sistēmā
integrētas transporta
infrastruktūras pilnveidošana

5.3.8. Transports un IKT :
Valsts galveno autoceļu kvalitāte
saglabāta vismaz apmierinošā līmenī,
Kravu apgrozības pieaugums
Latvijas ostās,
Paaugstinājusies ceļu satiksmes
drošība: samazinājies bojā gājušo
skaits,
Informācijas sistēmu un elektronisko
pakalpojumu attīstība,
Iedzīvotāji, kas regulāri (ne retāk kā
reizi nedēļā) izmanto internetu

3.4. Kvalitatīvas vides dzīvei un
ekonomiskai aktivitātei
nodrošināšana

veicināt valsts un atsevišķu tās
teritorijas daļu pievilcību,
sakārtojot apkārtējo vidi, kā arī
uzlabojot infrastruktūru un
pakalpojumus vides, mājokļa,
kultūras un tūrisma jomās

5.3.10. Kultūra:
Mājsaimniecību izdevumi kultūrai un
atpūtai.
Līdzdalība kultūras aktivitātēs

3.5. Vides infrastruktūras un videi
draudzīgas enerģētikas
veicināšana

veicināt valsts un atsevišķu tās
teritorijas daļu pievilcību,
sakārtojot apkārtējo vidi, kā arī
uzlabojot infrastruktūru un
pakalpojumus vides un

5.3.7. Vide :
Samazināts ūdens patēriņš,
Nodrošināta cilvēku veselībai
nekaitīga ūdens kvalitāte,

48

3.6. Policentriska attīstība

siltumapgādes jomās

Nodrošināta racionāla, vidi
saudzējoša un ilgtspējīga zemes
resursu, zemes dzīļu un augsnes
izmantošana,
Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas
nepārsniedz Latvijai noteiktās
saistības
5.3.6. Enerģētika :
vidējais īpatnējais siltumenerģijas
patēriņš ēkās,
Atbalstītajām koģenerācijas stacijām
sasniegt efektivitātes līmeni,
vidējais valsts siltumenerģijas
zudumu līmenis siltumenerģijas
pārvades un sadales tīklos

veicināt valsts policentrisku
attīstību

5.3.9. Līdzsvarota reģionālā
attīstība:
Reģionālā IKP uz vienu iedzīvotāju
dispersija

217. Papildu DP iznākuma rādītāji norāda, ka šajā periodā no jauna uzcelta vai paplašināta 1
pirmsskolas izglītības iestāde, renovētas vai labiekārtotas 6 pirmsskolas izglītības iestādes.
218. Nevar izpildīt makro mērķus, bet aktivitāšu īstenošana, lai gan ierobežotā skaitā tiek īstenotas.
Var novērot ietekmi uz tautsaimniecību. Izpilde, rezultāti tiek sasniegti.
219. Kopumā var secināt, ka lielāko daļu VSID un DP noteiktos makroekonomiskos mērķus
sasniegt neizdosies, jo ir ievērojami mainījusies ekonomiskā situācija gan valstī, gan ES, gan
arī visā pasaulē. Būtu nepieciešams pārskatīt makroekonomisko mērķu izpildes
nodrošināšanai noteiktos sasniedzamos rezultātus, veidojot prognozes balstoties uz šī brīža
situāciju valstī. Jāņem vērā, ka prognozes būtu aptuvenas, jo nevar precīzi prognozēt, kad un
cik strauji ekonomiskā situācija valstī uzlabosies. Tomēr, neskatoties uz ekonomisko situāciju
valstī, ES fondu atbalsts nodrošina investīciju ieplūšanu ekonomikā, ieguldot DP svarīgāko
aktivitāšu īstenošanā, sasniedzot noteiktus rezultātus.
220. Informācija par ietekmes rādītāju pārskatīšanu tiek atspoguļota atsevišķā sadaļā - 5.3. sadaļā.

4.5.

ESF ieguldījums Eiropas nodarbinātības stratēģijas vadlīniju un
rekomendāciju ieviešanā

221. Jāatzīmē, ka visas nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā esošās esošās ESF aktivitātes
nodrošina vai veicina Eiropas nodarbinātības stratēģijas vadlīniju (atbilstoši Regulas (EK)
1081/2006 2§. noteiktajam) un rekomendāciju ieviešanu. Eiropas nodarbinātības stratēģijās
minēti 6 mērķi: (1) Ieviest nodarbinātības politiku ar mērķi sasniegt pilnīgu nodarbinātību,
uzlabot kvalitāti un produktivitāti darbā, un stiprināt sociālo un teritoriālo vienotību; (2)
Sekmēt mūžizglītību; (3) Nodrošināt iekļaujošu darba tirgu darba meklētājiem un neizdevīgā
stāvoklī esošiem iedzīvotājiem; (4) Uzlabot iedzīvotāju prasmju atbilstību darba tirgus
vajadzībām; (5) Piemērot izglītības un apmācību sistēmas atbilstoši mainīgajām prasībām, kā
arī (6) Paplašināt un uzlabot ieguldījumu cilvēkresursos.
222. Lai veicinātu mērķa „Ieviest nodarbinātības politiku ar mērķi sasniegt pilnīgu nodarbinātību,
uzlabot kvalitāti un produktivitāti darbā, un stiprināt sociālo un teritoriālo vienotību” ((1)
mērķis) sasniegšanu tiek īstenotas šādas ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” aktivitātes/apakšaktivitātes:


1.3.1.1.3.apakšaktivitāte „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, kas nodrošina
profesionālo apmācību, pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un konkurētspējas
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paaugstināšanas pasākumus ar mērķi paaugstināt darba meklētāju un bezdarbnieku
konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielinot
iespējas integrēties darba tirgū;
1.3.1.1.5. apakšaktivitātes „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai”
ietvaros tiek sniegts atbalsts (apmācības darbiniekiem darba devēja profesionālās darbības
jomā, paaugstinot šo darbinieku profesionālo kvalifikāciju) darbiniekiem, kuri strādā
uzņēmumos, kas esošās ekonomiskās krīzes radīto apstākļu dēļ atrodas dīkstāvē vai
periodiskā dīkstāvē;
1.3.1.5. aktivitāte „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas
atbalsts”, kuras ietvaros ekonomiskās krīzes apstākļos tiek veikta darba praktizēšanas
vietu radīšana pašvaldībās, lai nodrošinātu ar darba vietām personas, kurām ir zemi vai
nav ienākumu;
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. Aktivitātes rezultātā tiks iegūti dati, uz kuru pamata varēs plānot
nepieciešamās apmācību programmas bezdarbniekiem un darba meklētājiem, tādējādi,
veicinot darba tirgus pieprasījuma atbilstību piedāvājumam;
1.2.2.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai”,
kas veicinās mūžizglītības pieejamību personām no 25 gadu vecuma, tādējādi, palielinot
šo personu konkurētspēju darba tirgū un sekmējot iespējas būt ekonomiski aktīvām ilgāku
laika periodu;
1.4.1.1.1. apakšaktivitāte „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba
tirgū”, kas sevī ietver plašu pakalpojumu klāstu (individuālās konsultācijas pie
speciālistiem personas pašapziņas paaugstināšanai un motivēšanai integrēties darba tirgū,
individuālās ārstnieciskās konsultācijas personības problēmu risināšanai, karjeras
plānošanas konsultācijas, ergoterapeita konsultācijas, pavadoņa, asistenta un surdotulka
pakalpojumi personām, kurām noteikta invaliditāte, pasākumi atkarības problēmu
risināšanai, pasākumi darba prasmju attīstībai u.c.). Apakšaktivitāte paredz sniegt atbalstu
personām, kas saskaras ar grūtībām iekļauties darba tirgū, paredzot tiem visaptverošus
atbalsta pasākumus, sākot no personu konsultēšanas un motivēšanas atgriezties darba tirgū
līdz pat praktiskiem darba izmēģinājumiem apgūto prasmju nostiprināšanai;
1.4.1.1.2.
apakšaktivitāte
„Atbalstītās
nodarbinātības
pasākumi
mērķgrupu
bezdarbniekiem”, tiek ieviesta, lai atbalstītu sociālo iekļaušanu un iespējas visiem
iedzīvotājiem integrēties sabiedrībā un darba tirgū. Tās ietvaros tiek piedāvāti aktīvie
nodarbinātības pasākumi īpaši atbalstāmajām mērķa grupām: bezdarbniekiem –
invalīdiem, bezdarbniekiem, kuri pēc Komisijas Regulas (EK) 800/2008 atbilst
„nelabvēlīgā stāvoklī esoša darba ņēmēja” kritērijiem, veicinot šo personu sociālo
vienlīdzību un iekļaušanos darba tirgū.

223. Lai veicinātu (2) mērķa – „Sekmēt mūžizglītību” – sasniegšanu tiek īstenota ESF darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.2.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts
mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai”. Apakšaktivitātes mērķis ir veicināt
mūžizglītības pieejamību, kuras ietvaros tiks sniegti karjeras konsultēšanas pakalpojumi
izglītības programmas izvēlei un formālās vai neformālās izglītības apguvei iedzīvotājiem no
25 gadu vecuma. Pasākuma īstenošanas rezultātā palielināsies mērķgrupas personu
konkurētspēja darba tirgū un iespējas ilgāk saglabāt darba vietu, kas nodrošinās personu
iespējas būt ekonomiski aktīvām ilgākā laika periodā, mazinot sociālās atstumtības risku.
Ņemot vērā, ka viena no ES demogrāfijas un nodarbinātības politikas problēmām ir
sabiedrības novecošanās, tad šāda pasākuma īstenošana ļaus personām ilgāk palikt
ekonomiski aktīvām, tādā veidā, mazinot finansiālo slogu uz sociālo budžetu.
224. Trešā (3) mērķa „Nodrošināt iekļaujošu darba tirgu darba meklētājiem un neizdevīgā stāvoklī
esošiem iedzīvotājiem” sasniegšanai tiek īstenotas šādas ESF darbības programmas
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„Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes, kas īpaši veicina neizdevīgā stāvoklī esošu
personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū:








1.4.1.1.1. apakšaktivitāte „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba
tirgū”, kas sevī ietver individuālās konsultācijas pie speciālistiem personas pašapziņas
paaugstināšanai un motivēšanai integrēties darba tirgū, individuālās ārstnieciskās
konsultācijas personības problēmu risināšanai, karjeras plānošanas konsultācijas,
ergoterapeita konsultācijas, pavadoņa, asistenta un surdotulka pakalpojumi personām,
kurām noteikta invaliditāte, pasākumi atkarības problēmu risināšanai, pasākumi darba
prasmju attīstībai u.c.). Apakšaktivitāte paredz sniegt atbalstu personām, kas saskaras ar
grūtībām iekļauties darba tirgū (personas ar invaliditāti, personas pēc atbrīvošanas no
ieslodzījuma vietām, personas ar atkarības problēmām u.c.);
1.4.1.1.2.
apakšaktivitāte
„Atbalstītās
nodarbinātības
pasākumi
mērķgrupu
bezdarbniekiem”, tiek ieviesta, lai atbalstītu sociālo iekļaušanu un iespējas visiem
iedzīvotājiem integrēties sabiedrībā un darba tirgū. Tās ietvaros tiek piedāvāti aktīvie
nodarbinātības pasākumi īpaši atbalstāmajām mērķa grupām: bezdarbniekiem –
invalīdiem, bezdarbniekiem, kuri pēc Komisijas Regulas (EK) 800/2008 atbilst
„nelabvēlīgā stāvoklī esoša darba ņēmēja” kritērijiem, veicinot šo personu sociālo
vienlīdzību un darba tirgus pieejamību;
1.4.1.2.2. apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar
redzes un dzirdes traucējumiem”, kura ir īpaši vērsta uz personu ar redzes un dzirdes
traucējumiem integrāciju sabiedrībā. Apakšaktivitātes ietvaros tiek 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. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros tiek veikta 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, ar mērķi veicināt minēto personu integrāciju sabiedrībā un
nodarbinātību. Apakšaktivitātes mērķis ir mazināt atsevišķu personu grupu sociālo
atstumtību un veicinātu to integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

225. Lai uzlabot iedzīvotāju prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām ((4) mērķis) tiek īstenotas
šādas ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes:





1.3.1.1.3.apakšaktivitāte „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”, kas piedāvā
kvalifikācijas celšanas pasākumus esošajā profesijā vai jaunas profesijas apguvē, atbilstoši
aktuālajām darba tirgus prasībām un pieprasījumam;
1.3.1.1.5. apakšaktivitātes „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai”
ietvaros tiek īstenotas apmācības darbiniekiem darba devēja profesionālās darbības jomā,
paaugstinot šo darbinieku profesionālo kvalifikāciju. Pasākums tiek piedāvāts
darbiniekiem, kas strādā nepilnu darba laiku uzņēmumos, kas esošās ekonomiskās krīzes
radīto apstākļu dēļ atrodas dīkstāvē vai periodiskā dīkstāvē. Tādējādi, darbinieks
saglabājot esošo darba vietu var papildus iegūt jaunas iemaņas un prasmes;
1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas
veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes
"Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts
komersantu individuāli organizētām apmācībām" ietvaros tiek veicinātas investīcijas
cilvēkresursos un komersantu tiešā dalība tiem pieejamā darbaspēka kvalifikācijas celšanā,
tādējādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot
ekonomikas konkurētspēju.
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226. Lai sasniegtu mērķi „Piemērot izglītības un apmācību sistēmas atbilstoši mainīgajām
prasībām” ((5) mērķis), tiek īstenotas šādas ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” apakšaktivitātes:














1.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai
piedāvātie mūžizglītības veicināšanas pasākumi ļaus jebkurā personas vecumā papildināt
esošās zināšanas vai apgūt jaunu profesiju, kas atbilst aktuālajam darba tirgus
pieprasījumam;
1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” ietvaros regulāri
notiek konsultācijas ar darba devējiem par aktuālajām profesijām un nepieciešamajām
speciālistiem darba tirgū un reaģējot uz tām tiek veidotas apmācību programmas
(kvalifikācijas celšanas pasākumi, pārkvalifikācijas pasākumi), lai nodrošinātu
bezdarbnieku atbilstību darba tirgus tendencēm.
1.1.2.2.1.apakšaktivitāte „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un
akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana”. Apakšaktivitātes ietvaros paredzēts
uzlabot studiju programmu saturu un atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, izstrādājot
jaunas studiju programmas un kursus, un pilnveidojot akadēmiskā personāla kvalifikāciju.
1.2.1.1.1.apakšaktivitāte „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās
izglītības pārstrukturizācija” (kopējais publiskais finansējums 3 milj. LVL). Atbalsts
paredzēts profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai atbilstoši
tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām, veicot profesionālās izglītības
pārstrukturizāciju, izveidojot nozaru kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības nozaru
izpēti, izstrādājot vai pilnveidojot profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas
pamatprasības un attīstot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanu.
1.2.1.1.3. apakšaktivitāte „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” (kopējais publiskais finansējums 8.1
milj. LVL). Apakšaktivitātes ietvaros paredzēts uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības
programmu īstenošanas kvalitāti, tajā skaitā palielinot līdzdalību vidējās izglītības pakāpē,
un nodrošināt sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un
izglītības turpināšanai.
1.2.1.2.1.apakšaktivitāte „Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu,
metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana” (kopējais publiskais
finansējums 5 milj. LVL). Atbalsts paredzēts, lai īstenotu reformas vispārējās izglītības
programmās, optimizējot dabaszinātņu un sabiedrības zinātņu apjomu un akcentējot
zināšanu pielietojumu, pilnveidojot mācību priekšmetu saturu, mācību metodes un
nodrošinājumu, uzlabojot mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu, veicinot interesi par
dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetiem un svešvalodu apguvi.
1.2.2.1.5.apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” (kopējais publiskais finansējums 20 milj. LVL) - atbalsta
pasākumu īstenošana vispārējās un profesionālās izglītības pedagogiem izglītības sistēmas
strukturālo pārmaiņu ietvaros, nodrošinot jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē
nepieciešamo pārkvalifikāciju, zināšanu un prasmju pilnveidi profesionālās un sektorālās
mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā
arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un ieviešanu, tai skaitā nodrošinot
mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

227. Visi iepriekšminētie pasākumi, kas tiek veikti labklājības nozarē ar ESF atbalstu paplašina un
pilnveido ieguldījumu cilvēkresursos ((6) mērķis): pasākumu ietvaros tiek paaugstināta
personu profesionālā kvalifikācija un darba prasmes, veicināta personu motivācija un iespējas
neatkarīgi no vecuma, dzimuma un veselības stāvokļa integrēties vai reintegrēties sabiedrībā
un darba tirgū, veicināta nodarbinātība, paaugstināts personu informētības līmenis par darba
drošības, darba tiesisko attiecību izpratni un informētību par vienlīdzīgas attieksmes
principiem darba tirgū, tiks veikta invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide, kas būtiski
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mazinās risku kļūt par invalīdiem personām ar prognozējamu invaliditāti, tādējādi, stiprinot
cilvēkresursus. Tiek veikti pasākumi, kas ir īpaši vērsti uz sociālo iekļaušanu un
diskriminācijas novēršanu, tādā veidā veicinot sociālo vienotību.
228. Papildus jāpiemin, ka 95% no visiem labklājības nozarē plānotajiem pakalpojumiem, kas tiek
nodrošināti ar ESF atbalstu, ir pieejami visos Latvijas reģionos, nodrošinot to tiešu vai
pastarpinātu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem.
229. Spēkā esošajā DP un DPP LM ir nodrošinājusi, ka ESF atbalstītās darbības atbilst Eiropas
Nodarbinātības stratēģijai un valsts rīcības plāniem nodarbinātības un sociālās iekļaušanas
jomā. Tomēr nelabvēlīgās ekonomiskās situācijas saasinājuma dēļ 2008.gada nogalē un
2009.gadā, padziļinoties ekonomiskajai krīzei, mainīti arī ES struktūrfondu finansējuma
izvietojuma uzsvari, pastiprināti pievēršoties tradicionālākiem pasākumiem un tādiem, kuru
efektivitāte ir jau iepriekš novērtēta, mazāku uzmanību pievēršot tādām aktivitātēm kā,
piemēram, dzimumu līdztiesības veicināšanai un inovatīviem projektiem elastdrošības
veicināšanai darba tirgū..
230. Nodarbinātības veicināšanai tiek meklēti kompleksi risinājumi ─ tiek pievērsta uzmanība gan
bezdarbniekiem un darba meklētājiem, cilvēkiem ar atkarības problēmām, tiek sniegts atbalsts
gan sociālajai, gan profesionālajai rehabilitācijai. Īpašas aktivitātes ir paredzētas cilvēkiem ar
redzes traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
Ietekmi uz aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros realizētajām ESF aktivitātēm, sākot ar
2007.gada beigām, atstāja ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, kas cita starpā izpaudās arī
darba vakanču statistikā, mainoties darba devēju piedāvājuma - pieprasījuma proporcijai.
Finanšu krīze, kas iestājās 2008.gadā, Latvijas ekonomisko situāciju ir padarījusi vēl
nelabvēlīgāku, jo tā ir atstājusi un atstās ievērojamu ietekmi uz Latvijas eksporta partneriem,
kā arī uzņēmumu kreditēšanās iespējām. Ekonomisko procesu ietekmē Eirozonas bezdarba
līmenis 2008.gada novembrī sasniedza 7,8%. Latvijā 2007.gadā bezdarba līmenis pēc
EUROSTAT datiem bija 6%, bet 2008.gada novembrī – 9%, savukārt uz šā ziņojuma
sagatavošanas brīdi pieejamie rādītāji liecina par krīzes tālāku padziļināšanos- 2009.gada
3.ceturksnī bezdarba līmenis sasniedza 18,4% (CSP dati, vecuma grupā 15-74 gadi).
Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrēto vakanču skaits 2007.gada decembrī bija 18 147, bet
attiecīgi 2008.gada decembrī būtiski samazinājies līdz 3205 (2009.gada 30.septembrī – 1856
brīvās darba vietas). 2007.gada decembrī NVA bija reģistrēti 52 321 bezdarbnieks un darba
meklētājs, bet 2008. gada decembrī attiecīgi 76 435 personas (2009.gada 30.septembrī – 147
754).
231. Lai veicinātu nodarbinātību, tiek paplašināts aktīvo nodarbinātības pasākumu un mērķa grupu
klāsts, stimulētas ekonomiskās aktivitātes mazāk attīstītajās valsts teritorijās, risinātas
nedeklarētās nodarbinātības problēmas, paplašinātas izglītības un apmācību iespējas, ko
ievērojami sekmē ESF līdzfinansēto aktivitāšu īstenošana.
232. Kā minēts iepriekš, pēdējo gadu laikā, pateicoties ekonomikas attīstībai, iedzīvotāju
emigrācijai, aktīvo darba tirgus pasākumu pilnveidošanai un dažādošanai u.c. faktoriem,
nodarbinātības rādītāji Latvijā bija ievērojami uzlabojušies. Kopumā valsts finansētos
aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistīto bezdarbnieku skaits pastāvīgi pieauga
(2003.gadā – 54,6 tūkst., 2006. gadā – 166,4 tūkst.), galvenokārt uz pasākumu konkurētspējas
paaugstināšanai rēķina. Mainoties ekonomiskajai situācijai un strauji palielinoties bezdarba
līmenim, kā arī nabadzības un sociālās atstumtības riskam, tiek paplašināts mērķētāku aktīvo
un preventīvo nodarbinātības paskumu un sociālās iekļaušanas pasākumu klāsts. Līdz ar to ES
līdzfinansētās DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma un darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma aktivitātes ir svarīgs instruments
nodarbinātības un sociālās politikas īstenošanai tuvākajam pārskata periodam.
233. Visas nodarbinātības jomas pārziņā esošās ESF aktivitātes nodrošina vai veicina Eiropas
nodarbinātības stratēģijas vadlīniju un ieteikumu ieviešanu.
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4.6. ESF ieguldījums Ziņojuma par nacionālās sociālās aizsardzības un
sociālās iekļaušanas stratēģijā svarīgāko mērķu un uzdevumu
sasniegšanā un citās kopienas prioritātēs un mērķos izglītības un
apmācību jomā
234. Ziņojumā par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008. –
2010.gadam tiek izvirzīti šādi trīs prioritārie sociālās aizsardzības un iekļaušanas uzdevumi:
(1) Sekmēt efektīvāku līdzdalību un integrāciju darba tirgū, (2) Uzlabot ienākumu atbalsta
sistēmu un (3) Sekmēt pieejamību kvalitatīviem pakalpojumiem.
235. Lai īstenotu šos trīs prioritāros politikas uzdevumus, laikposmā no 2008. – 2010.gadam
sadarbībā ar sociālajiem partneriem tiek īstenoti un ir plānoti dažādi, valsts, pašvaldību un ES
struktūrfondu līdzekļiem finansēti pasākumi, lai veicinātu mērķa grupu sekmīgāku
iekļaušanos darba tirgū, uzlabotu to materiālo situāciju, sekmētu to pieejamību dažādiem
nepieciešamajiem pakalpojumiem, tādējādi, veicinot to efektīvāku sociālo iekļaušanos.
236. Uzdevuma „Sekmēt efektīvāku līdzdalību un integrāciju darba tirgū” ietvaros ar ESF atbalstu
tiek veikti dažādi pasākumi ar mērķi palielināt nodarbinātības līmeni (tiek piedāvāti
profesionālās apmācības, kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas pasākumi
bezdarbniekiem un darba meklētājiem; darba izmēģinājumi apgūto prasmju nostiprināšanai;
kvalifikācijas celšanas pasākumi nepilna darba laika nodarbinātām personām darba devēja
profesionālās darbības jomā; darba praktizēšanas iespējas pašvaldībās u.c.), samazināt
bezdarbnieku īpatsvaru (bez iepriekšminētajiem pasākumiem, tiek piedāvāti pasākumi, kas ir
īpaši vērsti uz sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iesaisti sabiedrībā un darba tirgū
– personām ar invaliditāti, pirmspensijas vecuma personām, ilgstošajiem bezdarbniekiem,
personām, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām, personām ar atkarības problēmām,
personām, kas atgriezušās Latvijā pēc ilgstošas uzturēšanās ārvalstīs u.c.) un palielināt
profesionālajā izglītībā iesaistīto personu īpatsvaru (tiek piedāvāti pasākumi bezdarbnieku un
darba meklētāju apmācību ietvaros un mūžizglītības veicināšanas ietvaros, ar mērķi personām
papildināt esošo vai iegūt jaunu profesionālo izglītību atbilstoši darba tirgus prasībām.)
237. Uzdevuma „Uzlabot ienākumu atbalsta sistēmu” ietvaros ar ESF atbalstu tiek īstenoti
pasākumi, kas ne tikai netieši uzlabo iedzīvotāju ienākumus un ir vērsti ilgtermiņā (piemēram,
apmācības, kas dod iespēju nākotnē būt konkurētspējīgākam darba tirgū), bet arī sniedz tiešu
atbalstu personu ienākumiem – stipendijas. Piedaloties ESF līdzfinansētajos pasākumos,
personas var saņemt stipendijas bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību laikā, kā arī
piedaloties darba praktizēšanas pasākumos pašvaldībās. Minētais atbalsts dod stimulu
iedzīvotājiem iesaistīties pasākumos, tādā veidā motivējot tos būt aktīviem un iekļauties darba
tirgū.
238. Uzdevuma „Sekmēt pieejamību kvalitatīviem pakalpojumiem” ietvaros ar ESF atbalstu tiek
veikti dažādi pasākumi: pilnveidoti un ieviesti jauni sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi, veicinot to pieejamību īpaši sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju
grupām, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam – personām ar funkcionāliem traucējumiem
(personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar fiziska rakstura traucējumiem un
personām ar psihiskām saslimšanām), personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti, personām,
kas atgriezušās no ieslodzījuma vietām, bezpajumtniekiem un personām ar atkarības
problēmām. Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas ietvaros tiek pilnveidots un
paplašināts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegto pakalpojumu
piedāvājums un nodrošināta pakalpojumu pieejamība visā Latvijas teritorijā, mazinot sociālo
un teritoriālo segmentāciju.
239. Papildus tiek uzlabota arī darba tirgus institūciju sniegto pakalpojumu pieejamība un
kvalitāte, kas ir īpaši svarīga esošās ekonomiskās situācijas apstākļos, kad palielinās klientu
skaits un to pieprasījums pēc kvalitatīviem pakalpojumiem. Pasākuma ietvaros tiek veidoti
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konsultatīvie centri personu informēšanai darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos,
karjeras konsultāciju pakalpojumu uzlabošana un metodiskās bāzes pilnveidošana.
240. Regulāri, atbilstoši darba tirgus prasībām, tiek atjaunots bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācību piedāvājums un uzlabotas apmācību metodes, tādā veidā sekmējot personu pieeju
kvalitatīvām mācību programmām un jaunākajām tendencēm darba tirgus jomā.
241. 2010.gadā tiks uzsākta aktivitāte, kuras mērķis ir izveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu,
kas balstīta uz darbspēju, funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu,
tādējādi, mazinot risku kļūt par invalīdiem personām ar prognozējamu invaliditāti, kā arī
stiprināt invaliditātes institūciju kapacitāti. Šī pasākuma īstenošana dos nozīmīgu ieguldījumu
cilvēkresursos. Pasākuma ietvaros tiks izstrādāta metodika prognozējamas invaliditātes un
invaliditātes noteikšanai dažādām personu grupām, kas balstīta uz funkcionēšanas un veiktās
rehabilitācijas pasākumu efektivitātes novērtēšanu.

4.7.

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma izmantošana
Lisabonas stratēģijas vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanai

242. VSID minēts, ka Lisabonas stratēģisko mērķu izpildei tiks piešķirta daļa no kopējā VSID
20
finansējuma. Atbilstoši sākotnēji plānotajam darbības programmu līmenī 2007.-2013. gada
plānošanas periodā tika paredzēts izmantot apmēram 56% (2 552 533 589 eiro) no Latvijai
pieejamajiem ES fondu līdzekļiem to Latvijas politikas pasākumu finansēšanai, kuri atbilst
līdz šim noteikto Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācijai. Apmēram 66% (1 681 021 199
eiro) ir paredzēts izmantot teritoriju līdzsvarotai attīstībai, t.i., infrastruktūras un pakalpojumu
attīstībai darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros, kas attiecīgi veido
gandrīz 52% no visa darbības programmā pieejamā ES finansējuma. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo periodu (2004.-2006.g.) lielāku daļu – gandrīz 28% (711 192 000 eiro) ir plānots
atvēlēt komersantu attīstības un inovāciju veicināšanai darbības programmas
„Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros, kas attiecīgi veido 97% no darbības programmas
ES finansējuma. Savukārt cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības veicināšanai darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros ir plānots novirzīt 6% (160 320 390
eiro), kas veido 29% no darbības programmā pieejamā ES finansējuma.
243. Lisabonas stratēģijas vadlīniju realizācijai ir plānots sniegt atbalstu šādām jomām:






darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros finansējums novirzīts
pasākumiem, kas vērsti uz iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanu un noturēšanu darbaspēka
tirgū, ar aktīvo nodarbinātības pasākumu un citu instrumentu atbalstu nodrošinot tiem
nepieciešamās prasmes, paaugstinot darba drošību un līdztiesību darba tirgū, kā arī
uzlabojot darbaspēka veselības stāvokli (152 813 475 eiro), un nozaru kompetenču un
kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmas attīstībai un īstenošanai (7 506 915 eiro) no
Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem;
darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros finansējums paredzēts
zinātnes un pētniecības attīstībai (238 072 000 eiro), inovāciju līmeņa paaugstināšanai
komersantos (202 910 000 eiro), finanšu pieejamības veicināšanai uzņēmējdarbības
attīstībai (169 610 000 eiro) un uzņēmējdarbības veicināšanai (100 600 000 eiro) no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem;
darbības programmas „Infrastruktūras un pakalpojumi” ietvaros būtiskākais finansējums
novirzīts autoceļu (768 542 489 eiro), dzelzceļu (257 296 200 eiro), ostu (182 894 115
eiro), informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (156 711 606 eiro), energoefektivitātes,

1.
20 Uz darbības programmu apstiprināšanas brīdi EK, tas ir, 18.12.2007. – attiecībā uz darbības programmu
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 24.09.2007. – attiecībā uz darbības programmu „Uzņēmējdarbība un
inovācijas” un 10.12.2007. - attiecībā uz darbības programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi”.
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koģenerācijas un enerģijas pārvaldības (114 868 597 eiro) un lidostu (78 497 404 eiro)
jomu attīstībai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzekļiem.
244. Ņemot vērā nepieciešamību veikt grozījumus darbības programmās, lai reaģētu uz būtiskām
sociālekonomiskām pārmaiņām valstī, 2009.gada 26.februārī tika izveidotā ekspertu darba
grupa rosināja veikt grozījumus darbības programmās (par šo vairāk lasīt sadaļā „Būtiskākie
pasākumi un pārvarētās grūtības, lai nodrošinātu programmu ieviešanu”), līdz ar to arī daļa no
finansējuma, kas plānota Lisabonas mērķi īstenošanai, mainījās.
245. Līdz perioda beigām Latvija paredz 53,56% no ES fondu finansējuma novirzīt Lisabonas
mērķu veicināšanai, šobrīd, skatoties apguves datus (pielikumā), redzams, ka uz 30.09.2009.
apgūti 7,4% no šiem 53,56% Lisabonas mērķiem paredzētā finansējuma, proti, 145,98 miljoni
LVL no 1 985,66 miljoniem LVL. Redzams arīdzan, ka no šobrīd apgūtajiem vairāk kā 5%
ES fondu finansējuma (194,34 miljoni LVL) 75,12% ir vērsti uz Lisabonas mērķu
sasniegšanu.

5. Izaicinājumi prioritāšu un stratēģiju ieviešanā
246. Šajā sadaļā informācija tiek sniegta par Eiropas Ekonomikas atveseļošanās plāna rezultātā
veiktajām izmaiņām plānošanas dokumentos un ieviešanas veicināšanā, kā arī šeit tiek
atspoguļota arī aktuālākā informācija attiecībā uz ietekmes rādītājiem un ES fondu
izvērtēšanu.

5.1.

DP investīcijas kā atbilde Eiropas ekonomikas atveseļošanās
plānam

247. EK komunikācijā par Eiropas ekonomikas atveseļošanās plānu līdz 2009.gada beigām
iesniedzamais stratēģiskais ziņojums tiek uztverts kā iespēja ziņot par jaunā programmu
raunda ieviešanas agrīnajiem rezultātiem, kur ziņojums ir nozīmīgs jauno ekonomisko
apstākļu gaismā”21.
248. Ziņojums „Kohēzijas politika: investējot reālajā ekonomikā” norāda, ka šajos ekonomiski
sarežģītajos apstākļos kohēzijas politikas investīcijas ir būtiskas, līdz ar to ir svarīgi, kurās
jomās un kādos veidos investīcijas nonāk ekonomikā, nodrošinot, piemēram, ka MVK, kas
saskārušies ar vislielākajām grūtībām ekonomiskās krīzes dēļ, saņem atbalstu un piekļuvi
finansējumam. Tas ir arī nozīmīgs solis iepriekšminētā Eiropas ekonomikas atveseļošanās
plāna kontekstā22. Saprotams, arī politikas ilgtermiņa mērķi, kas sasaistās ar Lisabonas
stratēģiju un ilgtspējīgu visas ES attīstību, ņemami vērā. EK savā ziņojumā iedrošina saglabāt
publisko investīciju līmeni un ierosina investēt jomās ar izaugsmes potenciālu. ES kohēzijas
politika palīdz īstenot Eiropas ekonomikas atveseļošanās plānu gan ar likumdošanas
iniciatīvām, gan ar citiem pasākumiem, tuvinoties galvenā mērķa sasniegšanai – paātrināt
maksājumus dalībvalstīm un sekmēt piekļuvi struktūrfondiem, kas veicina projektu ieviešanu
un vieš uzticēšanos Eiropas ekonomikai.
249. Lisabonas stratēģija ir papildināta ar likumdošanas izmaiņu ierosinājumiem, kas balstīti uz
investīciju palielināšanu, veicinot (1) publisko finanšu līdzekļu pieejamību, īpaši, attiecībā uz
izdevumu atmaksu, kas radušies lielo projektu un valsts atbalsta shēmu gadījumos, (2)
piekļuvi finansējumam ar jaunu finanšu inženierijas instrumentu palīdzību, (3) projektu
1.
21 http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/ un Communication from the Commission to the European
Council of 26 November 2008 entitled “A European Economic Recovery Plan” [COM(2008) 800 final - Not
published in the Official Journal].
22 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions of 16 December 2008 - ‘Cohesion Policy: investing in the
real economy’ [COM(2008) 876 - Not published in the Official Journal].
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ieviešanu, izmantojot nemainīgo likmi (flat rate), vienas vienības izmaksas (unit costs) un
kopsummas maksājumus (lump sums), (4) enerģētikas jomas un atjaunojamo energoresursu
attīstību mājokļiem, tādējādi ieguldot sociālajā kohēzijā.
250. Tomēr tiek arī uzsvērts, ka finansējuma avotiem jābūt dažādiem, rēķinoties ar ierobežotiem
publiskā budžeta līdzekļiem. Tiek norādīts, ka investīciju prioritātes būtu (a) cilvēkresursi,
proti, kohēzijas politika veicinātu darba vietu saglabāšanu un darba tirgu un izglītības sistēmu
modernizāciju, kā arī elastdrošības stratēģiju integrēšanu un darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšanu; (b) uzņēmējdarbība, proti, kohēzijas politika veicinātu tādas uzņēmējdarbības
vides izveidošanos, kas ir vērsta uz stabilitāti, konkurētspēju un inovāciju potenciālu,
sadarbojoties ar EIB, mikrouzņēmumu un MVK jomā izmantojot JEREMIE un mikrofinanšu
institūciju jomā izmantojot JASMINE; (c) infrastruktūra un enerģētika, proti, investīcijas
infrastruktūrā un tīklos nodrošinātu Eiropas teritoriju kohēziju, arī ekonomikas attīstību, kas
veicina zemus oglekļa izmešus (low-carbon economy), un energoresursu ilgtspēju, atbalstot
atjaunojamos energoresursus un ilgtspējīgu transportu, izmantojot JESSICA ilgtspējīgas
attīstības jomā pilsētu teritorijās un JASPERS tehniskās palīdzības iniciatīvu; (d) zinātne un
inovācijas, proti, apzinoties, ka zināšanu ekonomikas izaugsme īpaši atkarīga no investīciju
apjoma zinātnē un inovācijās, kohēzijas politika nodrošinātu kapacitātes, infrastruktūras un
cilvēkkapitāla stiprināšanu, īpaši, MVK un jomās ar ievērojamu izaugsmes potenciālu.
Kopumā ES kohēzijas politika veicinātu Eiropas Ekonomikas attīstības plāna īstenošanu
stabilā, drošā un mērķtiecīgā veidā.
251. EK vadlīnijās minēti vairāki jautājumi, uz kuriem EK sagaida atbildes šīs stratēģiskā
ziņojuma ietvaros; jautājumi ir apkopoti šādos lielos blokos: (1) finanses, (2) attiecināmo
izdevumu kategoriju vienkāršošana, (3) DP prioritāšu palielināšana vai pielāgošana, (4)
valsts/ reģionālo ieviešanas mehānismu vienkāršošana, (5) pagaidu valsts atbalsta ietvara
iespēju izmantošana, (6) publiskais iepirkums. Turpmāk tekstā tiek sniegtas īsas atbildes uz
šiem jautājumiem.
5.1.1. Finanses
252. Līdz šim Latvija avansos no EK saņēmusi šādas summas: Mērķa 1 ietvaros ESF 9%, ERAF
9% un KF 10,5%, kas absolūtos skaitļos nozīmē, ka līdz 2009.gada nogalei avansos Mērķa 1
ietvaros Latvija saņēmusi kopumā 430 836 936 eiro.
(eiro)
M1

Kopā
M1

2007 un
2008

2009 (pirms
papildus)

2009
(papildus)

2009
(kopā)

2007-2009

ESF

9,00%

27 532 686

11 013 074

11 013 074

22 026 148

49 558 834

ERAF

9,00%

122 000 868

48 800 347

48 800 347

97 600 694

219 601 562

KF

10,50% 100 085 476

61 591 062

0

61 591 062

161 676 538

253. 249
030

619
254. 121
483

404
255. 59
421

813
256. 181
904

217
257. 430
934

836

258. Avansos23 un starpposma maksājumos no EK 2009.gadā saņemti kopumā 283.7 miljoni LVL
(403.7 miljoni EUR), tai skaitā, papildus avansu maksājumu veidā 42 miljonus LVL (29.5
miljonus EUR) – 7,7 miljoni LVL ESF un 34.3 miljoni LVL ERAF. Šis finansējums tika
iekļauts valsts budžetā, lai veiktu avansa un starpposma/ noslēguma maksājumus finansējuma
1.
23 Atbilde uz jautājumu, vai avansi, kas saņemti, nonākuši līdz finansējuma saņēmējam, līdz valsts pārvaldes
iestādēm, uzņēmumiem, citiem. Šeit un turpmāk minēti jautājumi no EK izstrādātajām vadlīnijām stratēģiskā
ziņojuma sagatavošanai attiecībā uz pasākumiem, kas izriet no Eiropas ekonomikas attīstības plāna.
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saņēmējiem, kā arī priekš finansētu projektus24, ko īsteno valsts budžeta institūcijas. Kopējais
ES fondu projektu finansējums, kas ietverts valsts budžeta izdevumu pusē no 2007. līdz
2009.gadam, ir 570 miljoni LVL. 2009.gadā ES fondu projektu īstenošanai pieejami 419
miljoni LVL (73.5% no kopējā valsts budžeta finansējuma laika posmā no 2007. līdz
2009.gadam). Nepieciešamo finansējumu ir nodrošinājusi EK avansu un starpposma
maksājumu veidā, kā arī valsts ar tās budžeta līdzekļiem.
259. Šie papildus avansi ļāva palielināt 2009.gada valsts budžeta izdevumus ES finansētajiem
projektiem par 52,4 miljoniem LVL, kas 2009.gada jūlijā tika novirzīts prioritārajām
programmām, lai atgrieztu spēku ekonomikai, kā arī pasākumiem, kas tieši saistīti ar sociālās
drošības tīklu. Šīs prioritārās programmas un pasākumi nodrošināja 15 miljonus LVL
nodarbinātības shēmām, 5 miljonus LVL izglītības sektora projektiem, 1,2 miljonus LVL
mājokļu energoefektivitātei, 10,8 miljonus LVL dažādiem projektiem pašvaldībām
(transports, ūdens apgādes sistēmas un citi), 15,3 miljonus LVL, lai sniegtu atbalstu MVK un
5,1 miljonus LVL citām aktivitātēm.
260. 2009.gada deviņos mēnešos valsts budžeta izdevumi bijuši 204 miljoni LVL (48.7% no
kopējā pieejamā 2009.gada finansējuma). FM strādā, lai nodrošinātu, ka viss finansējums
nonāk līdz finansējuma saņēmējam līdz gada beigām. Tā kā lēmums par papildus asignējumu
tika pieņemts šī gada oktobrī, ievērojamas izmaksas notiks 2009.gada pēdējā ceturksnī.
Papildus, nozīmīga finansējuma daļa tiks izmaksāta finansējumu saņēmējiem kā avansa
maksājumi, kas veicinās Saprašanās memorandā par ES vidēja termiņa finansiālu palīdzību
Latvijai noteikto ES SF mērķu sasniegšanu 2010.gadam.
261. Tiek izmantota arī piedāvātā iespēja attiecībā uz lielajiem projektiem25, proti, iespēja deklarēt
lielo projektu izdevumus, pirms šie projekti apstiprināti EK. Līdz 2009.gada beigām divu
šādu lielo projektu ietvaros transporta jomā plānots deklarēt izdevumus 50,2 miljonu latu
apmērā.
262. Arī piedāvāto iespēju izmaksāt un deklarēt EK avansus komercdarbības projektos26 saskaņā ar
Vispārējās regulas 78.2.pantu Latvija izmanto. Līdz 1.decembrim izsniegti šādi avansi
kopumā 344 tūkstošu EUR apmērā.
263. Latvija plaši izmantojusi arī iespēju modulēt atbalsta likmes projektiem ES fondu prioritāšu
ietvaros27. Līdzfinansējuma likmes noteiktas aktivitāšu līmenī, izejot no projektu specifikas,
tomēr līdz šim šī likme nevienā aktivitātē nepārsniedz 85%.
264. Vadošā iestāde ir izvērtējusi iespējas samazināt Latvijas publiskā finansējuma apmēru visu
trīs DP ietvaros atbilstoši 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, 53.panta 2.punktam, un sagatavojusi
izmaiņas DP finanšu plānos, kas paredz kopējo nepieciešamo Latvijas nacionālo finansējumu
ES fondu īstenošanai samazināt par 274.7 milj. latu. t.sk.:



DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros līdz 16.7 milj. latu (28,9%)
DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros līdz 46 milj. latu (65,7%)

1.
24 Vai 2007 – 2013 periodā plānoto investīciju priekšfinansējums ir ieviests? (Is frontloading of planned
investment over the Period 2007-2013 being implemented?)
25 Vai izdevumi, kas radušies lielo projektu rezultātā, ir deklarēti, kamēr iesniegšana EK vēl nav nokārtota? (Is
expenditure incurred on major projects being declared while submissions to the Commission are pending?)
26 Vai avansi valsts atbalsta shēmu gadījumā ir samaksāti MVK un nodeklarēti atmaksai no EK? (Are advances
under state aid schemes to SMEs paid and declared to the Commission for reimbursement?)
27 Vai esošajās programmās ir izmantota iespēja, piemērojot elastību, modulēt ES ieguldījuma projektos
proporciju, proti, līdz 100% no attiecināmajām izmaksām? (Is the use of flexibility in the existing programmes to
modulate the rate of the EU contribution to projects (up to 100% of the eligible costs) being used?)
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DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros līdz 212 milj. latu (53,7%).

265. Minētās izmaiņās ļaus atsevišķas aktivitātes īstenot tikai par ES fondu finansējumu, tomēr
joprojām nacionālā līdzfinansējuma likme DP ietvaros nepārsniegs Regulā Nr. 1083/2006
noteikto 85 % likmi.
266. Latvijas nacionālā līdzfinansējuma samazinājums DP finanšu plānā izstrādāts, ņemot vērā
tirgus cenu deflāciju, tādejādi plānotos DP mērķus sasniedzot ar mazāku finansējumu;
ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, piedāvājot nacionālā publiskā līdzfinansējuma
samazinājumu līdz Regulā Nr.1083/2006 noteiktajam līmenim. Nacionālā līdzfinansējuma
samazinājumam, jānorāda, nav nelabvēlīga ietekme uz finansējuma saņēmēju. Izstrādātais
priekšlikums veicinās ES fondu apguves mērķu nodrošināšanu, jo valsts budžetam nav iespēju
nofinansēt visu projektus sākotnēji plānotajā apmērā.
5.1.2. Attiecināmo izdevumu kategoriju vienkāršošana
267. Atbildot uz EK vadlīnijās uzdotajiem jautājumiem28 sniedzam informāciju, ka Latvijā tiek
plānots ieviest netiešo izmaksu nemainīgo likmi (flat-rate) ESF projektos, kā arī vienas
vienības izmaksas (standard scales of unit costs) un kopsummas maksājumus (lump sums) ES
fondu projektos. Vadošā iestāde strādā pie netiešo izmaksu nemainīgās likmes ieviešanas ESF
projektos, tai skaitā, netiešo izmaksu nemainīgās likmes noteikšanas metodiku skaņojot ar
Eiropas Komisiju. Attiecībā uz vienas vienības izmaksām un kopsummas maksājumiem
Vadošā iestāde darba grupas ietvaros sadarbībā ar pārējām ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām ir izstrādājusi šo izmaksu piemērošanas metodiku. Šo izmaksu piemērošana ES
fondu aktivitātēs ir sākumā posmā, līdz ar to uz šo brīdi nav novērtējama šo izmaksu
izmantošanas ietekme.
268. Vairāk informācijas par vienkāršošanas pasākumiem Latvijā ekonomiskās situācijas rezultātā
veikto pārmaiņu ietvaros lasīt 5.2. sadaļā.
5.1.3. DP prioritāšu palielināšana vai pielāgošana
269. Sniedzam informāciju par to, kādi pasākumi EK komunikācijā minēto prioritāšu
(cilvēkresursi, uzņēmējdarbība, infrastruktūra un enerģētika, zinātne un inovācijas) ietvaros ir
veikti, lai paātrinātu ieviešanu vai to pielāgotu29.
270. Attiecībā uz DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.prioritāti „Administratīvās kapacitātes
stiprināšana” īstenošanu jānorāda, ka sākotnēji plānotais kopējais finansējums bija 43,1
miljoni LVL (t.sk. ESF finansējums 36,8 miljoni LVL), tomēr pēc aktivitāšu izvērtēšanas
atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī MK lēma par prioritātes finansējuma samazinājumu,
1.
28 Vai tiek izmantots vai plānots izmantot (a) netiešās izmaksas, kas deklarētas, uz vienotas likmes (flat-rate)
bāzes, (b) Vienotas likmes izmaksas, kas aprēķinātas, piemērojot vienas vienības gabalcenu standarta skalu
(standard scales of unit cost), (c) vienreizējas izmaksas (lump sums), lai nosegtu daļu vai visas darbības
izmaksas? un, ja šādas izmaksu kategorijas ir piemērotas, informācija jāsniedz par darbību tipiem, kurās šīs
izmaksu kategorijas ir izmantotas, kā arī informāciju par (novērtētu) apjomu, kas izmaksāts finansējuma
saņēmējiem un ietverts maksājumu pieprasījumos, kas nosūtīti Vadošai iestādei.
29
(a) Kādi pasākumi EK komunikācijā minēto prioritāšu (cilvēkresursi, uzņēmējdarbība, infrastruktūra un
enerģētika, zinātne un inovācijas) ietvaros ir veikti, lai paātrinātu ieviešanu vai to pielāgotu? Vai ir
nepieciešama sākotnēji plānoto pasākumu vēl papildus pielāgošana, lai sasniegtu jaunas vai savādākas
vajadzības? Kāda ir iespējamā ietekme šādu darbību rezultātā – vai lielāks finansējuma saņēmēju skaits kā
paredzēts; identificētas jaunas vajadzības? (b) Vai DP ir grozītas, lai paplašinātu darbības lauku
energoefektivitātei un atjaunojamajiem energoresursiem mājokļiem? Ja jā, kāds apjoms ir/ tiks piešķirts šiem
pasākumiem? Uz kādām darbībām tas attiecas? c) Vai JEREMIE tipa finanšu instrumentu pieejamība ir
paātrināta vai paplašināta, lai dotu labumu MVK? Kāds ir kopējais finansiālais apjoms? Kāds ir ES
līdzfinansējums? (d) Vai kapacitātes celšanas prioritātes, lai pastiprinātu valsts pārvaldes institūciju spēju
plānots, ieviest, uzraudzīto un kontrolēt DP, grozītas vai pastiprinātas?
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administratīvajai kapacitātei atvēlot 21,7 miljoni LVL (t.sk. ESF finansējums 18,6 miljoni
VL), un finansējumu pārdalot nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem,
sākotnēji plānotos mērķus sasniedzot un darbības īstenojot valsts budžeta ietvaros.
271. 2009.gadā tika mainīts finansējums DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.prioritātei
„Augstākā izglītība un zinātne” no kopējā finansējuma 103,7 miljoni LVL (t.sk. ESF
finansējums 88,5 miljoni LVL) uz kopējo finansējumu 96,2 miljoni LVL (t.sk. ESF
finansējums 82 miljoni LVL), ņemot vērā īstenojamās strukturālās reformas izglītības un
zinātnes jomā, tādējādi koncentrējoties uz atbalstu prioritārajām atbalstāmajām nozarēm.
272. Attiecībā uz DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.6.prioritāti „Tehniskā palīdzība” , tās
finansējums tika samazināts no 15,1 miljoniem LVL (t.sk. ESF finansējums 12,8 miljoni
LVL) uz 12,8 miljoniem LVL, kurus veido tikai ESF finansējums. Minētais grozījums DP
tika veikts, lai nodrošinātu prioritātes īstenošanu, ņemot vērā pieejamos valsts budžeta
līdzekļus.
273. Attiecībā uz DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” finansējums ir pārstrukturēts starp
prioritātēm, ņemot vērā ekonomisko lejupslīdi. Ir izveidotas divas jaunās aktivitātes
”Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” un „Aizdevumi komersantu
konkurētspējas uzlabošanai”, novirzot finansējuma no aktivitātes „Ieguldījumu fonds
investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida
finanšu instrumentos” kopā 65 miljonu LVL apmērā. Jauno aktivitāšu izveide bija
nepieciešama, lai nodrošinātu finansējuma pieejamību komersantiem gadījumā, kad
komersanta rīcībā esošais nodrošinājums ir nepietiekošs kredītresursu piesaistei, kas savukārt,
veicinātu Latvijas komersantu konkurētspēju un tautsaimniecības atdzīvināšanos kopumā.
Papildus informācija sniegta 5.2.3. sadaļā.
274. Attiecībā uz DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildu ES fondu finansējums ir novirzīts
atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstībai 7 milj. latu,
atbalstam novadu pašvaldību kompleksai attīstībai 9.4 miljoni LVL un daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem 30.1 miljoni LVL.
275. Lai veicinātu 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
īstenošanu un atbalsta sniegšanā tiktu ietverta arī sociālās dimensijas faktors, ir veikti
3.4.4.1.aktivitātes īstenošanas kārtības grozījumi, kas paredz, ka ERAF atbalsta intensitātes
var tikt palielināta, ja vismaz 10% no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem uz projekta
iesniegšanas brīdi ir noteikts maznodrošinātās personas statuss. Papildus grozījumi paredz, ja
projekta iesniegumu iesniedz par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuras vidējais kopējais
siltumenerģijas patēriņš pēdējos piecos kalendāra gados ir pārsniedzis 180 kWh uz
apkurināmās platības kvadrātmetru gadā, projekta iesniedzējs var iesniegt vienkāršotu ēkas
energoaudita pārskatu, un tiek pieņemts, ka siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas būs
vismaz 20% gadā no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa, ja renovācijas projektā
plānots veikt vismaz siltumapgādes sistēmas renovāciju un ēkas norobežojošo konstrukciju
siltināšanu, tai skaitā logu maiņu vai renovāciju.
276. Papildus pasākumi JEREMIE tipa finanšu instrumentu pieejamības paātrināšanai vai
paplašināšanai, lai dotu labumu MVK, nav tikuši veikti, tomēr JEREMIE finanšu instruments
tiek īstenots aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska
aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ietvaros. Ieguldījuma
fonda ieviesējs saskaņā ar EK regulu nosacījumiem ir EIF. Kopējais pieejamais publiskais
finansējums ir 64,3 miljoni LVL30, t.sk. ERAF 58.3 miljoni LVL31.
5.1.4. Valsts/ reģionālo ieviešanas mehānismu vienkāršošana
1.
30 91,5 miljoni EUR
31 83 miljoni EUR
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277. Atbildot uz EK uzdoto jautājumu par valsts līmenī veiktajiem pasākumiem DP ieviešanas
paātrināšanai, tai skaitā, arī par vienkāršošanu32 sniedzam šādu informāciju.
278. Salīdzinājumā ar 2004.-2006.gada ES struktūrfondu plānošanas periodu, kurā bija noteikts, ka
lēmums par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu jāpieņem 12 mēnešu laikā no projekta
iesniegšanas, 2007.-2013.gada plānošanas periodā noteiks, ka lēmums par projekta
apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu jāpieņem ne vēlāk kā 3
mēnešu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas. Šobrīd, lai veicinātu projektu iesniegumu
izskatīšanu un ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas maksimālo ilgumu atbildīgās
iestādes vai sadarbības iestādes nosaka atkarībā no projekta sarežģītības un apjoma, bet
nepārsniedzot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda likumā noteikto triju
mēnešu termiņu. Ņemot vērā šādu pieeju, vidējais ES fondu projektu iesniegumu izskatīšanas
ilgums ir viens līdz trīs mēneši, kas nodrošina projektu ātrāku apstiprināšanu un līdz ar to arī
ieviešanas uzsākšanu.
279. Jaunā redakcijā 2009.gada 27.oktobrī ir pieņemti MK noteiktumi Nr.1238 „Eiropas
Savienības fondu ieviešanas un uzraudzības kārtība”, kas paredz:







optimizēt iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturu un struktūru, padarot to
mērķtiecīgāku un izvairoties no ES fondu vadības informācijas sistēmā (VIS) pieejamās
informācijas dublēšanas;
samazināt ziņojumu iesniegšanas biežumu (no ceturkšņa uz pusgadu);
noteikt projekta progresa pārskatu standartveidlapu;
vienkāršot kārtību attiecībā uz ziņojumu iesniegšanu, izskatīšanu, saskaņošanu un
publiskošanu internetā;
uzlabot atskaitīšanos par horizontālo prioritāšu ieviešanu;
precizēt ES fondu īstenošanas izvērtēšanas kārtību attiecībā uz rekomendāciju ieviešanu.

280. Pēc minēto MK noteikumu pieņemšanas optimizēta darba prakse ES fondu ieviešanas
uzraudzības nodrošināšanai, tai skaitā, atvieglots finansējuma saņēmēju un ES fondu vadībā
iesaistīto institūciju darbs pie projektu ieviešanas, samazinot administratīvo slogu finansējuma
saņēmējam, novēršot dažādas tam izvirzītās prasības attiecībā uz projekta uzraudzību,
atsakoties no nebūtiskas informācijas iekļaušanas projekta uzraudzības dokumentos.
281. Ir veikti grozījumi MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami
valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī
maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”, paredzot:





iespēju izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektu ietvaros;
iespēju saņemt starpposma maksājumu arī par avansa maksājumiem, kas veikti saskaņā ar
pakalpojumu;
projekta progresa pārskata apstiprināšana vairs nav priekšnosacījums maksājuma
veikšanai ES fondu projekta ietvaros, saīsināti maksājumu pieprasījumu izskatīšanas
termiņi;
saīsināt starpposma izdevuma deklarāciju izskatīšanas termiņu Sertifikācijas iestādē (no
līdzšinējām 23 darbdienām uz 18 darbdienām).Turklāt, ja līdzšinēji izdevumu deklarācijas
Sertifikācijas iestādē par katru darbības programmu tika iesniegtas vienreiz ceturksnī,
grozījumi šajos MK noteikumos paredz tās iesniegt vienu reizi mēnesī;

1.
32 (a) Kādi valsts līmeņa pasākumi ir veikti, lai paātrinātu DP ieviešanu? Skaidrojošas procedūras?
Pārstrādāta vadības vai valsts likumdošana? Vienkāršotas procedūras? (b) Vai ir nepieciešams vienkāršot
nosacījumus (provisions) aptiprinātajām programmām ar formāliem grozījumiem, lai paātrinātu ieviešanas
mehānismus (deliver mechanisms)?
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iespēju slēgt līgumu arī tad, ja atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei nav finanšu
resursu saistību izpildei, taču ES fondu finansējuma saņēmējs var īstenot projektu par
saviem līdzekļiem.

282. Tā rezultātā ir palielinājies ES fondu izmaksātais finansējums, ievērojami pieaudzis
maksājumu skaits, kā arī tika saņemti avansa maksājumi. Turklāt uz pusi ir palielinājies
apstiprināto projektu skaits, kā arī palielinājies noslēgto līgumu skaits, līdz ar to paātrinājusies
arī ES fondu ieviešana un apguve. Pēc datiem uz 30.septembri apstiprināti projekti par 43%
no kopējā ES fondu finansējuma (1,395, 3 milj. LVL), noslēgti līgumi par 30,3% no kopējā
ES fondu finansējuma (966,1 milj. LVL). Salīdzinot š.g.31.martā apstiprināti projekti par
24,3% no kopējā ES fondu finansējuma, noslēgti līgumi par 19,8%.
283. 2010.gada sākumā plānots pieņemt grozījumus MK 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419
„Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās
institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”, paredzot:






Saīsināt līgumu slēgšanai un projekta grozījumu saskaņošanai atvēlēto laiku no 30 uz 15
darba dienām, ja lēmumā par projekta apstiprināšanu nav nosacījumu un 15 darba dienas
pēc nosacījumu izpildes, ja pieņemts lēmums ar nosacījumu;
Vienkāršot grozījumu veikšanu projektā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta
apstiprināšanu (grozījumu izvērtēšanas laiks samazināts no 25 uz 20 darba dienām), bet
pirms līguma noslēgšanas (pēc finansējuma saņēmēja vai atbildīgās iestādes vai
sadarbības iestādes iniciatīvas var grozīt jebkuras projekta sadaļas, ja tam piekrīt visas
puses).
Noteikt netiešo izmaksu nemainīgo likmi projekta administratīvajām izmaksām;
Veikt Finanšu analīzi Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantā
noteiktajiem projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus un kuru kopējās izmaksas ir lielākas
par 1 000 000 eiro (iepriekš 200 000 eiro).

284. Šo grozījumu rezultātā plānota administratīvo izmaksu samazināšanās par 20%, noslēgto
līgumu skaita palielināšanās un uz pusi samazinājies laiks to sagatavošanai, paātrināta
maksājumu pieprasījumu izskatīšana un finansējuma atgūšana valsts budžetā, paātrināti
maksājumi finansējuma saņēmējam, mazāks neatbilstību procents, iesniegto projektu skaita
palielināšanās.
285. Bez tam paredzēts vienkāršot neatbilstību konstatēšanas un neatbilstoši veikto izdevumu
atgūšanas procedūru un pārbaužu veikšanas kārtību ES fonda finansētā projekta īstenošanas
vietā. Plānots izstrādāt jaunus MK noteikumus pašlaik spēkā esošo MK 2007.gada 27.jūnija
noteikumu Nr.440 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai
atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā
projekta īstenošanas vietā” un MK 2007.gada 17.jūlija noteikumu Nr.500 „Kārtība, kādā ziņo
par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām
neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst
neatbilstošos izdevumus” vietā.
5.1.5. Pagaidu valsts atbalsta shēmu iespēju izmantošana
286. Joprojām ir vērojamas visa veida finansējuma pieejamības problēmas – investīciju un
apgrozāmo līdzekļu aizdevumi, kredītlīnijas, eksporta apdrošināšana, bankas garantijas, valsts
garantijas, riska kapitāls u.c.. Galvenais finansējuma pieejamības trūkuma iemesls ir
ierobežotais valsts finansējuma apjoms atbalsta instrumentiem, kā arī banku piesardzība,
sniedzot finanšu produktus, ekonomiskās lejupslīdes un Latvijas kredītreitinga dēļ.
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287. Atbilsto uz jautājumiem par valsts atbalstu33 varam sniegt šādu informāciju.
288. Latvijai saskaņā ar Pagaidu shēmu ir apstiprinātas 2 atbalsta programmas:



Saderīgs ierobežots atbalsts – N 124/2009 „Limited amounts of compatible aid in the form
of guarantees during the financial and economic crisis”
Atbalsts garantiju veidā – N 139/2009 „Procedure for Issuing and supervision of
guarantees in order to minimize the general economic risk and social and economic crisis
(National guarantee scheme for the economic crisis)”

289. Latvija ir ieviesusi tikai atbalsta programmu N 124/2009. Valsts atbalsta programma N
139/2009 netika ieviesta, jo, saskaņošanas procesā ar SVF, tas iebilda pret galvojumu
komersantiem 250 miljonu LVL apmērā iekļaušanu maksimāli izsniedzamo valsts galvojumu
apmēru limitā. Ar pagaidu shēmas pasākumiem, atbalsta programmas N 124/2009 ietvaros,
vairāk kā 60 komersantiem ir piešķirtas kopumā 230 garantijas 22 miljonu LVL apmērā, lai
no kredītiestādēm saņemtu apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumus.
290. Valsts uzņēmumiem atsevišķos gadījumos varētu kaitēt atbalsts, ko cita dalībvalsts saskaņā ar
Pagaidu shēmu ir piešķīrusi konkurējošam uzņēmumam, ja starp uzņēmumiem ir tieša
konkurence un Pagaidu shēmas pasākumu atšķirība vai pieejamība rada ievērojamas
konkurētspējas priekšrocības. Ekonomikas ministrija nav saņēmusi šādas sūdzības.
291. Tādi valsts atbalsta instrumenti kā atbalsts procentu likmju subsīdiju veidā un atbalsts videi
draudzīgu produktu ražošanai nav paredzēti un nav arī uzsākti darbi pie šādu pasākumu
ieviešanas.
292. Pašreiz īstermiņa eksporta kredītu garantijas ir pieejamas eksportam ārpus dalībvalstīm un
astoņām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm. Latvijas institūcijas
ir uzsākušas priekšdarbus un eksporta kredītu garantijas uz dalībvalstīm un astoņām
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm būs pieejamas pēc
saskaņošanas ar EK. Pasākuma ietvaros Garantētājs garantē kompensāciju ārvalstu debitora
nesamaksāšanas un maksātnespējas gadījumos. Garantija sedz līdz 90 % no eksporta
darījuma vērtības, bet vienam darījumam ne vairāk kā 1 miljonu EUR. Garantijas sedz riskus,
ko rada debitora valstī esošā politiskā situācija; riskus, kas pastāv attiecībā uz debitora spēju
veikt eksportētājam vai aizdevējam pienākošos maksājumus; riskus, ko rada karš, revolūcija,
dabas katastrofas, kodolkatastrofas. Garantijas sniedz komersantiem, kuru eksporta apjoms
pēdējā pilnajā noslēgtajā finanšu gadā veidoja vismaz 500 tūkstošus EUR, kuri eksportē
vismaz divus gadus un kuru eksporta apgrozījums veido vismaz 20 % no kopējā apgrozījuma.
293. Saskaņā ar Pagaidu shēmu apstiprināto atbalsta shēmu Latvijā 5,6 miljoni EUR ir publiskais
finansējums un 51,2 miljoni EUR ir struktūrfondi (ERAF, ESF).
294. Latvijā Pagaidu shēmas pasākumi nerada būtiskas papildus priekšrocības salīdzinājumā ar
vispārējo valsts atbalsta regulējumu. Latvija aicina izvērtēt sekojošo:


Pagaidu shēma ir piemērojama līdz 2010.gada 31.decembrim. Ņemot vērā ekonomiskās
un finanšu krīzes ieteikti uz Latvijas ekonomiku, 2009. un 2010.gadā izveidotos atbalsta
pasākumus būs jāpiemēro arī vismaz 2011.gadā – pēc Pagaidu shēmas termiņa. Tādēļ
Latvijai atbilstoši Pagaidu shēmai nav ekonomiski pamatoti veidot īstermiņa pasākumus,
kurus 2011.gadā pēc Pagaidu shēmas darbība termiņa vajadzēs pārveidot atbilstoši
vispārējām regulējumam. Piemēram, atbalsts dalībai tirdzniecībai izstādēs. Tādēļ

1.
33 Vai ir plānots, saņemot EK valsts atbalsta apstiprinājumu, izmantot ES kohēzijas politikas fondus, lai
finansētu (a) Schemes implementing the “Compatible limited amount of aid” up to € 500 000 (b) valsts
garantijas aizdevumiem pie samazinātas maksas (State guarantees for loans at a reduced Premium) (c)
aizdevumu procentu subsīdijas (loans interest subsidies), it īpaši, zaļo produktu ražošanai (agri sasniedzot vides
aizsardzības standartus vai pārsniedzot tos)?
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ierosinām Pagaidu shēmas darbības termiņu pagarināt un piemērojamību saistīt ar valsts
ekonomisko situāciju;
Pagaidu shēmā nav ietverti papildus izņēmumi no Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas
atbalstam nodarbināto mācībām. Mācības pašreiz Latvijā ir ļoti nozīmīgs pasākums, lai
nodarbinātie iegūtu zināšanas, kas nepieciešamas, lai atjaunotu uzņēmumu konkurētspēju.
Tādēļ ierosinām Pagaidu shēmā noteikt izņēmumus no Vispārējās grupu atbrīvojuma
regulas 39.panta 4.punkta un noteikt izmaksu apjomu, par kādu darbiniekus var apmācīt,
neprasot izmaksu sadalījumu pa pozīcijām;
Pagaidu shēmā nav ietverti papildus izņēmumi no Vispārējās grupu atbrīvojuma regulas
atbalstam pētniecībai, attīstībai un inovācijām. Lai Latvija pārvarētu krīzes ietekmi, ir
būtiski izstrādāt jaunus produktus un veikt eksperimentālo izstrādni, taču piemērojamā
atbalsta likme to neveicina. Tādēļ ierosinām Pagaidu shēmā eksperimentālās izstrādnes
atbalsta likmi samērot ar atbalsta likmi reģionālajam atbalstam;
5.1.6. Publiskais iepirkums

295. Publisko iepirkumu likuma kontekstā vēlamies minēt divas lietas. Pirmkārt, informēt par
ārkārtas apstākļu sarunu procedūru. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas plānu ieviešanas atbalsts” ietvaros
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu tika piemērota sarunu
procedūra, ņemot vērā ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radušos situāciju – nepieciešamību
reaģēt uz pieaugošo bezdarbu un augošo mājsaimniecību skaitu, kas palikušas bez iztikas
līdzekļiem. Procedūru ietvaros tika iegādātas preces un pakalpojumi tikai tādā apmērā, kas
nepieciešams, lai nodrošinātu ārkārtas situācijas novēršanu – konkrētajā gadījumā nodrošinātu
darba vietas no 2009.gada septembra līdz attiecīga inventāra un apdrošināšanas iegādei
likumam atbilstošu iepirkuma procedūru rezultātā, iepriekš publicējot paziņojumus par
līgumu. Līdz ar to pēc ārkārtas situācijas novēršanas iepirkuma procedūra tiks veikta Publisko
iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
296. Otrkārt, kas attiecas uz paātrinātās iepirkumu procedūras piemērošanu, samazinot kopējo
laika limitu no 87 (37+40) uz 30 (15+10+11) dienām, kas ir slēgtais konkurss ar saīsināto
termiņu atbilstoši 29.panta 13.daļai, varam minēt sekojošo34.
297. Latvijas publisko iepirkumu sistēmas īpatnība ir tāda, ka absolūti dominē atklāta konkursa
piemērošana, 2007.gadā tika organizēti tikai 8 slēgti konkursi, 2008.gadā tikai 6 slēgti
konkursi. Tomēr slēgti konkursi ar saīsinātu piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņu
2009.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tiek piemēroti vairāk, proti, 2008.gadā tika
organizēti divi paātrinātie slēgtie konkursi, bet 2009.gada 10 mēnešos organizēti jau 7 šādi
konkursi.
298. Publisko iepirkumu likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2009.gada 1.novembrī, vienkāršoja
procedūras preču un pakalpojumu iepirkumiem, kuru līgumcenu robežas bez PVN ir no 3 000
latu līdz 20 000 latu un būvdarbu iepirkumiem no 10 000 latu līdz 120 000 latu, vienlaikus
nodrošinot lielāku šo iepirkumu atklātību, jo paziņojumi par plānoto līgumu jāpublicē
centralizēti Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā (iepriekš paziņojumus par plānotajiem
preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumiem, kuru līgumcena bija robežās no 1000 latu līdz
10 000 latu, publicēja pasūtītāju mājas lapās). Lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem,
izmaiņas pretendentu izslēgšanas noteikumos paredz, ka pasūtītājs izziņas par uzņēmēja
maksātnespēju un nodokļu nomaksu pieprasa iesniegt tikai tādā gadījumā, ja pats nevar iegūt
informāciju publiskās datu bāzēs, turklāt atklātā konkursā šīs izziņas pieprasa tikai tam
pretendentam, kura kvalifikācija un iesniegtais piedāvājums atbilst visām iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām un kurš saskaņā ar iepirkuma dokumentos noteikto
1.
34 Vai DP ietvaros ir izmantotas paātrinātās iepirkumu procedūras, samazinot kopējo laika limitu no 87 uz 30
dienām?
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piedāvājumu izvēles kritēriju būtu atzīstams par uzvarētāju.Ar Publisko iepirkumu likuma
grozījumiem īpaši uzsvērta iepirkuma dokumentu elektroniskā publicēšana pasūtītāju mājas
lapās un pircēju profilos, kā arī pienākums nodrošināt pretendentiem brīvu, elektronisku
iepirkumu dokumentu saņemšanu.

5.2.

Būtiskākie pasākumi un pārvarētās grūtības, lai nodrošinātu
programmu ieviešanu

299. Ņemot vērā ekonomiskās situācijas negatīvās pārmaiņas un finanšu resursu pieejamības
strauju samazinājumu, ir apzināti iespējamie problēmjautājumi, kuriem nepieciešamas
preventīvas darbības ES fondu programmu ieviešanas turpināšanai, kā arī ir veikti pasākumi,
lai veicinātu ES fondu ieviešanu, lai izvērtētu atsevišķu ES fondu aktivitāšu īstenošanas
uzsākšanas vai turpināšanas iespējas, kā arī lai piesaistītu papildus finanšu resursus no
starptautiskajiem aizdevējiem ES fondu ieviešanas īstenošanai.
5.2.1. Lēmumi par papildu resursu ES fondu ieviešanai piesaistīšanu
300. Kā galveno problēmu DP ieviešanas īstenošanas kontekstā var minēt finansējuma
nepietiekamību, ko izraisīja ekonomiskās situācijas izmaiņas pasaulē, kas negatīvi ietekmēja
arī Latvijas ekonomisko situāciju, kam sekoja IKP pieauguma un investīciju apjoma
samazinājums, bezdarba līmeņa pieaugums, patēriņa un ražotāju cenu būtisks pieaugums, kā
arī 2007.-2013.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu apstiprināšanas termiņu
nobīdes.
301. Ņemot vērā, ka turpmākas ES fondu finansēšanas iespējas no valsts budžeta būs pamatā
atkarīgas no tā, cik operatīvi finansējums tiks atdots atpakaļ valsts budžeta ieņēmumos kā EK
līdzfinansējuma atmaksa, vadošā iestāde ir veikusi šādus galvenos pasākumus:









Skaidri noteikti un valdībā apstiprināti finanšu apguves mērķi katrai atbildīgajai iestādei,
izstrādāti mērķu izpildes rīcības plāni katrai aktivitātei katram mēnesim 2009.gadā, kam
tiek sekots līdzi.
Lai veicinātu tādu projektu īstenošanu, kas nerada slogu uz valsts budžetu, ir veiktas
izmaiņas ES fondu projektu finansēšanas noteikumos, kas paredz, ka iestādes var slēgt
līgumus par projektu īstenošanu, negaidot finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta, ja
finansējuma saņēmējam ir apgrozāmie līdzekļi projekta īstenošanai un tas piekrīt atmaksu
par veiktajiem izdevumiem gaidīt līdz brīdim, kamēr šie izdevumi būs deklarēti EK un
saņemta atmaksa no EK. Informācija, kas saņemta no sadarbības iestādēm liecina, ka šo
iespēju gatavi izmantot salīdzinoši daudz finansējuma saņēmēju.
Likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam” ir iestrādāta norma, ka, ja budžeta ieņēmumu
plāns no ārvalstu finanšu palīdzības tiek pārsniegts, tad visi virsplāna ieņēmumi tiek
novirzīti jaunu projektu īstenošanai. Tādējādi atbildīgās iestādes tiek stimulētas maksimāli
ātri veikt deklarējamus izdevumus.
Rasti laika ietaupījumi gandrīz katrā naudas plūsmas posmā, veicot attiecīgus grozījumus
MK 26.06.2007 noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi
Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas
un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” (mainīti maksājumu pieprasījumu
iesniegšanas termiņi, izskatīšanas ilgums, izdevumu deklarāciju sagatavošanas un
izskatīšanas termiņi).
Lai veicinātu ES fondu apguvi kopumā, FM pasūtījumā no ES fondu tehniskās palīdzības
līdzekļiem tiek veikts īpašs pētījums, lai tuvākajā laikā varētu noteikt pieļaujamās kļūdas
līmeni (apjomu), zem kura neatbilstību un kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli
efektīva.

302. Lai stiprinātu valsts budžeta ES fondu līdzfinansēšanas spējas 2008. gadā FM uzsāka sarunas
ar EIB par iespēju piesaistīt resursus 500 miljonu eiro apmērā ES fondu projektu valsts
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budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai. Līgumu par aizdevumu 2008.gada 30.oktobrī
Latvijas Republikas vārdā parakstīja finanšu ministrs. Lai nodrošinātu EIB aizdevuma līguma
izpildi, nodrošinātu procesa uzraudzību FM 2008. gada 7. novembrī izveidoja darba grupu,
kurā darbojas vadošās iestādes un Valsts kases pārstāvji.
303. Par papildus avansiem un to izlietojumu informācija tiek sniegta sadaļā par ekonomikas
atveseļošanās plānu.
5.2.2. ES fondu ieviešanas vienkāršošana
304. Lai pilnveidotu un optimizētu ES fondu ieviešanu, vadošā iestāde uzsāka darbu pie ES fondu
ieviešanas sistēmas vienkāršošanas. Tika izvērtēta maksājumu plūsma projektos, ar mērķi rast
iespēju to paātrināt, kā arī izstrādāti darba uzdevumi diviem pētījumiem – priekšizpētei par
ES fondu ieviešanas vienkāršošanas iespējām un Eiropas Savienības fondu finanšu vadības un
kontroles sistēmas efektivitātes izvērtēšanai.
305. Risinot jautājumu attiecībā uz finansējuma nepietiekamību, kā arī lai veicinātu projektos
izmaksātā finansējuma (ES fondu līdzfinansējuma daļas) ātrāku nonākšanu atpakaļ valsts
budžetā, 2009.gada 27.jūlijā un 21.oktobrī MK tika apstiprināti grozījumi MK 2007.gada
26.jūnija noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas
Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu
deklarācijas sagatavošanas kārtība”. Ar MK noteikumu Nr.418 grozījumu apstiprināšanu tiek
būtiski paātrināta finanšu aprite ES fondu projektos, kā arī atvieglota ES fondu projektu
ieviešana, jo:







ir paredzēta iespēja izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektu ietvaros, kas
savukārt ļauj šādus izdevumus iekļaut izdevumu deklarācijās, deklarēt Eiropas Komisijai
un saņemt finansējuma atmaksu;
ir paredzēta iespēja saņemt starpposma maksājumu arī par avansa maksājumiem, kas
veikti saskaņā ar pakalpojumu, preču piegādes vai darba līgumu;
maksājumu aprite projektā ir nodalīta no projekta ieviešanas uzraudzības procesa, proti,
projekta progresa pārskata apstiprināšana vairs nav priekšnosacījums maksājuma
veikšanai ES fondu projekta ietvaros;
ir ievērojami saīsināti maksājuma pieprasījumu izskatīšanas termiņi, proti – no 40
darbdienām uz 20 darbdienām atbildīgajā vai sadarbības iestādē un no 15 darbdienām uz
piecām darbdienām maksājumu iestādē, un ir noteikts termiņš, kādā jāizskata iesniegtie
precizējumi vai papildu informācija, proti – piecas darbdienas atbildīgajai vai sadarbības
iestādei un trīs darbdienas maksājumu iestādei;
paredzēta iespēja biežāk iesniegt izdevumu deklarāciju – ja iepriekš deklarāciju par katru
darbības programmu varēja iesniegt reizi četros mēnešos, tagad deklarāciju par katru
darbības programmu iesniedz reizi mēnesī.

306. Šie grozījumi paredz iespēju biežāk iesniegt maksājuma pieprasījumus, atvieglot pārskatu
sniegšanas nosacījumus, saīsināt maksājumu pieprasījumu izskatīšanas un samaksas
veikšanas termiņus. Pēdējais iepriekšminētais punkts disciplinē iestādes. Grozījumi arī ļauj
finansējuma saņēmējam daudz skaidrāk plānot finansējuma plūsmu. Savukārt projektu
īstenošana tiek atvieglota, jo projekta progresa uzraudzība tiek nodalīta no maksājumu
plūsmas, kas dod iespēju ātrāk deklarēt izdevumus un saņemt maksājumus no EK.
307. Papildus nacionālajā līmenī notiekošajiem ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanas
pasākumiem, vadošā iestāde ir iesaistījusies arī ES organizētajās debatēs par iespējām
optimizēt ES līmenī izvirzītās prasības ES fondu ieviešanai. Finanšu ministrijas pārstāvis
piedalās Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta organizētajā ES
dalībvalstu vienkāršošanas ekspertu darba grupā, kuras ietvaros tiek izskatīti priekšlikumi ES
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līmeņa normatīvo aktu pilnveidošanai, lai uzlabotu ES fondu administrēšanu. Balstoties uz
darba grupā pārrunāto, Eiropas Komisija piedāvā grozījumus ES līmeņa normatīvajos aktos.
308. Nacionālajā līmenī ES fondu ieviešanas sistēmā kopš 2009.gada sākuma ir veikti dažādi
uzlabojumi: izzinātas jomas, kurās ir vislielākais pieprasījums pēc ES fondu ieviešanas
sistēmas vienkāršošanas, atvieglota projektu ieviešana, jo īpaši tiem finansējuma saņēmējiem,
kas īsteno vairākus projektus un līdzšinēji ir saskārušies ar dažādu atbildīgo iestāžu vai
sadarbības iestāžu darba praksi, nodrošināta atgriezeniskā saikne ar ES fondu finansējuma
saņēmēju - izveidota e-pasta adrese uzlabofondus@fm.gov.lv, uz kuru katrs interesents var
sūtīt savus priekšlikumus ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanai, veicināta plašākas
sabiedrības iesaiste ES fondu ieviešanā, izstrādāti vairāki Ministru kabineta grozījumi, ar kuru
palīdzību tiek paātrināta maksājuma plūsma projektos, dota iespēja finansējuma saņēmējam
ātrāk atgūt projektā ieguldīto finansējumu, samazināts finansējuma saņēmējam uzliktais
finanšu slogs.
309. Saistībā ar iepriekšminēto, īpaši jāizceļ tas, ka 2009.gada laikā ir norisinājies aktīvs darbs pie
netiešo izmaksu nemainīgās likmes, kopsummas maksājumu un vienas vienības izmaksu
ieviešanas ES fondu projektos, kas ļauj vienkāršot atskaitīšanās procesu par ES fondu
projektos veiktajām izmaksām, tādējādi atvieglojot projekta ieviešanu un administrēšanu.
310. Tāpat ir būtiski pilnveidota ES fondu projektu uzraudzība, optimizējot iesniedzamo
uzraudzības ziņojumu saturu un struktūru, padarot to mērķtiecīgāku un izvairoties no ES
fondu vadības informācijas sistēmā (VIS) pieejamās informācijas dublēšanas, par finanšu datu
pamatavotu nosakot VIS, par kurā pieejamiem datiem iestādes sniedz analīzi vairākos
būtiskos ES fondu ieviešanas aspektos, vienlaikus sniedzot informāciju par
problēmjautājumiem, secinājumus un atgriezenisko saiti par iepriekš izteiktajām
rekomendācijām. Līdztekus iepriekšminētajam ir samazināts atbildīgo iestāžu un citu
institūciju ziņojumu iesniegšanas biežums, līdzšinējo ES fondu uzraudzībā pastāvējušo
ceturkšņa atskaitīšanās ciklu aizstājot ar pusgada ciklu, kā arī atslogota atskaitīšanās sistēma
kopumā un mazināta atskaitīšanās slodzi finansējuma saņēmējiem, papildinot noteikumus
(pielikumos) ar projekta progresa pārskata standartveidlapu;
311. Papildus normatīvā regulējuma ES fondu jomā pilnveidošanai, norisinās darbs pie darba
prakses vienādošanas ES fondu projektos, lai maksimāli vienādotu ES fondu administrēšanā
iesaistīto institūciju darba praksi, tādējādi jo īpaši atvieglojot projektu ieviešanu tiem
finansējuma saņēmējiem, kas īsteno projektus dažādās jomās un sadarbojas ar dažādām
atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm.
312. Regulāri ES fondu mājas lapā tiek aktualizēta informācija par veicamajiem pasākumiem un
padarīto tieši ES fondu apguves sistēmas vienkāršošanas jomā, kas dod efektu uz plānoto
apguvi un ieņēmumiem valsts budžetā tiešā un netiešā veidā, tai skaitā sekmē ekonomiskās
situācijas uzlabošanos.
5.2.3. Lēmumi par ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas, turpināšanas
vai efektivitātes palielināšanas iespējām
313. Ņemot vērā ekonomiskās situācijas negatīvās pārmaiņas un finanšu resursu pieejamības
strauju samazinājumu, bija nepieciešams izvērtēt atsevišķu ES fondu aktivitāšu īstenošanas
uzsākšanas vai turpināšanas iespējas.
314. FM 2008.gada novembrī informēja MK par ES fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus
izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju. Atlasot ES fondu aktivitātes, kuru īstenošanas
uzsākšana ir papildus izvērtējama, FM izvērtēja visu trīs darbības programmu aktivitātes pēc
šādiem galvenajiem kritērijiem:


ES fondu aktivitātē plānotie rezultāti nedod tiešu ieguldījumu tautsaimniecības vai straujā
ekonomikas attīstībā;
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nav apstiprināti projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji vai MK noteikumi par ES fondu
aktivitātes īstenošanu;
nav izstrādāts ES fondu aktivitātes īstenošanas mehānisms;
nav veiktas administratīvas un institucionālas reformas, kas nodrošinātu investīciju vai
ieguldījumu efektivitāti.

315. 2008.gada 22.decembra MK sēdē tika pieņemts lēmums par FM piedāvātajām 62 aktivitātēm,
kuru īstenošanas uzsākšana 2009.gada laikā būtu atsevišķi izvērtējama un pieļaujama tikai pēc
MK konceptuāla lēmuma.
316. Izpildot 2008.gada 22.decembra MK sēdē uzdoto uzdevumu, FM 2009.gada 16.janvārī
izveidoja darba grupu, kura izvērtēja atsevišķu ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas vai
turpināšanas iespējas. FM izveidotajā darba grupā papildus FM ekspertiem darbojās arī
pārstāvji no Latvijas Bankas, Ekonomikas ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību savienības,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienības,
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas.
317. Darba grupa izvērtēja aktivitātes pēc šādiem galvenajiem kritērijiem un apsvērumiem:














Vai aktivitātes īstenošana ir pamatojama ar tās ietvaros skaidri definētiem un taustāmiem
rezultātiem (gan īstermiņā, gan ilgtermiņā) un vai projektos to īstenošanas gaitā tiek
finansēti ārpakalpojumi vai arī kapitālās iegādes (piegādes, būvniecība);
Vai aktivitātes īstenošana ir vērsta uz institucionālu sistēmu pārkārtošanu, vai
administratīvās kapacitātes stiprināšanu publiskajā sektorā, vai uz tieša atbalsta sniegšanu
iedzīvotājiem un uzņēmumiem pašreizējā ekonomiskajā situācijā;
Vai aktivitātes īstenošana veicina Latvijas iekšējā tirgus pieprasījumu vai importu;
Vai aktivitātes īstenošanas rezultātā vidējā termiņā notiks importa aizstāšana vai Latvijas
eksporta palielināšanās;
Vai, īstenojot projektus aktivitātes ietvaros, tiks izveidotas un uzturētas ilgtermiņa darba
vietas privātajā sektorā;
Kādā apjomā projektu īstenošana aktivitātes ietvaros ļaus samazināt publiskā sektora
(t.sk. pašvaldību) izdevumus vai samazināt nodokļu maksātāju izmaksu slogu, t.sk.
sakārtojot publisko infrastruktūru, īstenojot publiskā sektora optimizāciju;
Kāds ir nozares ministrijas pieņēmums par nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem
2009.gadā, ja tiktu uzsākta projektu iesniegumu atlase un īstenošana aktivitātē;
Vai aktivitātes īstenošanai nepieciešamas papildu darba vietu radīšana publiskajā sektorā
un vai tā ietekmē valsts vai pašvaldības iestāžu atalgojuma fondu pieaugumu;
Vai ir citas no valsts budžeta līdzekļiem, ES fondu līdzekļiem vai citiem līdzekļiem
īstenotas vai īstenošanai apstiprinātas ar aktivitāti cieši saistītas iniciatīvas;
Vai aktivitātes ietvaros īstenojamie pasākumi nav tādi, kas pēc būtības ir valsts vai
pašvaldību (vai valsts un pašvaldību budžeta finansētu iestāžu) iestāžu ikdienā veicamās
pamatfunkcijas, kuru īstenošanai varētu tikt mobilizēti resursi optimizējot valsts un
pašvaldību pārvaldi;
Vai aktivitāte nav īstenojama efektīvāk, izmantojot mazāku apjomu ES fondu un
nacionālā līdzfinansējuma resursu;
Vai aktivitātes īstenošanas mehānismi ir uzskatāmi, skaidri un ļauj to īstenot ātri un
neradot papildus administratīvo slogu.

318. Darba grupa savā ziņojumā MK par aktivitātēm/apakšaktivitātēm iekļāva vienu no šādiem
lēmumu veidiem:



Atbalstīt aktivitātes/apakšaktivitātes ieviešanu bez izmaiņām.
Atbalstīt aktivitātes/apakšaktivitātes ieviešanu, izvirzot papildu nosacījumus (piemēram,
aktivitātes/apakšaktivitātes finansējuma samazināšana vai pārplānošana).
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Atteikties no aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanas uzsākšanas (turpināšanas) un novirzīt
plānoto finansējumu citai aktivitātei/apakšaktivitātei, iespējams veicot grozījumus
plānošanas dokumentos.

319. Kopumā tika izvērtētas 83 no 150 ES fondu aktivitātēm par kopējo publisko
finansējumu 754,2 miljoni LVL (1073.1 miljoni EUR), kas ir 20% no kopējā publiskā ES
fondu programmu finansējuma 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā:




1. DP ietvaros tika izvērtētas 42 ES fondu aktivitātes, kuru publiskais finansējums veidoja
216.3 miljoni LVL jeb 48% no kopējā DP sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma;
2. DP ietvaros tika izvērtētas 10 ES fondu aktivitātes, kuru publiskais finansējums veidoja
80.3 miljoni LVL jeb 13,5 % no kopējā DP sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma;
3. DP ietvaros tika izvērtēta 31 ES fondu aktivitāte, kuru publiskais finansējums veidoja
457.6 miljoni LVL jeb 17,6% no kopējā DP sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma.

320. ES fondu aktivitāšu izvērtēšanas rezultātā FM sagatavoja darba grupas ziņojumu par
lēmumiem un priekšlikumiem, tajā skaitā par iespējamo naudas līdzekļu pārdali citām ES
fondu aktivitātēm. FM sagatavotais darba grupas ziņojums pirms iesniegšanas MK 2009.gada
25.martā tika izskatīts ES fondu uzraudzības komitejā, informējot par situāciju ES fondu
īstenošanā iesaistītās institūcijas un sociālos partnerus. Sagatavotais darba grupas ziņojums
pirms iesniegšanas apstiprināšanai MK tika nosūtīts saskaņošanai arī EK.
321. Izvērtējot ES fondu nozīmīgo atbalstu Latvijas ekonomikas stimulēšanai, darbības
programmu ietvaros finansējums tika pārdalīts tādu ES fondu aktivitāšu īstenošanai, kuras
sniegtu tiešāku un efektīvāku ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā un kuru atbalstāmo
darbību īstenošana pašreizējos ekonomiskajos apstākļos būtu uzskatāma par prioritāru, kā arī
nepieciešamība pēc iespējas ātrāk reaģēt uz sociālekonomisko situāciju valstī, mazinot
ekonomiskās krīzes ietekmi un palielinot tautsaimniecības potenciālu. Finansējuma
samazinājums, savukārt, skāra tās ES fondu aktivitātes, kurās bija iespējams sašaurināt
atbalstāmo darbību loku, tādējādi koncentrējoties tieši uz ES fondu aktivitātes mērķi, vai
izvirzīt citus nosacījumus, lai sasniegtu ES fondu aktivitātes mērķi ar samazinātu
finansējumu.
322. Izvērtēšanas rezultātā 2009.gada 2. ceturksnī MK pieņēma vairākus lēmumus par finansējuma
pārdali ES fondu aktivitāšu ietvaros. Ministru kabineta 2009.gada 31.marta sēdē tika pieņemts
zināšanai FM sagatavotais darba grupas ziņojums, kā arī tika atbalstīta tādu ES fondu
aktivitāšu īstenošana, kuras neskar finansējuma pārdale starp ES fondu aktivitātēm. Ministru
kabineta 2009.gada 7.aprīļa un 21.jūlija sēdē tika apstiprināta finansējuma pārdale 3. DP
ietvaros, savukārt 2009.gada 21. aprīļa sēdē tika apstiprināta finansējuma pārdale 1. DP un
2.DP ietvaros.
323. Kopumā 1.DP ietvaros tika veikta publiskā finansējuma pārdale 17,2 % apmērā no DP
sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma apjoma, 2.DP ietvaros tika veikta publiskā
finansējuma pārdale 7,5 % apmērā no kopējā DP sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma
apjoma, savukārt, 3. DP ietvaros – 1,8% apmērā no kopējā darbības programmai sākotnēji
paredzētā publiskā finansējuma apjoma.
324. MK lēmumu rezultātā tika piedāvātas šādas finansējuma izmaiņas:




1.DP – apturēt 14 ES fondu aktivitāšu īstenošanu un samazināt finansējumu 16 ES fondu
aktivitātēm, attiecīgi piešķirot papildu publisko finansējumu profesionālās izglītības
pievilcības veicināšanai 15 milj. latu (21 milj. EUR), pedagogu konkurētspējas
veicināšanai 20 milj. latu (28,4 milj. EUR), nodarbinātības pasākumiem 45.9 milj. latu
(65.4 milj. EUR) un sociālās iekļaušanas pasākumiem 14 milj. latu (20 milj. EUR);
2.DP – apturēt 6 ES fondu aktivitāšu īstenošanu un samazināt finansējumu 2 ES fondu
aktivitātēm, attiecīgi piešķirot papildu publisko finansējumu zinātnes infrastruktūras
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attīstībai 5 milj. latu (7.1 milj. EUR), augstas pievienotās vērtības investīcijām
uzņēmumos 15 milj. latu (21.3 milj. EUR), garantijām komersantu konkurētspējas
uzlabošanai 20 milj. latu (28.4 milj. EUR) un ārējo tirgu apgūšanai – ārējam mārketingam
4.4 milj. latu (6.2 milj. EUR);
3.DP – apturēt 5 ES fondu aktivitāšu īstenošanu un samazināt finansējumu 6 ES fondu
aktivitātēm, attiecīgi papildu publisko finansējumu piešķirot atjaunojamo energoresursu
izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstībai 7 milj. latu (10 milj. EUR), atbalstam
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai 9.4 milj. latu (13.4 milj. EUR) un papildu ES
fondu līdzfinansējumu piešķirot daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas
pasākumiem 30.1 milj. latu (42.9 milj. EUR).

325. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros finansējums no administratīvās kapacitātes
celšanas ES fondu aktivitātēm tika pārdalīts bezdarba prevencijas un nodarbinātības
pasākumu veicināšanai. Piešķirot papildu finansējumu profesionālās izglītības pievilcības
veicināšanai, atbalsts tiek sniegts stipendijām profesionālās izglītības studentiem. Šāda veida
darbības veicinās profesionālās izglītības pievilcību un motivēs jauniešus uzsākt studijas tieši
profesionālajā izglītībā. Piešķirot papildu finansējumu pedagogu konkurētspējas pievilcības
veicināšanai, tiks nodrošināta jaunajos apstākļos (strukturālo reformu un skolu optimizācijas
ietvaros) darbam izglītības iestādē nepieciešamā pārkvalifikācija, zināšanu un prasmju
pilnveide pedagogu profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai. Piešķirtais papildu
finansējums nodarbinātības pasākumiem paredz nodarbināto apmācības, lai noturētu
komersanta konkurētspēju esošajā līmenī, nepieciešamības gadījumā pārprofilējot
darbiniekus, atbalstu īstermiņa darbavietām, definējot pašvaldībās izmantojamo pakalpojumu
veidus, un atbalstu dīkstāvē esošiem darbiniekiem un potenciālajiem bezdarbniekiem. Tāpat
papildu piešķirtais finansējums sociālās iekļaušanas pasākumiem paredz atbalstu pašvaldībām
izveidot un attīstīt alternatīvo sociālo aprūpi, lai darba tirgū atgrieztos atbalstu saņēmušās
personas, kā arī personu ar funkcionāliem traucējumiem tuvinieki.
326. DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros finansējums no zinātnes un inovāciju jomas
institūciju stiprināšanas ES fondu aktivitātēm tika novirzīts zinātnes infrastruktūras attīstībai,
finanšu instrumentiem un komersantu investīciju projektiem. Piešķirtais papildu finansējums
zinātnes infrastruktūras attīstībai paredz iespēju finansēt labas ražošanas prakses standartiem
atbilstoša farmaceitisko tehnoloģiju studiju un pētījumu centra un labas laboratorijas prakses
prasībām atbilstoša biofarmācijas centra izveidi. Ar piešķirto papildu finansējumu augstas
pievienotās vērtības investīcijām uzņēmumos varēs atbalstīt liela apmēra investīciju projektus,
kas vērsti uz eksportu un uzņēmumu produktivitātes paaugstināšanu. Papildu finansējuma
piešķiršana garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai ir nepieciešama, jo pašreizējos
ekonomiskajos apstākļos tirgū ir finanšu resursu trūkums, tajā skaitā arī finanšu resursiem,
kas nepieciešami ES fondu projektu īstenošanai komersantiem, kas ir ES fondu finansējuma
saņēmēji, kā arī ir pieauguši tirdzniecības riski, radot nepieciešamību papildu galvojumiem
eksporta darījumiem. Tāpat papildu piešķirtais finansējums ārējo tirgu apgūšanai – ārējam
mārketingam veicinās komersantu konkurētspēju ārējos tirgos, veicinās jaunu tirgu apgūšanu.
327. DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros finansējumu no ES fondu aktivitātēm, kuru
ietvaros bija paredzētas investīcijas vides, kultūrvēsturiskā mantojuma un izglītības sektora
infrastruktūrā, tika novirzīts energoefektivitātes pasākumiem un atbalstam pašvaldību
infrastruktūras attīstībai. Atbalstot papildu līdzekļu novirzīšanu energoefektivitātes
pasākumiem, tiks veicināta pozitīva ietekme uz enerģijas importa mazināšanu, kā arī vietējo
būvnieku resursu izmantošana, izveidojot darba vietas. Tāpat tiks atbalstīta atjaunojamo
energoresursu izmantojošo koģenerācijas elektrostaciju attīstība un stimulētas investīcijas
modernu tehnoloģiju ieviešanā enerģētikā, tiks izveidoti un iedzīvināti atbalsta mehānismi
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem dzīvojamajām, publiskajām un ražošanas
ēkām. Piešķirot papildu līdzekļus pašvaldību infrastruktūras attīstībai, tiks veicināta
pašvaldību izaugsme, celta konkurētspēja. Ieguldot līdzekļus pašvaldību infrastruktūras
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attīstībā, tiks samazināti pašvaldību infrastruktūras uzturēšanas izdevumi, uzlabota dzīves
telpa iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tiks veicināta arī jaunu iedzīvotāju un uzņēmēju piesaiste.
328. Lai nodrošinātu lielo projektu savlaicīgu iesniegšanu EK, 26.05.2009. MK apstiprināja lielo
projektu laika grafiku ar starptermiņiem, kādos plānojama lielo projektu iesniegumu atlase
atbildīgajā iestādē, izvērtēšana vadošajā iestādē un iesniegšana EK. Saskaņā ar šo grafiku,
Satiksmes ministrijai līdz 30.09.2009. Finanšu ministrijā bija jāiesniedz trīs lielo projektu
iesniegumi. Savukārt Ekonomikas un Vides ministrijai līdz 30.10.2009. Finanšu ministrijā
bija jāiesniedz vēl trīs projektu iesniegumi.
329. Līdz 30.09.2009. EK ir iesniegti 3 satiksmes nozares lielo projektu iesniegumi – par kopējo
Kohēzijas fonda finansējumu 225,7 miljoni LVL. EK dienesti ir pabeiguši dzelzceļa projekta
iesnieguma izvērtēšanu EK un pašreiz tiek gatavots EK lēmums par projekta apstiprināšanu.
Plānots, ka tas tiks nosūtīts Latvijas iestādēm līdz 2009.gada beigām. Pārējo divu EK
iesniegto autoceļu projektu izvērtēšana joprojām turpinās.
330. Papildus minētajiem satiksmes nozares projektiem Finanšu ministrija ir saņēmusi vienu vides
nozares projekta iesniegumu, kuru pēc apstiprināšanas Finanšu ministrijā EK plānots iesniegt
līdz 2009.gada novembra beigām.
331. Pārējie projektu iesniegumi iepriekšminētajos termiņos Finanšu ministrijā nav iesniegti. Kā
galvenie iemesli termiņu kavēšanai tiek minēti projektu īstenotāju problēmas ar finanšu
resursu piesaisti nacionālā līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai. Otrs iemesls termiņu
kavēšanai – projektu iesniegumu zemā gatavības pakāpe. Ņemot vērā, ka šiem projektiem ir
rezervēts ievērojams Kohēzijas fonda finansējums, bet projekti vēl joprojām ir ļoti zemā
gatavības pakāpē, 2009.gada 15.septembrī Ministru kabinets uzdeva Finanšu ministrijai
iesniegt līdz 2009.gada 17.novembrim valdībā ziņojumu par iespējām pārdalīt lielajiem
projektiem „rezervēto” finansējumu aktivitātēm, kuras ir vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību.
332. Vadošā iestāde turpina aktīvu darbu pie ES fondu uzraudzības sistēmas pilnveidošanas,
izstrādājot horizontālo prioritāšu uzraudzības vadlīnijas, rādītāju uzraudzības vadlīnijas,
pēcuzraudzības vadlīnijas u.c. Papildus minētajam vadošā iestāde pievērš īpašu uzmanību
jautājumam par ES fondu finansējuma saņēmēju maiņas gadījumiem, kas ir prognozējams,
ņemot vērā Latvijas valdības plānus par valsts iestāžu reorganizāciju ar mērķi padarīt
efektīvāku valsts funkciju pildīšanu.
5.2.4. Identificētie riski un preventīvie pasākumi
333. MK noteikumu projekta „ES fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” paredz:







optimizētu iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturu un struktūru, padarot to
mērķtiecīgāku un izvairoties no ES fondu VIS pieejamās informācijas dublēšanas, par
finanšu datu pamatavotu nosakot VIS, par kurā pieejamiem datiem iestādes sniedz analīzi
vairākos būtiskos ES fondu ieviešanas aspektos, vienlaikus sniedzot informāciju par
problēmjautājumiem, secinājumus un atgriezenisko saiti par iepriekš izteiktajām
rekomendācijām;
samazinātu atbildīgo iestāžu un citu institūciju ziņojumu iesniegšanas biežumu, līdzšinējo
ES fondu uzraudzībā pastāvējušo ceturkšņa atskaitīšanās ciklu aizstājot ar pusgada ciklu;
atslogotu atskaitīšanās sistēmu kopumā un mazinātu atskaitīšanās slodzi finansējuma
saņēmējiem, papildinot noteikumus (pielikumos) ar projekta progresa pārskata
standartveidlapu;
vienkāršotu kārtību attiecībā uz ziņojumu iesniegšanu, izskatīšanu, saskaņošanu un
publiskošanu internetā;
uzlabotu atskaitīšanos par horizontālo prioritāšu ieviešanu, ziņojumu sadaļu par
horizontālo prioritāšu ieviešanu aizstājot ar horizontālo politiku koordinējošo institūciju
sagatavotu analītisku pārskatu apkopojumu par horizontālo prioritāšu īstenošanas progresu
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un rezultātiem, tādējādi nodrošinot konsolidētu un analītisku informāciju par ES fondu
plānošanas dokumentos iekļautajām horizontālajām prioritātēm;
precizētu ES fondu īstenošanas izvērtēšanas kārtību attiecībā uz rekomendāciju ieviešanu.

334. Saistībā ar nozīmīgākajiem aspektiem DP ieviešanā, ir identificēti šādi iespējamie
problēmjautājumi/ riski:





ES fondu projektu valsts budžeta līdzfinansējuma laicīga nenodrošināšana;
Palēnināta finansējuma aprite birokrātisko šķēršļu dēļ;
ES fondu vadībā un īstenošanā iesaistīto institūciju nepietiekama administratīvās
kapacitāte un darba kvalitāte (tādējādi saglabājot administratīvo slogu finansējuma
saņēmējam);
Neatbilstoši veikto izdevumu rašanās gadījumos, kad tiek pārkāptas publiskā iepirkuma
normatīvo aktu prasības, piemēram, attiecībā uz papildu darbiem, pakalpojumiem un
piegādēm, kas radušies līgumu īstenošanas laikā.

335. Attiecībā uz ES fondu projektu valsts budžeta līdzfinansējuma laicīgu nenodrošināšanu
vadošā iestāde ir sniegusi priekšlikumus veikt attiecīgās rīcības ar mērķi atslogot valsts
budžetu. Ministru kabinets 2009.gada 14.jūlijā apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi
Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un
izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi
Nr.418), kurā ir paredzēts, ka, ja finansējuma saņēmējam ir finanšu līdzekļi līgumā paredzēto
saistību izpildei, ar to tiek slēgts līgums/vienošanās par ES fondu projekta īstenošanu,
negaidot, kamēr līdzekļi līguma saistību izpildei būs atbildīgās iestādes vai sadarbības
iestādes rīcībā. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs īsteno projektu par saviem līdzekļiem un
saņem atmaksu pēc tam, kad finansējums ir saņemts no Eiropas Komisijas. Šis risks īpaši
aktuāls ir, piemēram, nevalstiskajām organizācijām, kam ir ierobežoti pašu ieņēmumi un
ierobežotas iespējas piesaistīt projektu īstenošanai kredītresursus.
336. Ja runā par palēninātu finansējuma apriti birokrātisko šķēršļu dēļ, tad, lai novērstu šo risku,
vadošai iestādei jāveic grozījumi normatīvajos aktos, ar mērķi (1) uzlabot finansējuma
saņēmēja naudas plūsmu, (2) samazināt maksājumu dokumentu izskatīšanas ātrumu un (3)
samazināt maksājumu dokumentu apjomu, piemēram, netiešajām izmaksām piemērot
nemainīgo likmi, kā arī atvieglot prasības attiecībā uz attaisnojuma dokumentiem, kas
pievienojami maksājuma pieprasījumam.
337. Lai īstenotu augstākminētajiem pasākumiem, vadošā iestāde ir veikusi ES fondu ieviešanas
sistēmas vienkāršošanas pasākumus, kas aprakstīti 2.3.3.sadaļā. Papildus norit darbs pie
netiešo izmaksu nemainīgās likmes izstrādes, kā arī tiek izstrādāta metodika attiecībā uz
attaisnojuma dokumentiem, kas pievienojami maksājumu pieprasījumam.
338. Lai risinātu iespējamo risku „ES fondu vadībā un īstenošanā iesaistīto institūciju
administratīvās kapacitātes un darba kvalitātes samazināšanās”, vadoša iestāde plāno (1)
efektivizēt pārbaužu veikšanu, (2) optimizēt darba praksi un informācijas apriti attiecībā uz
ES fondu projektu ietvaros konstatētajām neatbilstībām, kā arī (3) vienādot darba praksi un
atvieglot prasības attiecībā uz ES fondu projektu uzraudzību, ES fondu kontrolēm, atbildīgo
un sadarbības iestāžu slēgtajiem līgumiem/vienošanās par ES fondu projektu īstenošanu,
kuros iekļautas prasības attiecībā uz ES fondu finansējuma saņēmēju, un uz maksājumu
dokumentiem.
339. Augstākminēto pasākumu īstenošanai tiek veiktas vairākas darbībās – tiek veikts ES fondu
vadības un kontroles sistēmas izvērtējums, ar mērķi izvērtēt kontroļu efektivitāti un izteikt
priekšlikumus tās uzlabošanai, kas arī pieminēts 5.4.sadaļā, tiek veikti grozījumi MK
noteikumos attiecībā uz pārbaudēm projektu īstenošanas vietās, ar mērķi efektivizēt uz risku
balstītās pārbaudes, tiek veikti grozījumi MK noteikumos attiecībā uz neatbilstību
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administrēšanu, kā arī tiek veikti grozījumi MK noteikumos un izstrādātas vienotas prasības
attiecībā uz ES fondu projektu uzraudzību.
340. Lai risinātu iespējamo problēmjautājumu par neatbilstoši veikto izdevumu rašanos gadījumos,
kad tiek pārkāptas publiskā iepirkuma normatīvo aktu prasības, piemēram, attiecībā uz
papildu darbiem, pakalpojumiem un piegādēm, kas radušies līgumu īstenošanas laikā, Finanšu
ministrija 23.04.2009. organizēja semināru „Sarunu procedūras piemērošana, iepriekš
nepublicējot paziņojumu par līgumu”. Semināra galvenais mērķis bija sniegt skaidrojumu
iesaistītajām institūcijām par Direktīvu publiskā iepirkuma jomā interpretāciju un Publiskā
iepirkuma likuma prasību piemērošanu attiecībā uz papildu darbiem, pakalpojumiem un
piegādēm, kas radušies līgumu īstenošanas laikā. Turklāt Iepirkumu uzraudzības birojs veic
dažādas apmācības savā kompetences jomā, kā arī ir izstrādātas Vadlīnijas sarunu procedūru
piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.pantam, kuras publicētas IUB
mājas lapā internetā.
341. Vadošā iestāde ir veikusi augstākminētos pasākumus, lai preventīvi risinātu šos identificētos
četrus problēmjautājumus, līdz ar to tie nerada būtisku ietekmi uz ES fondu projektu
īstenošanu, jo tie tiek attiecīgi uzraudzīti un tiek veikti attiecīgi pasākumi, lai tos risinātu.
342. Izvērtējot administratīvi teritoriālas reformas ietekmi uz 2007. – 2013.gada plānošanas
perioda ES fondu projektu ieviešanu, papildus vadošās iestādes norādījumiem RAPLM ir
identificējusi riskus un to mazināšanas, novēršanas pasākumus (ja iespējams), par ko vadošā
iestāde ir informējusi iesaistītās institūcijas.
343. Vienlaikus ir jāatzīmē, ka vairāku aktivitāšu īstenošanu kavē strukturālās izmaiņas publiskajā
sektorā, kā rezultātā ir nepieciešams veikt izmaiņas apstiprinātajos projektos vai atlikt
projektu apstiprināšanu. Risku mazināšanas nolūkā atbildīgajām iestādēm ir rūpīgi jāplāno
jaunu projektu iesniegumu konkursu organizēšana un jaunu projektu apstiprināšana, ņemot
vērā plānoto publisko iestāžu, kas var pretendēt uz ES fondu atbalstu, plānoto reorganizāciju.

5.3.

Ietekmes rādītāju pārskatīšana

344. Šī sadaļa sniedz pārskatu par ES fondu ietekmi uz ekonomiku un plānošanas dokumentos
noteikto stratēģisko mērķu sasniegšanu. Sadaļā arī tiek precizēti iepriekš noteiktie mērķi
atbilstoši ekonomikas attīstības jaunākajām tendencēm. Vairākās jomās ir nepieciešami
uzlabojumi rādītāju sistēmā, un tādēļ tiek piedāvāti jauni ietekmes rādītāji, kas labāk
paskaidro fondu ieviešanas ietekmi tautsaimniecības sektoros. Vadošā iestāde ir identificējuši
šādus iemeslus, kas norādīja, ka ietekmes rādītāji jāaktualizē.






Pirmkārt, šobrīd darbības programmās detalizēti ir izvērsti iznākuma un rezultāta rādītāji
aktivitāšu līmenī, bet plašākās kategorijās – prioritāšu un pasākumu līmenī trūkst atskaites
punktu. Ietekmes radītāji ir noteikti tikai atsevišķos sektoros – izglītība, uzņēmējdarbība,
vide un satiksme. Bez tam vairāk ir parādīta kvantitatīvā ietekme, mazāk kvalitatīvas
pārmaiņas programmu rezultātā.
Otrkārt, programmās ietverto makroekonomisko un ietekmes rādītāju mērķi vairs nav
sasniedzami. Ekonomiskās krīzes iespaidā IKP un nodarbinātības prognozes ir
novecojušas, esošie mērķi vairs nav sasniedzami un tie ir jāpārskata.
Treškārt, aktuāli ir parādīt pasākumus ekonomikas stabilizācijai, jo ES struktūrfondiem ir
būtiska nozīmē ekonomiskās aktivitātes palielināšanā, kā arī krīzes seku mazināšanā.
Ceturtkārt, rādītāju sistēmā ir arī vērojams saites trūkums starp programmas
makroekonomiskiem mērķiem un rezultāta rādītājiem. Makroekonomiskā analīze fondu
ietekmes pētīšanā ir ierobežota, jo tā ir balstīta uz plašām izdevumu kategorijām, un
lielākajiem sektoriem, neņemot vērā programmu saturu. Ietekmes rādītāji, kas apskatītu
programmas stratēģiskos mērķus nozarēs šeit labi iederētos.
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345. Stratēģiskā ziņojuma sagatavošanas laikā ir pilnveidots ietekmes rādītāju aptvērums, vadoties
pēc jomu finansiālās un tematiskās nozīmības, kā arī ņemot vērā vajadzības lēmumu
pieņemšanā nākotnē. Ietekmes rādītāju pilnveidošanas darbs tika organizēts noteiktā
analītiskā ietvarā (skat.1.pielikumu. Stratēģiskā ziņojuma rādītāju analīze).





Pirmkārt, apskatot ietekmes rādītāju vietu rādītāju sistēmā: pašreizējo ietekmes rādītāju
saraksta papildināšana, ievērojot saistību ar citiem plānošanas dokumentiem, nodrošinot
programmu un aktivitāšu pilnīgu aptvērumu, kā arī izvērtējot saistību starp dažādu līmeņu
rādītājiem.
Otrkārt, tā bija rādītāju vērtību attīstības analīze, prognozes, tendenču apskats un mērķu
pārskatīšana.
Treškārt, lai izveidotu fokusētus, kvalitatīvus rādītājus, nozaru ministrijas vadošā iestāde
aicināja ierobežot jaunizveidojamo ietekmes rādītāju skaitu to atbildības sektorā līdz 3.
Arī konkrētajai jomai pieejamā finansējuma apjoms, parādot jomas finansiālo nozīmību,
tika ņemts kā kritērijs rādītāju skaita izvēlei, proti, vismaz 1 rādītājs nepieciešams uz
apmēram 100 miljoniem EUR.

346. Rādītāju analīzē tika izmantots nozaru skatījums, nevis tematiskās asis, jo nozaru ietekmes
rādītāji ļauj apkopot paralēlus izdevumus cilvēkresursos un infrastruktūrā. Īpaši aktuāli tas ir
tādos sektoros kā nodarbinātība, izglītība un veselība.
347. Ietekmes rādītāju izvēlē iespēju robežās tika izmantoti citos plānošanas dokumentos ietvertie
ietekmes rādītāji, t.sk. jaunākais Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam
projekts, kas tika izskatīts MK 2009.gada 10.novembra sēdē. Vairākām fondu prioritātēm ir
izstrādāti arī papildus rādītāji. Šī uzdevuma ietvaros tika paskaidrota ietekmes rādītāju
atbilstība programmās ietvertajām aktivitātēm un zemāka līmeņa rādītājiem.
348. Pielikumā skatīt „Stratēģiskā ziņojuma ietekmes rādītāju analīzi (analītiskais ietvars)”, tabulu
„Ietekmes rādītāju aptvērums un saistība” un tabulu „Ietekmes rādītāju vērtības”.
349. Izmantojot jaunos ietekmes rādītājus un to vērtības par periodu no 2004.-2009.gadam tika
apkopota analīze par virzību uz stratēģiskajiem mērķiem šajā plānošanas periodā.
350. Rādītājus plānots iekļaut VIS un katru gadu uzraudzības sistēmā ievadīt jaunākos datus.
Plānots, sistēma kalpos nākamajiem ietekmes izvērtējumiem.
5.3.1. Makroekonomiskie rādītāji
351. Makroekonomiskie rādītāji mēģina parādīt gan kontekstu, gan ietekmi uz tautsaimniecību.
Sociāli ekonomiskā situācija un tendences kopumā ir analizētas 3.sadaļā.
352. Esošie makroekonomiskie rādītāji kopumā atspoguļo krasas ekonomiskas pārmaiņas.
Iepriekšējo gadu ātro izaugsmi nomainīja straujš IKP kritums 2009.gadā, atbilstoši FM
prognozēm par 18%, un būtisks bezdarba pieaugums līdz pat 17%. Turpmākajos gados ir
gaidāma zināma ekonomiskas stabilizācija un izaugsmes atgriešanās. Pie šādas nevienmērīgas
attīstības, iespējams, varētu sasniegt sākotnēji VSID mēreni prognozēto rādītāju IKP pēc
pirktspējas paritātes (PPS) - 53% no ES vidējā, taču nodarbinātības un bezdarba prognozes
plānošanas perioda noslēgumā krietni atpaliktu no sākotnēji plānotā.
353. Neskatoties uz lielajām makroekonomiskajām svārstībām, ES fondu pozitīvā ietekme nav
noliedzama, līdz ar to par ES fondu ieguldījumu var runāt potenciālā IKP palielināšanas
kontekstā. Ieguldījumi cilvēkresursos un kopējā pamatkapitālā palielina potenciālo IKP,
palielinot ražošanas iespēju līkni. Pēc ekspertu novērtējuma fondu ietekmē potenciālais IKP
var palielināties par 1 procentpunktu gadā, bet šī vērtība vēl būtu apskatāma un analizējama
vadošās iestādes veiktajos izvērtējumos.
5.3.2. Izglītība un zinātne
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354. Izglītības sektorā ir izvēlēti ietekmes rādītāji, kas netieši atspoguļo ES fondu ietekmi jauniešu
izglītības kvalitāti. No 2004. līdz 2009.gadam bija vērojama pozitīva tendence to jauniešu
skaita samazināšanās ziņā, kas pēc pamatskolas pamet izglītību. Iecerēts, ka rādītājs
samazināsies no 2009.gada rādītāja (3,9% no kopējā skolēnu skaita) līdz 2% 2013.gadā.
Arīdzan ieguldījums dabaszinātņu apmācībā vidusskolās varētu uzlabot skolēnu prasmes.
Plānots, ka samazināsies absolventu skaits ar zemām vai ļoti zemām prasmēm dabaszinātnēs,
matemātikā un svešvalodās no 25% 2009.gadā (novērtējums) līdz 21% 2013.gadā.
355. Kritiski vērtējot, iespējams, pozitīvo rādītāju sasniegšanu sākotnēji var kavēt plašās izglītības
sistēmas reformas, optimizējot skolu tīklu un samazinot skolotāju skaitu. Tomēr skolu tīkla
koncentrēšana palielinātu veikto ieguldījumu atdevi.
356. Zinātnē un pētniecībā būtisks uzdevums ir palielināt šajā sektorā strādājošo skaitu un
studējošo skaitu inženierzinātnēs, kas sniedz ieguldījumu uz zināšanām balstītas ekonomikas
attīstībā. Zinātnē un pētniecībā strādājošo skaits ir palielinājies no 0,73% 2004.gadā līdz
0,93% 2009.gadā, un tiek plānots tālāks pieaugums līdz 1% 2013.gadā. Vienlaicīgi ir pozitīva
tendence palielināt inženierzinātņu studentu īpatsvaru no 14,6% 2004.gadā līdz 16%
2009.gadā, ar mērķi 18,6% 2013.gadā.
5.3.3. Nodarbinātība un sociālā iekļaušana
357. Nodarbinātības līmenis ekonomiskās krīzes ietekmē ir būtiski samazinājies no 66,3%
2006.gadā līdz 61,4% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem (vecumā no 15-64 gadiem)
2009.gada 2.cetruksnī, galvenokārt, pakalpojumu sektora, būvniecības un ražošanas apjomu
samazināšanās rezultātā. Sagaidāms neliels nodarbinātības pieaugums, kad pakāpeniski
sāksies ekonomiskā cikla augšupeja, līdz 2013.gadam sasniedzot 63%.
358. Ar līdzīgu dinamiku sagaidāms, ka attīstīsies citi saistītie nodarbinātības rādītāji, proti,
sieviešu nodarbinātība un vecāku cilvēku nodarbinātība, kuri 2009.gada 2.ceturksnī sasniedza
attiecīgi 61,2% un 58,1%. Lai gan turpmākajos gados sagaidāms to kritums, līdz 2013.gadam
pieaugums plānots līdz attiecīgi 62% un 55%.
359. Ņemot vērā ekonomiskas struktūras izmaiņas, būtiski pieaugs arī ilgstošais bezdarbs – līdz
8% 2010.gadā. Ievērojot kopējā nodarbinātības līmeņa samazinājumu ekonomiskās krīzes
ietekmē un veiktās strukturālās izmaiņas publiskajā sektorā, tika izstrādātas jaunas aktivitātes
darba spēka adaptācijai, līdz ar to nodarbinātības sektoru papildinām ar vairākiem
kvalitatīviem rādītājiem.
360. Krīzes ietekmi atspoguļo arī nabadzības riska indekss, kas palielināsies no 19% 2005.gadā
līdz 25% 2009.gadā. 2013.gada šīs indeksa mērķis ir noteikts 20% līmenī. Iedzīvotāju kopējie
ienākumi palielinājās vairāk kā sociālie transferti, liecinot par izteiktu ienākumu
nevienlīdzību; to pierāda arī citi divi ienākumu nevienlīdzības rādītāji – S80/S20 un GINI
koeficients. Tiek prognozēts, ka šīs atšķirības varētu izlīdzināties sakarā ar 2008.gada krīzes
uzsākšanos, kad iedzīvotāju ienākumi ievērojami samazinās, taču sociālie transferti tiek
samazināti mazākā apmērā.
361. Lai parādītu fondu ietekmi uz darba apstākļiem, ieviešam ietekmes rādītāju par nelaimes
gadījumiem darbā. No 5,05 vidēji bojā gājušiem uz 100 tūkst. iedz. 2007.gadā plānots
sasniegt 3,54 vienības 2013.gadā, ieviešot ES direktīvas darba aizsardzības jomā.
362. Sociālajā iekļaušanā kā ietekmes rādītāju izvēlamies to personu skaita samazinājumu, kurām
noteikta invaliditāte. Samazinājumu iecerēts panākt, pilnveidojot invaliditātes noteikšanas
sistēmu un veicot preventīvus pasākumus. Rādītājs tiks mērīts, attiecinot personu skaitu,
kurām noteikta invaliditāte, pret personu skaitu, kurām attiecīgajā gadā veikta ekspertīze
invaliditātes noteikšanai. No 2006. līdz 2008.gadam bija vērojama tendence palielināties to
personu skaitam, kurām invaliditāte noteikta pirmreizēji (93% no to personu skaita, kam tika
veikta invaliditātes ekspertīze). Ņemot vērā, ka jaunā invaliditātes sistēma tiks ieviesta
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pakāpeniski, tās pozitīvā ietekme uz invaliditātes iestāšanās riska mazināšanos faktiski būs
vērtējama, sākot ar 2013.gadu, kad plānots personu, kurām ir noteikta invaliditāte,
samazinājums par 3 līdz 7 procentpunktiem.
5.3.4. Veselība
363. Veselības sektorā ar ES fondu ieguldījumu ir paredzēts samazināt vidējo ārstēšanās ilgumu uz
vienu pacientu, tādejādi paaugstinot veselības aprūpes sistēmas efektivitāti un panākot
līdzekļu ekonomiju. Tendence, ka vidējais ārstēšanās ilgums ir samazinājies no 10,1 dienām
2004.gadā līdz 9,5 dienām 2009.gadā, varētu turpināties, sasniedzot tikai 7 dienas 2013.gadā.
5.3.5. Uzņēmējdarbība
364. Uzņēmējdarbības sektorā mērķis ir palielināt augsto tehnoloģiju īpatsvaru apstrādes
rūpniecībā un eksportā. Šajā sektorā tendences un attīstības tempi nav skaidri. Ir piedāvāts
noteikt salīdzinoši ambiciozu mērķi augsto un vidēji augsto tehnoloģiju īpatsvaru apstrādes
rūpniecībā palielināt no 14,3% 2007.gadā līdz 18,5% 2013.gadā. Augsto tehnoloģiju īpatsvars
eksportā pie šāda plāna varētu pieaugt no 5,8% 2007.gadā līdz 10% 2013.gadā. Pirms-krīzes
ekonomikas struktūrā nostiprinājās pakalpojumu sektors, un acīmredzami, ekonomiku
regulējošais ietvars bija šādai attīstībai auglīgs.
5.3.6. Enerģētika
365. Enerģētikas sektorā būtisks uzdevums ir palielināt ēku energoefektivitāti, samazināt zudumus
siltumenerģijas pārvades un sadales tīklos. Ir izvirzīts mērķis: vidējā īpatnējā siltumenerģijas
patēriņa samazinājums ēkās no 241 kWh/m2 2007.gadā par 2% gadā līdz 2013.gadam.
Iespējams, ka, saglabājoties augstām enerģijas cenām, iedzīvotāju privātā sektora ieguldījums
energoefektivitātē būs vēl augstāks. Ņemot vērā, ka kopējais nepieciešamais līdzekļu apjomu
dzīvojamā fonda un sabiedrisko ēku siltināšanai ir mērāms miljardos eiro, acīmredzami,
piešķirtie līdzekļi veicina siltināšanas projektu uzsākšanu un procesa sākotnējo attīstību.
Siltumenerģijas zudumu līmeni sadales tīklos paredzēts samazināt no 15,5% 2007.gadā līdz
13% 2013.gadā, kas ir pietiekoši ambiciozs mērķis.
5.3.7. Vide
366. Vides sektorā tiek turpināti ieguldījumi cilvēka veselībai nekaitīgas ūdens kvalitātes
nodrošināšanai un vidi saudzējošā atkritumu apsaimniekošanā, veicinot dabas resursu efektīvu
izmantošanu, samazinot ūdens patēriņu un radot priekšnoteikumus atkritumu pārstrādei. Kā
ietekmes rādītāji ir noteikts ūdens objektu ar labu un augstu ūdens kvalitāti īpatsvara
paaugstināšana no 39% no kopējā 2009.gadā līdz pat 60% 2013.gadā un pazemes ūdens
ņemšanas apjoma samazināšana no 107 milj. m3 2009.gadā līdz 104 milj. m3 2013.gadā.
367. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā ir paredzēts apglabājamo atkritumu daudzuma
samazinājums ik gadus par 5-10 procentiem līdz 2013.gadam, tādējādi attīstot atkritumu
šķirošanu. Minētais mērķis ir ambiciozs, ņemot vērā, ka iepriekšējos gados ekonomiskās
attīstības ietekmē atkritumu daudzums strauji pieauga, proti, no 2004. līdz 2008.gadam tas
palielinājās no 660 līdz 810 tūkstošiem tonnu gadā.
5.3.8. Transports un IKT
368. Transporta jomā uzdevums ir saglabāt valsts galveno autoceļu kvalitāti vismaz apmierinošā
līmenī, praktiski pašreizējā apjomā līdz 62% no kopējā galveno autoceļu garuma. Autoceļu
rekonstrukcijā tiek ieguldīts ievērojams apjoms ES fondu līdzekļu, tomēr tas nosedz tikai
autoceļu dabisko nolietošanos. Līdzšinējā dinamika ir precīzāk kvantificējama.
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369. ES fondu ieguldījums būs viens no būtiskiem faktoriem ceļu satiksmes drošības uzlabošanā.
2013.gadā paredzēts sasniegt 70% samazinājumu ceļu satiksmes negadījumos salīdzinājumā
ar 2001.gada līmeni.
370. Ar ES fondu līdzekļiem paredzēts kravu apgrozījuma pieaugums Latvijas ostās, galvenokārt
palielinot ostu potenciālu, un pieņemot, ka pārējie ekonomiskie un politiskie apstākļi būs
labvēlīgi kravu apjoma pieaugumam. Kravu apgrozījuma pieaugums plānots par 2% katru
gadu no 2010. līdz 2013.gadam, kas ir augstāk nekā 2004/2005.gadu periodā (1,2%) un
2009.gadā (novērtējums – 1% pieaugums).
371. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomas attīstībā svarīga ir kvalitatīvu ātrgaitas
pieslēgumu nodrošināšana, kas dod iespēju plašākai elektronisko pakalpojumu izmantošanai
un virzībai uz zināšanām ietilpīgas ekonomikas sabiedrību. Platjoslas fiksēto un mobilo
pieslēgumu īpatsvara palielinājums uz 100 cilvēkiem prognozēts no 17,4 (fiksētiem) un 0,4
(mobiliem) 2009.gādā līdz 28 (fiksētiem) un 2 (mobiliem) 2013.gadā. Sagaidāma arī interneta
lietotāju īpatsvara palielināšanās. Nozīmīgākā loma pieslēgumu attīstībai mājsaimniecībām
kopumā ir tehnoloģiju attīstībai un tirgus konkurences spēkam, bet ES fondu ieguldījums
plānots publiskās pārvaldes IKT infrastruktūras attīstībā un publiskās interneta pieejas
paplašināšanā.
5.3.9. Līdzsvarota reģionālā attīstība
372. Līdzsvarotas reģionālās attīstības mērķu sasniegšanu raksturo atšķirību mazināšanās starp
reģionālā (NUTS III) līmeņa IKP un nacionālo (NUTS II) IKP. Kopumā reģionālā dispersija
ir samazinājusies no 52,8% 2004.gadā līdz 46,8% 2006.gadā, un plānota rādītāja tālāka
samazināšanās līdz 42,1% 2013.gadā. Jāatzīst, ka faktiskās tendences būtu dziļāk
analizējamas, ņemot vērā lauku depopulāciju, iedzīvotāju koncentrēšanos lielākajos attīstības
centros un migrāciju; jāanalizē vēl būtu arī ietekmes rādītāja saistība ar rezultāta un iznākuma
rādītājiem.
5.3.10.

Kultūra

373. Kultūras sektorā ar ES fondu ieguldījumu ir paredzēts palielināt sabiedrības līdzdalību
kultūras aktivitātēs un palielināt mājsaimniecību izdevumus kultūras un atpūtas pasākumiem,
un to sekmē pasākums „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”,
palielinot kultūras aktivitāšu pieejamību.
374. No 2004.gada līdz 2008.gadam bija vērojams palielinājums kultūras institūciju un to rīkoto
aktivitāšu apmeklējumā, taču sākoties ekonomiskajai krīze, rādītājs samazinās. Ir izvirzīts
mērķis sasniegt 15.0 miljonu apmeklētāju skaitu 2013.gadā.
375. Tāpat ir vērojams mājsaimniecību patēriņa kultūrai rādītāja izaugsmes tendences
palielinājums no 6.2% no visiem izdevumiem 2004.gadā līdz 6.9% no visiem izdevumiem
2009.gadā. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, laika periodā no 2010.- 2012.gadam ir
paredzams mājsaimniecību patēriņa rādītāja samazinājums uz 5.5% – 6.0%. Ir izvirzīts mērķis
sasniegt 6.2% no visiem mājsaimniecību izdevumiem 2013.gadā.
5.3.11.

Tehniskā palīdzība

376. Tehniskās palīdzības mērķis ir atbalstīt darbības programmu efektīvu un drošu vadību,
ieviešanu, uzraudzību, izvērtēšanu un kontroli. Līdz arto vērtējam tehniskās palīdzības
ietekmi nevis kā līdzekļu izlietojumu pašu par sevi, bet kopējo rezultātu- fondu ieviešanas
sasniegšanas kontekstā, apskatot ieviešanas finanšu progresu un kļūdu līmeni. Šeit jāatzīmē
budžeta ierobežojums - fondu ieviešanas progress jānodrošina noteiktā tehniskās palīdzības
un valsts budžeta finansējuma ietvaros. Finanšu progresa atskaites punkts ir noteiktais
mērķprofils atmaksām finansējuma saņēmējiem. Kļūdu līmeņa mērķim atskaites punkts ir
neatbilstību apjoms, kam nevajadzētu būt augstākam nekā šobrīd.
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5.4.

Kohēzijas politikas programmu veikto izvērtēšanu rezultāti

377. Izvērtējumus, kuru rezultātā iespējams identificēt progresu Kohēzijas politikas mērķu
sasniegšanā, tiek plānots veikt 2010.gadā. Tiek plānots veikt izvērtējumus par ES fondu
ieguldījumu ietekmi, līdztekus radot iespēju izvērtēt Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu.
Uz 2009.gada oktobri norisinās izvērtējumu tēmu saskaņošana saskaņā ar valsts normatīvajā
regulējumā atrunāto, kā arī norisinās darbs pie izvērtējumu tehnisko specifikāciju izstrādes.
378. Plānošanas perioda pirmajos gados saskaņā ar Izvērtēšanas plānu 2007. – 2013, kura
1.pielikumā ir norādītas veicamās izvērtējuma tēmas, tika plānots veikt izvērtējumus, kuru
rezultātā iespējams identificēt iespējamos problēmjautājumus ES fondu ieviešanas sistēmā.
Tādejādi turpmāk sekmējot veiksmīgu ES fondu ieviešanas nodrošināšanu visa plānošanas
perioda ietvaros.
379. Balstoties uz iepriekš minēto, 2008.gadā tika veikts izvērtējums „Priekšizpēte par Eiropas
Savienības fondu vadības sistēmas vienkāršošanas iespējām”. Izvērtējums tika veikts ar mērķi
veidot pamatu ES fondu ieviešanas sistēmas izmaiņām vienkāršošanas un ES fondu apguves
paātrināšanas virzienā.
380. Izvērtējuma veikšanas procesā, izmantojot ekspertu interviju, fokusgrupu diskusiju un
dokumentu analīzes rezultātus, izvērtētāji secināja, ka ES fondu vadības sistēmā vērojama
virzība vienkāršošanas virzienā, tomēr vēl samērā daudz fondu apguves aspektu iespējams
uzlabot. Izvērtējuma ietvaros tika izteiktas vairākas rekomendācijas ES fondu vadības
sistēmas vienkāršošanai. Konstatētās problēmas un atbilstošās rekomendācijas iespējams dalīt
vairākās grupās. Tās ir sekojošas:






Nepieciešams harmonizēt procedūras fondu apguvē iesaistīto institūciju starpā.
Nepieciešams turpmākās vienkāršošanas procesā uzlabot komunikāciju un sadarbību starp
valsts pārvaldes iestādēm ES fondu apgūšanas procesā.
ES fondu programmēšanas norisei jāveido sinerģija ar valsts attīstības ilgtermiņa
plānošanu, ar nozaru prioritizēšanu, ar pašvaldību un komersantu finanšu plāniem.
Turpmāk, attīstot ES fondu ieviešanas sistēmu, lielu uzmanību nepieciešams pievērst
pakalpojuma kvalitātei.
Nepieciešams novērst sistēmas nepilnības fondu sekmīgai apguvei.

381. 2009.gadā uzsākta izvērtējuma „ES fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas efektivitāte”
veikšana. Tas tiek veikts ar mērķi uzlabot ES fondu vadības un kontroles sistēmas un LR
publiskās finanšu sistēmas efektivitāti, nosakot optimālo pārbaužu apjomu un veidus,
pieļaujamo kļūdu un būtiskuma līmeni un identificēt nepieciešamos grozījumus LR
normatīvajos aktos. Izvērtējuma ietvaros tika analizēti dažāda apjoma un nozaru projekti, to
īstenošanā veiktās finanšu vadības un kontroles sistēmas projektu pārbaudes, salīdzinot veikto
kontroļu izmaksas ar to rezultātiem. Baltoties uz analīzes rezultātiem, tika aprēķināts
pieļaujamais kļūdas apjoms, zem kura kļūdas novēršanas procedūra nav finansiāli efektīva,
izvērtēta kontroles kaskādes principa nodrošināšana un iespējamā kontroļu pārklāšanās
veidojot šo kaskādes principu. Izvērtējuma ietvaros tika sagatavota arī metodika uz risku
balstītas pieejas maksājumu pieprasījumu pārbaudei, kurā izvērtētāji rekomendē piemērot uz
risku balstītu pieeju, kuras rezultātā atteikties no maksājumu pieprasījumu 100% visu
attaisnojošo dokumentu pārbaudes, iekļaujot kvantitatīvos un kvalitatīvos aspektus, veidojot
izdevumu pozīciju izlases.
382. Saskaņā ar izvērtējuma secinājumiem tika sniegts pārskats par iespējām uzlabot ES fondu
kontroles sistēmu. Kopumā tika izteiktas ap 40 rekomendācijām, tās diferencējot saskaņā ar
noteikto rekomendāciju būtiskuma līmeni – ļoti būtiska rekomendācija, nepieciešama tūlītēja
reakcija, vidēji būtiska rekomendācija, nepieciešams reaģēt vidējā termiņā (6 -12 mēneši).
383. Rekomendācijas tika izteiktas par sekojošiem jautājumiem:
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Pārbaužu pārklāšanās iestāžu starpā – Revīzijas iestādei paļauties uz Valsts kontroles
revīzijas rezultātiem; VI vienoties par datu apmaiņas mehānismu ar VID;
Pārbaudes projektu īstenošanas vietās – nepieciešami konkrēti papildinājumi metodikā par
Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.440 "Kārtība, kādā vadošā iestāde,
sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā" ;
Maksājumu pieprasījumu pārbaudes – priekšlikumi par iespēju atteikties no SF
maksājumu pieprasījumu pārbaudēm, kuru summa ir mazāka par noteikto;
Sistēmas auditi un deklarēto izdevumu izlases veida pārbaudēs – papildināt
rokasgrāmatas, veikt izmaiņas instrukcijā;
Papildus efektivitātes uzlabošanas iespējas – nepieciešamība izvērtēt iespēju papildināt
VIS funkcionalitāti;
Neatbilstības – ieteikumi neatbilstību klasifikācijai, informatīvo semināru rīkošana valsts
pārvaldes institūcijām;
Būtiskuma līmenis, pieļaujamais kļūdas līmenis – 3% ESF, kā arī ERAF un KF ir
jāizmanto kā maksimāli pieļaujamais kļūdas līmenis par katru fondu kopumā gada
griezumā;
Kontroļu izmaksas – nepieciešams izvērtēt iespēju paredzēt ES fondu kontrolē
iesaistītajām iestādēm uzkrāt atsevišķi ar ES fondu kontroli saistās izmaksas;
Minimālais neatbilstību apjoms – par konkrētās neatbilstības robežas piemērošanu, zem
kuras iestādes vadītājs pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas
procesa lietderīgumu un efektivitāti;
Līguma forma – par nepieciešamību izveidot līgumu standarta šablonus;
Iepirkuma procedūru pārkāpumi – par nepieciešamību turpināt veikt preventīvas un
koriģējošas darbības, lai esošajā plānošanas periodā samazinātu neatbilstības un trūkumus,
kas saistīti ar iepirkumu prasību pārkāpšanu;
Vispārējās likumdošanas izmaiņas – par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos
aktos.

384. Latvijā ir izveidota ES fondu izvērtēšanas sistēma, tiek veikti operacionālie un stratēģiskie
izvērtējumi, kā arī nodrošināta izvērtēšanas kapacitātes celšana, lai uzlabotu ES fondu atbalsta
kvalitāti un efektivitāti, kā arī darbības programmu īstenošanu un stratēģiju. Tā piemēram
2010.gadā tiek plānots veikt izvērtējumus, kuru rezultātā būs iespējams identificēt progresu
Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanā 2007.-2013.gada plānošanas perioda vidū. Tiek
plānots veikt izvērtējumus par ES fondu ieguldījumu ietekmi, līdztekus radot iespēju izvērtēt
Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu.
385. Šo pāris gadu laikā ir veikti vairāki grozījumi DP. Atbilstoši Latvijas likumdošanai, iesniedzot
grozījumus DP vai citus dokumentu izskatīšanai MK, tiem pievieno anotāciju. Anotācijā tiek
ietverts paredzētā tiesiskā regulējuma iespējamās ietekmes izvērtējums. Izvērtējumā tiek
sniegta informācija par DP grozījumu projekta nepieciešamību un būtību, kā arī pašreizējās
situācijas raksturojums. Tādejādi ar iekšējo ekspertu resursiem Latvijā tiek nodrošināta
Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 48.panta 3.punktā ietvertā prasība veikt DP
pārskatīšanai nepieciešamos izvērtējumus.

5.5.

Būtiskāko valsts un reģionālas nozīmes politiku attīstība saistībā
ar ES fondiem

5.5.1. Latvijas ekonomikas stabilizācijas programma
386. Finanšu ministrija sadarbībā ar Starptautiskā valūtas fonda (SVF) speciālistiem 2007.gada
beigās izstrādāja Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu finanšu sistēmas
stabilizēšanai un atdzīvināšanai, kā arī tālākas ekonomiskās situācijas pasliktināšanās
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novēršanai, kā arī Latvijas saimniecības pārstrukturizēšanai, paaugstinot tās konkurētspēju
gan ekonomikā, gan valsts pārvaldē un publisko pakalpojumu sniegšanā, un tādējādi radot
pamatu būtiskiem valsts maksājumu bilances uzlabojumiem nākotnē. Tas ir ambiciozs plāns,
kas nepieciešams tautsaimniecības atdzīvināšanai un ES naudas apgūšanai. Viens no
aspektiem, ko programma ietver, ir budžeta deficīta apmēra ierobežošana kā 2 % no IKP,
nosakot, ka vienīgais iespējamais iemesls noteiktā budžeta deficīta robežas pārsniegšanai ir
ES fondu projektu apguve virs plānotā apjoma.
387. Paredzēta strukturālo reformu iespējami ātra realizēšana, īpaši valsts pārvaldē, izglītības un
veselības aprūpes jomās, kā arī stingras fiskālās politikas ievērošana, pirmkārt, virzoties uz
valsts pamatbudžeta, neieskaitot ar ES fondu apguvi saistītos ieņēmumus un izdevumus,
sabalansēšanu. Galvenie izmaksu optimizēšanas un samazināšanas pasākumi ir valsts
pārvaldē strādājošo skaita un algu fonda samazināšana, kā arī bezdarbnieku pabalstu sistēmas
pilnveidošana ar mērķi stimulēt to ātrāku atgriešanos darba tirgū, kā arī citu sociālās
aizsardzības jomu politiku koriģēšana. Plānā iekļauti tādi nosacījumi kā noguldījumu
garantēšana Latvijas bankās līdz 50 000 eiro (35 000 latu), valsts galvojumu programma
sindicētajiem kredītiem, palīdzības nodrošināšana globālās finanšu krīzes ietekmē finanšu
grūtībās nonākušām finanšu institūcijām, kuru maksātnespēja vai likvidācija radītu
sistēmnozīmīgas negatīvas sekas, kā arī finanšu pakalpojumu sniedzēju pastiprināta
uzraudzība. Iecerēta algu samērīguma veicināšana visās nodarbinātības jomās, izlīdzinot
atšķirības starp algām un darba produktivitāti. Tāpat plānota darba tirgus elastības veicināšana
un konkurētspējas celšana, ES finansējuma, kas piešķirts valstij 2007.-2013.gadu periodam,
koncentrēšana, lai palielinātu atbalstu eksportspējīgām nozarēm un infrastruktūras projektiem.
Paredzēta valsts atbalsta sniegšana eksportējošiem uzņēmumiem, kā arī konkurētspējīga
eksporta kredīta apdrošināšanas modeļa izveidošana. Uzņēmumi, kuriem ir grūtības saņemt
kredītu ES struktūrfondu projektu realizēšanai, tiks atbalstīti ar īpaši izveidotu finanšu
instrumentu starpniecību. Plānota administratīvo slogu samazināšana, jo īpaši attiecībā uz
maziem un vidējiem uzņēmumiem, vienkāršojot nodokļu administrēšanu, nekustamā īpašuma
reģistrēšanu, būvniecības atļauju saņemšanu un maksātnespējas un likvidēšanas procesus.
Iecerēta administratīvi teritoriālo reformu pabeigšana 2009.gadā, kā arī būtiska progresa
panākšana veselības aprūpes un izglītības sistēmas reformēšanā, pamatojoties uz
administratīvi teritoriālo reformu..
5.5.2. Administratīvi teritoriālās reformas pabeigšana
388. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam kā vienu no drošas un stabilas valsts
attīstības priekšnosacījumiem nosaka rīcībspējīgu pašvaldību izveidošanu, kas spētu pildīt
funkcijas un veikt ieguldījumus teritorijas attīstībā, kā arī nodrošināt iedzīvotājiem
daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.
389. 2008.gada 18.decembrī Saeimā pieņemtais Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums nosaka, ka Latvijā administratīvi teritoriālais iedalījums sastāv no 109 novadu un 9
republikas pilsētu administratīvajām teritorijām.
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Ilustrācija 31: Latvijas administratīvais iedalījums pēc 2009.gada 1.jūlija

390. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā vietējo pašvaldību skaits ir samazinājies no 522
uz 118 un būtiski ir pieaudzis pašvaldību lielums.
391. Apvienojoties un veidojot novadu, tika ievēroti šādi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumā noteiktie novada veidošanas principi:







novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota, un tajā ir lauku teritorijas un apdzīvotās vietas;
novada pašvaldība nodrošina likumā noteikto funkciju izpildi;
novada teritorijā ir ne mazāk par 4000 pastāvīgo iedzīvotāju;
novada teritorijā ir ciems, kurā ir vairāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju, vai pilsēta;
attālums no ikvienas apdzīvotās vietas novadā līdz novada administratīvajam centram
nepārsniedz 50 kilometrus, un ceļa infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada
administratīvajam centram;
ir nodrošināta optimāla novada teritorijas izveidošana, ņemot vērā blakusesošo pašvaldību
intereses un vēsturiskos sakarus.

392. Šobrīd lielākā daļa pašvaldību ir apstiprinājušas savu novadu administratīvās struktūras,
izstrādājušas un saistošo noteikumu veidā pieņēmušas pašvaldības nolikumus, nosakot tajos
pārvaldes struktūru un darbības principus.
393. Ierobežotā finansējuma apstākļos pašvaldībām ir jāmāk precīzi un konkrēti definēt darbības
prioritāros jautājumus, kā arī nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu pašvaldības sniegto
pakalpojumu saņemšanu visā novada teritorijā, t.sk. novada pilsētās un pagastos. Šī
izaicinājuma risināšanai liela loma ir pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem35, kas
sekmē pašvaldību rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu, kā arī kalpo par pamatu valsts
atbalsta plānošanai pašvaldībām. Lai atvieglotu jaunizveidoto vietējo pašvaldību un
plānošanas reģionu darbu pie attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrija ir sagatavojusi metodiskus ieteikumus attīstības programmu
izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, saskaņā ar kuriem plānošanas reģioni nodrošinās vietējo
pašvaldību metodisko vadību kvalitatīvu attīstības programmu izstrādei.
1.
35 Reģionālās attīstības likuma pārejas noteikumu 15.punkts (likumprojekts „Grozījumi Reģionālās attīstības
likumā” apstiprināts Ministru kabineta š.g. 21.jūlija sēdē) uzdod vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem
līdz 2013.gada 1.janvārim nodrošināt to attīstības programmu atbilstību Reģionālās attīstības likumam.
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5.5.3. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana pašvaldībās
394. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana pašvaldībās nodrošinās pārvaldes institūciju
savstarpējo sadarbību saskaņā ar labas pārvaldības principu un ļaus iedzīvotājam saņemt
pieprasīto informāciju un pārvaldes pakalpojumus vienuviet, personīgi nevēršoties
kompetentajā iestādē.
395. Visaptveroša vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai valsts un pašvaldību pakalpojumu
pieejamībā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, balstoties uz visu ministriju
sniegto informāciju par to padotības iestādēm, reģionālām struktūrvienībām un to sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī informāciju par attiecīgo ministriju un to padotības iestāžu veiktajām
un iecerētajām darbībām vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai un realizācijai valsts
pakalpojumu pieejamībā, sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā koncepciju par vienas
pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā36.
5.5.4. Strukturālās reformas izglītības un zinātnes jomās
396. Par galveno izglītības sistēmas politikas attīstības mērķi IZM ir izvirzījusi publiskā
finansējuma līdzekļu efektīvāku izmantošanu, lai sekmētu kvalitatīvas un resursefektīvas visu
pakāpju izglītības pieejamību un zinātnes attīstību valsts ilgtspējai un konkurētspējai.
Savukārt, strukturālo reformu pamatā IZM prioritāri izvirzījusi cilvēku (skolēnu, studējošo,
pieaugušo), kuram nepieciešams nodrošināt atbilstošu, kvalitatīvu un pieejamu izglītību,
kopumā uzlabojot cilvēku nodarbinātību un palielinot mūžizglītības nozīmi iedzīvotāju vidū.
397. Pēdējos gados vispārējā izglītībā skolēnu skaits sākumskolās pieaug un pamatizglītības
pakāpē skolēnu skaits nākamos piecus gadus būs stabils – aptuveni 180000, savukārt
vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs vērojama skolēnu skaita samazināšanās un pēc
pieciem gadiem tas būs par 35000 mazāks nekā šobrīd. Skolēnu skaita samazinājuma rezultātā
veidojas mazāks telpu piepildījums, bet izmaksas uz vienu skolēnu palielinās.Lai nodrošinātu
efektīvāku finanšu līdzekļu izmantošanu, no 2009.gada 1.septembra pāriets no skolu
(skolotāju) finansēšanas principa uz skolēnu finansēšanas modeli – “nauda seko skolēnam”,
optimizēts skolu tīkls un pedagoģisko likmju skaits atbilstoši skolēnu/ pedagogu proporcijai.
Uz 2009.gada 10.septembri ir reorganizētas 62 vispārējās izglītības iestādes un 8 skolu
reorganizēšana ir saskaņošanas procesā, kā arī slēgta 51 vispārējās izglītības iestāde un vēl 6
plānots slēgts 2010.gadā.
398. Arī profesionālās izglītības iestāžu reorganizācijas pamatā ir resursu izmantošanas
efektivizācija un izglītības kvalitātes nodrošināšana atbilstoši audzēkņu un tautsaimniecības
vajadzībām un tās ieviešana plānota vairākos posmos. Patlaban uzsākta 1. un 2.posma
realizēšana un to ietvaros plānota mazskaitlīgo skolu slēgšana un pievienošana skolām ar
piemērotām telpām un pietiekami attīstītu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot audzēkņiem
iespējas turpināt iegūt izglītību izvēlētajā specialitātē. Ar 2010.gadu plānota 3.posma
uzsākšana, kur pēc pašvaldību iniciatīvas, skolas ar nepietiekamu piepildījumu plānots nodot
pašvaldībām un apvienot “zem viena jumta” ar vispārizglītojošajām skolām, savukārt 4.posmā
plānota reģionālo (kompetences) centru izveide, programmu konsolidācija, specializācija,
filiāļu izveide.
399. Pašvaldībām būs iespēja – pārņemot profesionālās skolas, to telpās izvietot arī citas ar
izglītību saistītās institūcijas – pieaugušo izglītības centrus, vakarskolas u.tml., nodrošināt
interešu izglītību, bezdarbnieku pārkvalifikāciju, tādējādi veicinot izglītības atvērtību utt.
Lielāka nodokļu pārdale pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai veicinās to atbildību
par efektīvu skolu tīklu.

1.
36 Ministru kabineta š.g. 15.septembra sēdes protokola Nr.57 (39.§) 6.punkts.
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400. IZM ir veikusi grozījumus normatīvos aktos, kas nosaka vispārējās un profesionālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību un reglamentē kārtību, kādā akreditē vispārējās izglītības
programma un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus, lai atvieglotu izglītības
programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību.
401. Sniedzot iespēju veidot apvienotās klases atcelti ierobežojumi klašu komplektu veidošanai –
minimālais un maksimālais skolēnu skaits klasē, kā arī atcelti vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu amata vienību saraksti, dodot autonomiju izvērtēt un noteikt nepieciešamā
administratīvā u.c. pedagoģiskā personāla amatu skaitu katrā izglītības iestādē (veikti
grozījumi normatīvajos aktos, kas reglamentē pedagogu darba samaksu).
402. Viena no būtiskākajām pārmaiņām skar prasības pedagogu kvalifikācijai, proti, veicot
grozījumus noteikumos „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un
profesionālajai kvalifikācijai”) tika paplašinātas iespējas skolotāju darbam, piemēram,
pirmsskolas pedagogam sniedzot iespēju pēc attiecīgas tālākizglītības programmas apguves
mācīt arī 5. un 6.klasē.
403. Veidojot izglītojamo un darba tirgus prasībām atbilstošu un efektīvu izglītību un apmācības,
uzsākta izglītības attīstības, satura un kvalitātes pārbaudes jautājumu risināšana, tai skaitā
vispārējās un profesionālās izglītības satura pārskatīšana.
404. Lai paaugstinātu profesionālās izglītības pievilcību, sekmētu valsts un darba devēju sadarbību
profesionālās izglītības un nodarbinātības valsts politikas un stratēģijas izstrādē un īstenošanā,
IZM izstrādājusi un valdība 2009.gada 15.septembrī ir apstiprinājusi koncepciju
„Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība
profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā”. Koncepcijā piedāvātie risinājumi ļaus
nodrošināt Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmeņu sistēmas atbilstību Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūrai, profesionālās izglītības programmu piedāvājumu atbilstību
pieaugušo izglītības vajadzībām, kā arī ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un
kompetenču atzīšanu. Vienlaikus saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra sēdes
protokollēmumu (prot. Nr.58 3.§ 5.punktu) „Ziņojums par izglītības sistēmas strukturālās
reformas norisi un plānotajiem pasākumiem tās tālākajai īstenošanai”, Izglītības un zinātnes
ministrija plāno iesniegt Ministru kabinetā Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas
programmu, kuras mērķis ir nodrošināt turpmāku profesionālās izglītības sistēmas strukturālo
reformu īstenošanu, optimizējot profesionālās izglītības iestāžu skaitu un izvietojumu
reģionos, tādējādi nodrošinot visa veida resursu efektīvāku izmantošanu, kā arī paaugstinot
profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību. Koncepcija paredz nostiprināt likumdošanā
sociālo partneru un profesionālo organizāciju līdzdalību izglītības valsts politikas izstrādē un
īstenošanā nacionālā, reģionālā un nozaru līmenī, kā arī valsts institūciju, sociālo partneru un
profesionālo organizāciju līdzdalības un atbildības noteikšanu formālajā un neformālajā
izglītībā. Šie risinājumi paaugstinās profesionālās izglītības pievilcību, tuvinās profesionālās
izglītības piedāvājumu darba tirgus pieprasījumam mūžizglītības kontekstā un nodrošinās
profesionālās izglītības sistēmas attīstību un salīdzināmību Eiropas kopējā izglītības telpā.
405. Lai paaugstinātu augstākās izglītības iestāžu valsts budžeta līdzekļu efektīvu un lietderīgu
izmantošanu, veicinot augstākās izglītības sistēmas attīstību, pilnveidota augstākās izglītības
finansēšanas sistēma, ieviešot uz darbības rezultātiem balstītu finansējumu, aprēķina metodikā
iekļaujot rezultatīvos un efektivitātes rādītājus. IZM uzsākusi programmu dublēšanās
novēršanu un valsts budžeta finansētās studiju vietas izmaksas samazināšanu augstākajā
izglītībā, kā arī studējošo skaits uz 1 akadēmisko personu ir palielināts no 15 uz 19.
406. IZM politika augstākās izglītības attīstībā ir vērsta uz to, lai vienā Latvijas pilsētā nepiedāvātu
identiskas studiju programmas, kā rezultātā šobrīd notiek koledžu tīkla optimizācija – notikusi
3 koledžu reorganizācija, tiek gatavoti dokumenti par ceturtās koledžas reorganizāciju.
Paaugstinot konkurētspēju, augstākās izglītības iestādes pārstrukturē resursus un uzlabo
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studiju programmu piedāvājumu. Tiek reorganizētas katedras, apvienotas fakultātes, kā arī
īpaša uzmanība pievērsta jaunu partnerattiecību veidošanai un filiāļu dibināšanai ārvalstīs.
Augstākās izglītības iestādes iesaista darba devējus studiju programmu īstenošanas procesā.
Līdz 2013.gadam plānots pilnveidot 60 augstākās izglītības programmas. Minēto reformu
pamatā ir augstākās izglītības kvalitātes un konkurētspējas uzlabošana, tai skaitā augstākās
izglītības speciālistu sagatavošana atbilstoši tautsaimniecības prioritārajām jomām, kā arī
Latvijas augstākās izglītības pakalpojumu eksportspējas veicināšana. Lai piesaistītu ārvalstu
studentus „Augstākās izglītības likumā” iestrādātas normas, kas veicina kopīgu studiju
programmu veidošanu, kopīgu grādu un diplomu ieviešanu, starptautiski salīdzināmu
kredītpunktu sistēmas ieviešanu un ārvalstu pasniedzēju piesaisti.
407. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu finansējuma izmantošanu zinātnē, valdībā 2009.gada
25.augustā apstiprinātas „Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnes 2009.2013.gadam”. Savukārt sadarbībā ar tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem izstrādāti un valdībā
apstiprināti 5 prioritārie zinātnes virzieni fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai
2010.-2013.gadam. Tāpat uzsākts darbs pie bāzes finansējuma zinātnei aprēķināšanas
nosacījumu pilnveides, precizējot aprēķināšanas principus, pastiprinot kvalitātes prasības,
vienlaikus lielāku akcentu liekot uz humanitārajām un sociālajām zinātnēm kā valsts
atbildību, kā arī paredzot iespēju bāzes finansējumu izmantot kā līdzfinansējumu ES
struktūrfondu projektu īstenošanai. Valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un
valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem jāizstrādā un līdz 2009.gada 31.oktobrim
jāiesniedz apstiprināšanai attiecīgajā nozares ministrijā zinātnisko institūciju darbības
stratēģijas, kuras tiks izvērtētas arī no strukturālo reformu viedokļa.
408. Saeimai izskatīšanai iesniegts IZM izstrādātais likumprojekts „Grozījumi Zinātniskās
darbības likumā”, kas noteiktu vienotus valsts zinātniskā institūta, valsts augstskolu un valsts
augstskolu zinātnisko institūtu zinātnisko darbinieku un akadēmiskajos amatos strādājošo
darbinieku darba laika un darba samaksas uzskaites principus, kā arī deleģējumu, kas noteiktu
intelektuālā īpašuma, kas radies no valsts budžeta finansētas zinātniskās darbības, tiesību
izmantošanas kārtību.
409. Eksportspējas paaugstināšanai zinātnē paredzēts piesaistīt arī ES struktūrfondu līdzekļus,
piemēram, zinātniskās darbības intelektuālā potenciāla, infrastruktūras un starptautiskās
sadarbības attīstībai, zināšanu un tehnoloģiju pārneses sekmēšanai, veidojot inovatīvai
darbībai labvēlīgu vidi un atbalsta pasākumus, veicinot publisko un privāto partnerību.
410. Atbilstoši valstī uzsāktajām valsts sektora reformām, IZM veica arī būtisku IZM un tās
padotības iestāžu izvērtēšanu un optimizāciju. Galvenā pārmaiņa izglītības sistēmas vadības
procesu attīstībā bija IZM padotībā esošo iestāžu un aģentūru skaita samazināšana, novēršot
funkciju un uzdevumu dublēšanos, kā arī lai sakārtotu un padarītu efektīvāku un
klientorienētu izglītības sistēmas pārvaldību nacionālajā līmenī. Optimizējot īstenotās
funkcijas un pieejamos resursus, ir īstenota darbinieku skaita samazināšana iestādēs un
aģentūrās, kā arī optimizēts IZM padotībā esošo iestāžu, tajā skaitā aģentūru, skaits no 29 uz
9. Savukārt IZM centrālajā aparātā optimizētas arī izglītības un zinātnes centrālās vadības
funkcijas, tai skaitā samazinot amata vietas IZM (2009.gada 1.jūlijā – 238 amata vietas),
pārņemot funkcijas un 10 amata vietas no likvidētās Sporta pārvaldes, 15 amata vietas no
likvidētajām BĢSILM un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras. Kopumā reformu
rezultātā IZM centrālajā aparātā nodrošināts atalgojuma samazinājums par 20% un darbinieku
skaita samazinājums par 30%.
411. Kultūras ministrija ir uzsākusi reformu savā pārziņā esošo izglītības iestāžu īstenotajās
izglītības un studiju programmās. Ir izstrādāts jauns izglītības saturs profesionālās ievirzes
izglītības līmenī. Tā ieviešana tiks uzsākta ar 2010.gada 1.septembri. Ir uzsākta vidējo
profesionālo izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu aktualizācija un struktūras
optimizācija. Ir uzsākta augstāko izglītības iestāžu piedāvāto studiju programmu izvērtēšana
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un struktūras optimizācija. Paredzēts, ka Latvijas Kultūras koledža ar 2010.gada 1.septembri
tiks pievienota Latvijas Kultūras akadēmijai kā struktūrvienība. Ar 2009.gada 30.novembra
MK rīkojumu Nr. 814., tiek likvidēts Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs.
Kultūras ministrija pārņem ar kultūrizglītības pārraudzību un attīstību saistīto funkciju
īstenošanu. 2009.gada 19. novembrī ir uzsākta ESF projekta „Profesionālās kultūrizglītības
pedagogu tālākizglītība” īstenošana.
5.5.5. Strukturālās reformas nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā
412. Pašreizējā finanšu un ekonomiskās krīzes situācijā, ko piedzīvo Latvija, Eiropas Savienība un
pasaule kopumā, apņemšanās mazināt nabadzību un sociālo atstumtību iegūst vēl lielāku
nozīmi, tāpēc sociālās aizsardzības sistēmas un sociālās iekļaušanas politikas uzdevums ir
kalpot par efektīvu mehānismu, lai mīkstinātu krīzes radīto sociāli nevēlamo ietekmi, un
tādējādi veicinātu ekonomikas atveseļošanās procesu.
413. Šajā situācijā ir nepieciešams skaidri apzināt valsts iespējas samazināto resursu apstākļos,
sniegt atbalstu iedzīvotājiem pamatvajadzību nodrošināšanai. Labklājības ministrija, lai
adekvāti reaģētu un novērstu sociāli nelabvēlīgās situācijas attīstību ir uzsākusi realizēt un
plāno uzsākt virkni pasākumu nozares kompetences jomās.
414. Ņemot vērā, ka šobrīd nabadzības vai nabadzības riska iestāšanās viens no galvenajiem
cēloņiem ir darba zaudēšana, tādēļ ir uzsākti un tiek veiksmīgi īstenoti vairāki pasākumi, lai
atbalstītu personas bezdarba gadījumā un mazinātu vajadzību vērsties pašvaldībā pēc sociālās
palīdzības:






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

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


vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts, kas ļaus
nodrošināt ar pagaidu darbu un iztikas līdzekļiem personas, kurām ir zemi vai nav
ienākumu. Pasākums paredz sniegt Latvijā vēl nebijušu pakalpojumu – piedāvāt
bezdarbniekiem darba praktizēšanu pašvaldībās (veicot attiecīgajā pašvaldībā sabiedrībai
derīgus un nepieciešamus darbus), saņemot stipendiju;
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atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai, kas saistīta ar darba devēja
profesionālo darbību. Pasākuma mērķis ir paaugstināt bezdarba riskam pakļauto personu
konkurētspēju darba tirgū un, tādējādi, palīdzot saglabāt darba vietu. Pasākums paredz
sniegt Latvijā vēl nebijušu pakalpojumu – atbalstu komersantu nodarbinātām personām,
kuras strādā nepilnu darba laiku t.sk. nodarbinātas pie ekonomiskās krīzes radītā dīkstāvē
vai periodiskā dīkstāvē esošiem komersantiem;
kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū, kuru mērķis ir atbalstīt
iedzīvotāju motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū, nodrošinot
kompleksus atbalsta pasākumus personām, kas saskaras ar grūtībām iekļauties darba tirgū.
Pasākums paredz, ka atbalstītās personas integrējas vai reintegrējas darba tirgū un kļūst
ekonomiski aktīvas.

416. Sociālo pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana un attīstība ir būtisks Latvijas sociālās
politikas mērķis, kā arī svarīgs priekšnoteikums mazaizsargāto sabiedrības grupu sociālās
atstumtības mazināšanai. Kā būtiskākos ir jāmin sekojošus pasākumus:




Šobrīd sociālais dienests ir vienīgā vieta, kur personas bez maksas var saņemt
konsultācijas par sociālo aizsardzību, sociālajiem pabalstiem, savām tiesībām uz juridisko
palīdzību, kā arī citiem svarīgiem jautājumiem, tādēļ tika pieņemts lēmums, ka katrā
pašvaldībā jābūt sociālajam dienestam. Sociālo dienestu stiprināšana ir īpaši svarīga
ekonomisko grūtību laikā, kad pieaug sociālā spriedze, kā arī saasinās attiecības ģimenē,
kur bieži attiecību krīzi var palīdzēt novērst profesionāli izglītots un sagatavots darbinieks;
Attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus
reģionos – piedāvājot jaunus alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus. Šī mērķa
veicināšanai nozīmīgs ieguldījums ir ES struktūrfondu līdzfinansētajiem pasākumiem,
kuru ietvaros tiek atbalstīta alternatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstības programmu izstrāde un ieviešana katrā plānošanas reģionā, ņemot
vērā, katra plānošanas reģiona specifiskās vajadzības, analizējot esošo pakalpojumu
pieejamību un nepieciešamos pakalpojumus. Programmu izstrāde ļaus efektīvāk plānot
sociālo pakalpojumu piedāvājumu un attiecīgi finanšu resursus, kā arī plānot sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu piedāvājumu ilgtermiņā. Pasākuma īstenošana sekmēs rindas
mazināšanos par 70% uz ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumiem, kurus sniedz valsts
sociālās aprūpes centri, tādejādi mazinot šo centru noslogotību.

417. Labklājības nozares piedāvātie jaunie pasākumi ar ES struktūrfondu atbalstu ir vērsti uz katras
personas specifiskajām vajadzībām un vēlmēm, kas nodrošina elastīgāku pieeju katrai
personai. Personām tiek piedāvāta lielāka izvēles brīvība, kuros nodarbinātības veicināšanas
pasākumos, kurās apmācību programmās iesaistīties un, kurus no alternatīvās sociālās aprūpes
pakalpojumiem izmantot, tādējādi, dodot iespēju lielākam personu skaitam iesaistīties
piedāvātajos pasākumos.
5.5.6. Strukturālās reformas veselības jomā
418. Ar 2004.gada 20.decembra MK rīkojumu Nr.1003 tika apstiprināts viens no būtiskākajiem
politikas plānošanas dokumentiem veselības aprūpē „Ambulatorās un stacionārās veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programma” (turpmāk – Programma), kura mērķis ir
nodrošināt integrētas veselības aprūpes sistēmas turpmāku attīstību, optimizējot pakalpojumu
sniedzēju skaitu un izvietojumu, tādējādi paaugstinot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitāti, izmaksu efektivitāti un racionālu pieejamību pacientiem. Programma paredz:



attīstīt primārās veselības aprūpes sistēmu un pilnveidot primārās veselības aprūpes
sistēmas pakalpojumu sniedzēju tīklu;
izveidot kvalitatīvu, iedzīvotājiem pieejamu un izmaksu efektīvu neatliekamās
medicīniskās palīdzības sistēmu valstī.
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419. Ne mazāk svarīgs dokuments, kas paredz neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstību ir
„Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstības pamatnostādnes”, kas apstiprinātas
ar Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija rīkojumu Nr.444 (turpmāk – NMP pamatnostādnes).
Šis dokuments izstrādāts, lai risinātu vienu no Programmas izvirzītajiem apakšmērķiem.
420. Saskaņā ar iepriekš minētajiem politikas plānošanas dokumentiem un 2007.gada 19.decembra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība”, kuri nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, to ārstniecības
pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un pakalpojuma
saņēmēja līdzekļiem, samaksas kārtību par minētajiem pakalpojumiem, kā arī kārtību, kādā
centralizēti veidojamas plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu
rindas (turpmāk – veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība), šobrīd noris ES
fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda trešās darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.1.prioritātes 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” (turpmāk –
3.1.5.pasākuma) ieviešana.
421. 2009.gada laikā tika veikti vairāki pasākumi ar mērķi turpināt veselības jomā uzsāktās
reformas, kā arī padarīt veselības aprūpes pakalpojumus kvalitatīvākus un pieejamākus.
2009.gada 30.jūnijā stājās spēkā grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtībā, samazinot slimnīcu skaitu, kuras ar 2009. gada 1. septembri nodrošina sekundāro un
terciāro stacionāro veselības aprūpi, un precizējot veselības aprūpes iestāžu sarakstu, kuras
nodrošina ambulatoro un dienas stacionāra tipa ārstēšanu.
422. Papildus, ņemot vērā Latvijā esošo ekonomisko situāciju ir būtiski samazinājies veselības
jomai pieejamais finansējums, kas palielina ES fondu finansējuma lomu infrastruktūras
attīstībai, kā arī rada izaicinājumus veiksmīgai veselības aprūpes reformas īstenošanai, lai
samazinot finansējumu tiktu nodrošināta kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.
423. Saskaņā ar MK 2009.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.509 „Par Veselības ministrijas padotībā
esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” ir plānots samazināt virkni Veselības ministrijas
padotības iestādes, kā rezultātā ir mainīta ES fondu sadarbības iestāde veselības sektorā no
Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras uz Veselības ekonomikas
centru un Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.3.aktivitātes Veselības aprūpes un veicināšanas procesā
iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana”
finansējuma saņēmējs turpmāk būs Veselības ministrija, jo tai pievienota finansējuma
saņēmēja iestāde – Medicīnas profesionālās izglītības centrs. Iepriekš minētās izmaiņu
rezultātā ir ierosināti grozījumi gan Ministru kabineta noteikumos par aktivitāšu ieviešanu,
gan struktūrfondu politikas plānošanas dokumentos, bet izmaiņas nav ietekmējušas
uzraudzības rādītājus un nav radīta ietekme uz nacionālo vai ES finansējumu.
5.5.7. Strukturālās reformas administratīvās kapacitātes jomā
424. 2009. un 2010.gada valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas kontekstā, īpaši lemjot par
izdevumu samazinājumu un nepieciešamajām reformām izglītībā, labklājības nozarē un
veselības aprūpē, valdība ilgstoši diskutēja par darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” ietvaros plānotajām aktivitātēm administratīvās kapacitātes stiprināšanai un to
aktualitāti pašreizējā sociāli ekonomiskajā situācijā. Valsts pārvaldes reforma ir viens no
nacionālā un reģionālā līmenī īstenotajiem strukturālo reformu virzieniem, ko nosaka
nepieciešamība veikt būtiskus valsts un pašvaldību budžeta izdevumu samazinājumus
ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, nepasliktinot iedzīvotājiem un komersantiem sniegto
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
425. Kā prioritārie darbības virzieni īstermiņā un vidējā termiņā strukturālo reformu kontekstā
valsts pārvaldē ir noteikti:
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valdības lomas un funkciju izvērtējums (funkciju sadalījuma starp valsti, pašvaldībām un
privāto sektoru pārskatīšana; valsts funkciju apjoma un lietderības izvērtēšana,
optimizācija, deleģēšana);
cilvēkresursu vadība un civildienests, veidojot skaitliski mazu, kompaktu, augsti
profesionālu un politiski neitrālu civildienestu un nodrošinot vienotas atalgojuma sistēmas
ieviešanu, kas balstīta uz kompetenču pieeju.
valsts pārvaldes administratīvo procedūru un iestāžu struktūras vienkāršošana un
optimizācija;
valsts izdevumu pārstrukturēšana.

6. ES SF 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” ieviešana Latvijā
2007.-2009.gadā
426. ES reģionālās politikas būtisks un neatņemams elements ir reģionālā jeb teritoriālā sadarbība,
kas ļauj teritorijām sadarboties ārpus savām administratīvajām un politiskajām robežām
reģiona ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanai. Nozīmīgs ieguldījums teritoriālās
attīstības sekmēšanā ir ES Kohēzijas politikas 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”
pieejamais atbalsts, kura ietvaros tiek veicināta Eiropas teritoriju dinamiska un ilgtspējīga
attīstība, risinot kopīgas problēmas pārrobežu un transnacionālā mērogā, tādā veidā sniedzot
ieguldījumu teritoriālās kohēzijas īstenošanā.
427. Latvijas stratēģija turpmākai reģionālai attīstībai iekļauj sevī integrēto pieeju reģionālai un
teritoriālai attīstībai, sadarbību ar kaimiņvalstīm vietējā, reģionālajā un nacionālajā līmeņos.
Teritoriālās sadarbības programmas Latvijā tika sagatavotas un tiek ieviestas atbilstoši
ilgtermiņa un vidējā termiņa nacionālajos un reģionālajos plānošanas dokumentos Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam (turpmāk – NAP), Nacionālās vides politikas
plānā 2004.-2008.gadam, plānošanas reģionu attīstības stratēģijās, attiecīgajos nozaru
plānošanas dokumentos - noteiktajām prioritātēm un attīstības virzieniem. NAP sadaļa 5.1.3.
Reģionu savstarpēja, pārrobežu un transnacionālā sadarbība konkurētspējai ES nosaka,
reģionu sadarbībai ar kaimiņiem valsts iekšienē un pāri tas robežām ir īpaša nozīme – tā ir
nepieciešama, lai samazinātu fizisko robežu ietekmi uz reģioniem, palīdzētu risināt
specifiskas pierobežu teritoriju attīstības problēmas un pētītu attīstības potenciālu abās
robežas pusēs, lai novērstu "tukšo" apvidu veidošanos.
428. 2007.gada 9.maijā MK apstiprināja rīkojumu Nr. 256 ”Par uzdevumiem Eiropas Savienības
struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" vadības, uzraudzības un kontroles
sistēmas ieviešanā”, ar kuru noteica Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par
nacionālo atbildīgo iestādi 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu politikas
izstrādē un koordinēšanā atbilstoši 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmām. Lai
izveidotu programmu efektīvu, caurskatāmu un finanšu vadības principiem atbilstošu vadību
Latvijā, 2008.-2009.gadā RAPLM izstrādāja nacionālo tiesisko ietvaru programmu un
projektu ieviešanai un koordinēšanai.

6.1.

Programmu ieviešanas un finansējuma apguves statuss

429. Kopējais iedalītais ERAF finansējums Latvijai Teritoriālā sadarbības mērķim 2007.2013.gadu periodā ir 89 995 585 EUR jeb 63 249 257LVL (pēc Latvijas bankas noteiktā
valūtas kursa 1 EUR = 0,702804 LVL) laika posmam 2007.-2013.gadam. Bet kopējais
finansējuma apjoms, pieejamais Latvijas partneriem visās Teritoriālās sadarbības
programmās, kurās piedalās Latvija, ir 501 788 954 EUR jeb 352 659 284 LVL.
430. Programmu ieviešana galvenokārt tika uzsākta 2008.gadā, kad notika vairāki projektu
pieteikumu konkursi, 2009.gadā tika noslēgti līgumi par projektu ieviešanu. Uz 2009.gada
1.decembri ar Latvijas partneru dalību tika apstiprināti 130 projekti par kopējo summu
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224 745 673 EUR, un Latvijas partneru daļa tajos sastāda 47 077 297 EUR, kas ir 45% no
ERAF iedalītā finansējuma teritoriālās sadarbības mērķim Latvijā.
431. Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 2008.-2009.gadā tika apstiprināti 83 projekti ar
Latvijas partneru dalību un kopējo summu 33 642 545 EUR. Pie tam, 2010.gadā tiks uzsākta
divu pārrobežu sadarbības programmu ieviešana Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta ietvaros: Latvija – Lietuva – Baltkrievija un Igaunija – Latvija – Krievija.
6.1.1. Pārrobežu sadarbības programmas: Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programma
432. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā no Latvijas teritorijas piedalās
Vidzeme, Rīga un Pierīga un Kurzeme. Līdz 2009.gada 1.decembrim ir notikuši pieci
projektu pieteikumu konkursi, kuros kopā tika apstiprināti 26 projekti, no tiem 11 projektos
vadošais partneris ir no Latvijas. Latvijas pusē partneri ir galvenokārt pašvaldības un
nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes institūcijas un to pārraudzībā esošas iestādes,
plānošanas reģioni, kā arī augstskolas, dažos projektos kā partneri ir iesaistījušies uzņēmumi
un zemnieku saimniecības. Igaunijas puses partneri ir pašvaldības, valsts pārvaldes
institūcijas, augstākās izglītības iestādes un to pētniecības institūcijas, kā arī nevalstiskās
organizācijas.
433. Latvijas partneru prioritātes šajā perioda bija – 3.2.aktivitāte „Sadarbības veicināšana cilvēks cilvēkam līmenī” – 7 projekti, 1.2.aktivitāte „Publisko pakalpojumu un resursu kopīgas
vadības uzlabošana” – 5 projekti, 2.2.aktivitāte „Darba prasmju un cilvēkresursu uzlabošana”
– 5 projekti, 2.1.aktivitāte „Vieglāka uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība” – 4 projekti,
3.1.aktivitāte „Vietēja mēroga kopīgu aktivitāšu veicināšana” – 3 projekti un 1.1.aktivitāte
„Izolācijas samazināšana, uzlabojot iekšējos un ārējos sakarus programmas teritorijā” – 2
projekti.
434. Sadarbības cilvēks - cilvēkam līmenī un vietēja mēroga kopīgu aktivitāšu veicināšanai vairāku
projektu ietvaros tiks organizēti sadraudzības pasākumi kultūras un sporta jomās (Connecting
Stende and Võhma, LV partneris – Stendes pašvaldība, Cultural Cooperation for
Intermediates, LV partneri – Mārkalnes, Veclaicenes, Ziemeru pašvaldības, SDF - Song and
Dance Festivals, LV partneris – Eiroreģions „Pleskava – Livonija", Singing Neighbours, LV
partneri – Baldones, Jūrmalas un Ogres pašvaldības, Sportborder, LV partneris – Apes
pašvaldība). Publisko pakalpojumu un resursu kopīgas vadības uzlabošanai tiks īstenotas
aktivitātes, lai apsaimniekotu aizsargājamos dabas reģionus, un veikta sabiedrības izglītošana
par vides jautājumiem (Back to Nature, LV partneri – Gaujas un Ķemeru nacionālie parki),
tiks īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu atpazīstamību un nosargātu ievērojamus dabas un
kultūras mantojuma objektus (Cultural Heritage, LV partneri – Valsts meža dienests,
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts), uzlabota glābšanas dienestu darbības kvalitāte,
rekonstruējot glābšanas dienesta ēku un iegādājoties jaunus transportlīdzekļus (VV JRC, LV
partneris – LR Ugunsdzēsības un glābšanas dienests). Izolācijas samazināšanai, uzlabojot
iekšējos un ārējos sakarus programmas teritorijā, tiks īstenotas šādas aktivitātes - tiks
atjaunots ceļa posms starp Karksi - Nuia un Rūjienu (Reconstruction of Karksi-Nuia Road,
LV partneris – Latvijas valsts ceļi) un attīstīta mazo ostu infrastruktūra, radot jaunus
savienojumus jūrā starp trim ostām - Mērsraga, SarRingsu (Sāremā) un Romasāres
(Roomassare, Roņu sala) (BayLink, LV partneri – Mērsraga ostas pārvalde, SIA ADA, SIA
Kurland). Darba prasmju un cilvēkresursu uzlabošanai tiks īstenotas šādas aktivitātes – veikta
publiski pieejamo vietu labiekārtošana (Increasing the attractiveness of Valga - Valka, LV
partneris – Valkas pašvaldība), sekmēta ziemas atpūtas un sporta centru apsaimniekotāju
sadarbība un kopīgas aktivitātes (Active Tourism - attractive feature of Madona and Põlva,
LV partneris – Madonas pilsētas pašvaldība) un tiks uzlabota piekrastes pludmaļu pievilcība,
vide un drošība Rīgas jūras līča piekrastē (Beach Hopping, LV partneri – Liepupes,
Carnikavas, Salacgrīvas un Jūrmalas pašvaldības). Vieglākas uzņēmējdarbības uzsākšanas un
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attīstības sekmēšanai tiks īstenotas šādas aktivitātes - lai sekmētu uz zināšanām balstītas
dārzkopības attīstību, tiks izveidots Igaunijas un Latvijas augļu un ogu audzēšanas attīstības
centrs un izveidota nepieciešamā infrastruktūra (noliktavas) (GoodFruit, LV partneri – Pūres
dārzkopības pētījumu centrs, Z/s „Lāses”, Z/s „Rūķīši”, biedrība „Kandavas parnerība”), tiks
izveidotas integrētas pārrobežu laboratorijas, kas nodarbosies ar produktu attīstību,
apmācībām un izpētes darbiem, lai sekmētu uzņēmumu spējas ražot produktu ar augstu
pievienoto vērtību (Protolab Network, LV partneri – Ogres biznesa un inovāciju inkubators,
Ventspils augstskola), tiks izveidoti divi inkubatori - Ventspilī un Tartu un organizēti
radošuma un potenciālo investoru forumi (SIB-NET, LV partneri – Rīgas plānošanas reģions,
Ventspils augstskola, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Rīgas Ekonomikas augstskola) un
atbalstītas starpvalstu uzņēmējdarbības aktivitātes un reģionālā klastera veidošanās saistībā ar
biotehnoloģijām un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām ārstniecībā (Boost
BioBusiness, LV partneri – Latvijas Tehnoloģiskais parks, Latvijas Universitātes Inovāciju
centrs, Latvijas Elektrorūpniecības industrijas biznesa inovāciju centrs).
6.1.2. Pārrobežu sadarbības programmas: Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma
435. Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā no Latvijas teritorijas piedalās Kurzeme,
Zemgale un Latgale. Līdz 2009.gada 1.decembrim ir notikuši divi atklātie projektu konkursi.
Šo konkursu ietvaros kopumā tika apstiprināti 45 projekti, no kuriem 20 projektos Latvijas
partneri piedalās kā Vadošie partneri. Latvijas partneru prioritātes sadalījās šādi: 1.1.atbalsta
virziens „Uzņēmējdarbības, darba tirgus un pētniecības un tehnoloģijas attīstības veicināšana”
– 13 projekti, 1.2.atbalsta virziens „Pierobežas reģiona iekšējās un ārējās pieejas uzlabošana”
– 2 projekti, 2.1.atbalsta virziens „Sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopīgas
pārvaldīšanas uzlabošana” – 6 projekti, 2.2.atbalsta virziens „Pierobežas reģionu pievilcības
veicināšana” – 7 projekti un 2.3.atbalsta virziens „Aktīvu un ilgtspējīgu kopienu attīstība
(mazo projektu fonds)” – 17 projekti. Sadarbojoties partneriem no Latvijas un Lietuvas, kas
galvenokārt ir pašvaldības, valsts pārvaldes institūcijas un to pārraudzībā esošas iestādes,
plānošanas reģioni, nevalstiskās organizācijas, kā arī augstskolas un ieviešot apstiprinātos
projektus, kā galvenie rezultāti tiks sasniegti:
436. 1.prioritātes „Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana” ietvaros
tiks izveidota inovatīva, informatīva un specifiska publisko pakalpojumu sistēma, kas sniegs
atbalstu uzņēmējdarbības veicējiem (Projekts - Business promotion, LV partneri – Zemgales
plānošanas reģions); tiks veikts pētījums un nodrošināti dati ārvalstu franšīzes devējiem, kā
arī palielināta informētība par franšīzes iespējām, kas veicinās ekonomisko izaugsmi (Projekts
- "F.A.R." RESEARCH, LV partneri – Latvijas darba devēju konfederācija); tiks veikts
pētījums par iespējām netradicionālas lauksaimniecības un ar lauksaimniecību saistīto
pakalpojumu sfērā, kā arī izveidots Tehnoloģiju pārneses centrs (Projekts – JOINT RT UNIT
Vadošais partneris – Daugavpils universitāte); tiks izpētītas iespējas investīciju piesaistei un
stimulētas eksporta aktivitātes, uzlabota četru pierobežas reģiona inkubatoru infrastruktūra,
pakalpojumu klāsts, veicināta zinātnisko un uzņēmējdarbības institūciju sadarbība (Projekts –
REGION INVEST, Vadošais partneris –Latgales plānošanas reģions, LV partneri – Latgales
reģiona attīstības aģentūra); tiks izveidots kopīgs pētījumu un apmācību centrs, kas
paaugstinās tehnoloģisko, metodoloģisko, informācijas un organizācijas studiju līmeni un
pētniecības procesu abās partneru universitātēs (Projekts – Cross Boarder JRTC, LV partneri
– Ventspils augstskola); tiks rekonstruēts izvēlētā ceļa segments Projekta, tādejādi attīstot ceļu
infrastruktūru pierobežas reģionā (Projekts - LATLIT TRAFFIC, Vadošais partneris –
Eiroreģions „Ezeru zeme”, LV partneri – Daugavpils rajona padome, Ludzas pilsētas dome,
Krāslavas pašvaldība, Krāslavas rajona padome, Preiļu rajona padome, Rēzeknes pilsētas
dome, Viļānu pilsētas dome, Maltas pašvaldība); uzlabota pieeja aktīvā tūrisma maršrutiem
gar LV-LT robežas teritoriju veicinot velotūrismu (veloceļa rekonstrukcija, atpūtas vietu
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izbūve, tūrisma informācijas servisu uzlabošana) (Projekts – ACTIVE TOUR LV-LT, LV
partneri – Nīcas pašvaldība un Rucavas pašvaldība).
437. 2.prioritātes „Pievilcīga dzīves vide un ilgtspējīgas kopienas attīstība” ietvaros tiks izveidota
kopējā ugunsdzesības un glābšanas reaģēšanas sistēma Paņevežas un Bauskas reģionā
(speciālās ugunsdzesības tehnikas iegāde, pieredzes apmaiņa un apmācības) (Projekts – Fire
Fighting, LV partneri – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests); mazināta Lielupes upes
baseina negatīvā ietekme uzlabojot hidrotehniskās sistēmas pakalpojumus Vircavā un
Sauginiai (Projekts – Water Quality, Vadošais partneris – Vircavas vietējā pašvaldība);
nodrošināta pieeja, kvalitāte un efectivitāte katastrofu pārvaldībā un neatliekamās palīdzības
servisā Latvijā un Lieuvā līdz 2015 gadam (informācijas apmaiņas tīklu izveidošana,
ietvardokumenta izveidošana starp institūcijām, ka ir iesaistītas risku vadībā Zemgales un
Šauļu reģionā (Projekts - CBRMII, Vadošais partneris – Jelgavas pilsētas dome, LV partneri –
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Jelgavas reģiona padome); attīstīti pirmās
palīdzības pakalpojumi pēc ES standartiem attīstot un atjauninot infrastruktūru abpus robežām
(Projekts – First Aid, LV partneri – Priekules slimnīca, Saldus medicīnas centrs), uzlabota
muzeju pieeja un pievilcība un stiprināti tīkli starp reģioniem, muzeju un tūrisma sektorā
(rekonstruēti un renovēti muzeji, izveidota apmācību programma) Projekts – Museum Access,
Vadošais partneris – Zemgales plānošanas reģions, LV partneri – Bauskas rajona padome,
Dobeles pilsētas dome, Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, Jēkabpils vēstures muzejs,
Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju dome). Aktīvu un ilgtspējīgu kopienu attīstības ietvaros
tiks attīstīti sportiski aktīvās sabiedrības tīkli veicinot kopējās aktivitātes starp cilvēkiem un
organizācijām, nodrošinot ilgtspējīgas sporta aktivitātes visām paaudzēm. (Projekts –
ACTIVE, LV partneri – Bauskas pilsētas dome); pielietotas vairākas inovatīvas metodes –
jaunu izglītības un apmācības programmu izstrādē, jaunu darba vietu radīšanā kultūras sfērā,
informācijas tehnoloģiju pielietošanā un jaunu kultūras produktu radīšanā (Projekts Innovative Culture, Vadošais partneris – Saldus rajona padome); izveidot un ieviesta
pārrobežu sadarbības sistēma starp pirmsskolas izglītības iestādēm ar mērķi uzlabot bērnu
izglītošanas apstākļus, kā arī veicinātu starptautiskus un vietējus pasākumus (Projekts Preschool Edycation, LV partneri – Rundāles pagasta padome).
6.1.3. Pārrobežu sadarbības programmas: Centrālā Baltijas jūras reģiona
programma
438. Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā no Latvijas puses piedalās Kurzemes, Vidzemes,
Rīgas reģioni un Rīgas pilsēta. Līdz 2009.gada 1.decembrim programmas ietvaros apstiprināti
13 projektu pieteikumi, kuros piedalās partneri no Latvijas. Latvija kā vadošais partneris
īsteno tikai vienu projektu, kura ietvaros Latvijā, Igaunijā un Somijā personām ar īpašām
vajadzībām tiks nodrošinātas iespējas iegūt muzikālu izglītību (Music for All, LV partneris –
Rīgas pilsētas pašvaldība). Latvijas pusē partneri ir pašvaldības, plānošanas reģioni un
augstākās izglītības iestādes, kā arī valsts pārvaldes institūciju pārraudzībā esošas iestādes un
nevalstiskās organizācijas. Šī ir jaunā programmas Latvijas partneriem, līdz ar to tā ir
izaicinājums veidot partnerību ne tikai ar Igaunijas, bet arī ar Somijas un Zviedrijas
partneriem.
439. Latvijas partneru prioritātes sadalījās šādi - 2.prioritāte „Ekonomiski konkurētspējīgs un
inovatīvs reģions” – 6 projekti, 3.prioritāte „Pievilcīgas un dinamiskas sabiedrības” – 4
projekti un 1.prioritāte „Droša un veselīga vide” – 3 projekti.
440. Projektu īstenošanas rezultātā tiks izstrādāti pētījumi par pārmaiņu procesiem Baltijas jūras
reģionā saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību un personu migrāciju (BASAAR, LV partneri –
Rīgas pilsētas pašvaldība, Rīgas plānošanas reģions), īstenotas apmācības mērķa auditorijai
par sava biznesa veidošanu un attīstīšanu (Enterprising SELF, LV partneris – Rīgas pilsētas
pašvaldība), tiks nodrošinātas konsultāciju iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem par
uzņēmējdarbības attīstības iespējām un veikti pētījumi par tirgus situāciju (SMEDGE, LV
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partneris – Latvijas Tehnoloģiskais centrs), izstrādātas apmācību metodes un izstrādāti
mācību materiāli saistībā ar inovācijām uzņēmējdarbībā (INTO PRACTISE, LV partneri –
Vidzemes augstskola, Biznesa augstskola „Turība”, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas
filiāle), sadarbojoties augstākās izglītības iestādēm, muzejiem un dabas zinātņu pētniecības
institūcijām, tiks izstrādāta dabas izglītības apmācību programma (COBWEB, LV partneri –
Latvijas universitāte, Latvijas dabas muzejs), tiks izveidots daudzpusējs multifunkcionāls
Baltijas jūras forums dabai draudzīga dzīvesveida popularizēšanai (BalticSea.info, LV
partneris – valsts SIA „Vides projekti”), tiks izstrādāts un īstenots arodizglītības un apmācības
testēšanas modelis studentiem arodizglītības un apmācību iestādēs, kā arī sekmēta
arodizglītības iestāžu pedagogu kompetence (BTP, LV partneris – Vidzemes plānošanas
reģions).
6.1.4. Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma
441. Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma aptver 10 valstis NUTS II
reģionu līmenī. Programmas ietvaros 2007.-2009.gadā tika apstiprināti 36 projekti ar Latvijas
partneru dalību par kopējo summu 11 854 166 EUR. Līdz 2009.gada 1.decembrim Baltijas
jūras reģiona programmas ietvaros apstiprināti 36 projektu pieteikumi, kuros piedalās partneri
no Latvijas. Latvija kā vadošais partneris īsteno tikai vienu projektu, kura ietvaros plānots
izveidot biznesa sadarbības forumu starp Latviju, Poliju, Baltkrieviju, Zviedriju, Vāciju un
Norvēģiju, lai uzlabotu preču un pakalpojumu kvalitāti un inovāciju ienesi Baltijas jūras
reģionā (IBI Net, LV partneri – Rīgas plānošanas reģions, Rīgas Tehniskā universitāte).
Latvijas pusē partneri ir valsts pārvaldes institūcijas un to pārraudzībā esošas iestādes,
plānošanas reģioni, augstākās izglītības iestādes un to pētniecības institūcijas, pašvaldības un
nevalstiskās organizācijas. Latvijas partneri īsteno kopīgus projektus galvenokārt ar
partneriem no Vācijas, Somijas, Zviedrijas un Dānijas.
442. Latvijas partneru prioritātes ir šādas - 4.prioritāte „Pievilcīgas un konkurētspējīgas pilsētas un
reģioni” – 13 projekti, 1.prioritāte „Inovāciju sekmēšana visā Baltijas jūras reģionā” – 11
projekti, 3.prioritāte „Baltijas jūras kā kopējā resursa pārvaldība” – 8 projekti un 2.prioritāte
„Baltijas jūras reģiona iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana” – 4 projekti.
443. Projektu īstenošanas rezultātā kā globāls tūrisma mērķis tiks popularizēts Baltijas jūras
reģions, kā arī tiks sekmēta investīciju un ekspertu piesaiste reģionam (BaltMet Promo, LV
partneris – Rīgas pilsētas pašvaldība), tiks popularizēta Baltijas jūras reģiona idenitāte kā
pievilcīgs tūrisma objekts ar lielu kultūrvēsturisko un neskartas dabas apskates objektu
mantojums (AGORA 2.0, LV partneri – Tūrisma attīstības valsts aģentūra, biedrība" Latvijas
Dabas fonds", Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”), tiks sekmētas vienlīdzīgas
iespējas izmantot kvalitatīvus primārās veselības aprūpes pakalpojumus reģionā, veicot
pasākumus izmaksu efektivitātes primārās veselības aprūpes nodrošināšanā un sociālo faktoru
radītās negatīvās ietekmes uz veselību mazināšanai (ImPrim, LV partneri – Veselības
norēķinu centrs, Latvijas Ģimenes ārstu asociācija), tiks sekmēta publiskās pārvaldes sniegto
pakalpojumu pieejamība uzņēmējiem, jo īpaši sekmējot uzņēmējdarbības aktivitātes lauku
reģionos, veidojot datubāzes, vienkāršojot dažādas procedūras, veicot informatīvas aktivitātes
un apzinot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos un politikas dokumentos (Egoprise,
LV partneri – Latvijas Pašvaldību savienība, biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera”), notiks pieredzes apmaiņas pasākumi par iespējām veicināt lauku apvidu, mazāk
apdzīvotu teritoriju un pilsētu attīstību (Trans in Form (TiF), LV partneri – Vidzemes
plānošanas reģions, Jelgavas rajona padome), tiks popularizētas ilgtspējīgas saimniekošanas
metodes lauksaimniecībā (Baltic COMPASS, LV partneri – biedrība „Zemnieku Saeima”),
tiks sekmēta klastera izveide inovatīvu risinājumu veicināšanai digitālajos medijos (FIRST
MOTION, LV partneris – Nacionālais kino centrs), tiks izveidotas notekūdeņu attīrīšanas
sistēmas pašvaldībās un organizēta pieredzes apmaiņa (PURE, LV partneri – Pašvaldības SIA
„Rīgas ūdens”, pašvaldības SIA „Jūrmalas ūdens”), kā arī, lai izmantotu Baltijas jūras reģiona
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sniegtās infrastruktūras potenciālu, tiks izveidota integrēta transporta sistēmu reģionā
(TransBaltic, LV partneris – Latvijas transporta attīstības un izglītības asociācija).
6.1.5. Starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC
444. Starptreģionu sadarabības programmas INTERREG IVC ietvaros, kas aptver visu ES
teritoriju, 2007.-2009.gadā tika apstiprināti 10 projekti ar Latvijas partneru dalību par kopējo
summu 1 511 586 EUR. Līdz 2009.gada 1.decembrim Starpreģionu sadarbības programmas
INTERREG IVC ietvaros apstiprināti 10 projekti, kuros piedalās partneri no Latvijas. Latvija
kā vadošais partneris īsteno tikai vienu projektu, kura ietvaros apmainoties ar pieredzi un labo
praksi, plānots sekmēt atbalsta iespējas radošumam ekonomikā reģiona galvaspilsētās
(CREATIVE METROPOLES, LV partneris – Rīgas pilsētas pašvaldība). Latvijas pusē
partneri ir plānošanas reģioni, valsts pārvaldes institūcijas un to pārraudzībā esošas iestādes,
nevalstiskās organizācijas. Latvijas partneri īsteno kopīgus projektus ar partneriem no tādām
valstīm kā Somija, Lielbritānija, Polija, Spānija, Vācija, Lietuva, Bulgārija, Slovākija,
Turcija, Francija, Nīderlande.
445. Latvijas partneru prioritātes ir šādas – 1.prioritāte „Inovācijas un zināšanu ekonomika” – 6
projekti un 2.prioritāte „Vide un risku novēršana” – 4 projekti.
446. Projektu rezultātā tiks īstenoti pieredzes un labās prakses apmaiņas pasākumi par iespējām
attīstīt inovatīvu un konkurētspējīgu mazo un vidējo uzņēmumu darbību (NEEBOR, LV
partneri – Vidzemes plānošanas reģions, nodibinājums "Vidzemes attīstības aģentūra"),
sekmējot pieredzes un zināšanu apmaiņu saistībā ar mežsaimniecību, tiks sniegts ieguldījums
jaunu stratēģiju un politiku attīstībā mežsaimniecības jomā (FUTUREforest, LV partneris –
LR Zemkopības ministrija), tiks izstrādāti instrumenti, lai palīdzētu vietējām pašvaldībām
uzlabot pilsētu un piepilsētu ainavu pārvaldīšanas mehānismus (EUROSCAPES, LV partneris
– Siguldas pašvaldība), lai uzlabotu reģionālo iekšzemes ūdensceļu pārvaldīšanu un
nodrošinotu integrētu un ilgtspējīgu pieeju, tiks izstrādātas rekomendācijas pārvaldības
uzlabošanai attiecībā uz iekšzemes ūdensceļiem un to apkārtnes teritorijām (Waterways
Forward, LV partneris – Vidzemes plānošanas reģions), tiks organizēta pieredzes un labās
prakses apmaiņa saistībā ar jūras un ostu transportu politiku integrēšanu (PORT
INTEGRATION, LV partneris - Rīgas brīvostas pārvalde), lai sekmētu atvērtā koda
programmas lietošanu publiskajā pārvaldē Eiropā, tiks organizēta pieredzes apmaiņa un
diskusijas Eiropas publiskajā sektorā par pieredzi saistībā ar atvērtā koda programmatūras
izmantošanu (OSEPA, LV partneris – Latvijas Pašvaldību savienība).
447. Ir jāsecina, ka Latvijas pamatprincipi veidojot teritoriālo sadarbību un attīstot projektus
balstās uz stratēģiskiem projektiem, kuri atbilst reģionāliem plānošanas dokumentiem un
prioritātēm; pilsētu - lauku ilgtspējīgus sadarbības tīklu izveidošanu, privātās - publiskās partnerības
stiprināšanu, un nepieciešamību attīstīt esošos reģionālās sadarbības tīklus. Turklāt, īstenojamie projekti
sniegs labumu plašai sabiedrībai kopumā, līdz ar to projektu realizācijā iesaistītās mērķgrupas
ir valsts, reģionālās un pašvaldību iestādes un to darbinieki, nevalstiskās organizācijas un
uzņēmēji, vides speciālisti, bērni un jaunieši, un pārējie reģionu iedzīvotāji kā produktu un
pakalpojumu gala mērķis un lietotāji. Lielā uzmanība tiek pievērsta zinātniski-pētniecisko
institūciju, universitāšu un izglītības iestāžu sadarbības iespējām.

6.2.

ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam

448. Latvija ir atbalstījusi ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam (turpmāk – Stratēģija) izstrādi, lai
sekmētu Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju. Latvijas skatījumā
attīstīts Baltijas jūras reģions sniegs ieguldījumu kopējās ES konkurētspējas palielināšanā un
Lisabonas mērķu īstenošanā. Latvijas īpašas intereses Stratēģijas īstenošanā ir celt Baltijas
jūras reģiona austrumu krasta konkurētspēju. Lai atbalstītu Stratēģijas un tā Rīcības plāna
ieviešanu, Latvija kopā ar citām dalībvalstīm vienojās par nepieciešamību izvērtēt jau
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apstiprināto projektu atbilstību Stratēģijai, kā arī aicināt Rīcības plānā norādītus projektus
pietiekties 2010.gada programmu projektu konkursos.

7. Labās prakses piemēri
449. Atlasot labās prakses piemērus, vadošā iestāde aicināja izskatīt EK vadlīnijas stratēģiskā
ziņojuma sagatavošanai. Izvēlētie labās prakses piemēri var tikt uzskatīti kā ES investīcijas
ekonomiskās krīzes radīto situāciju risināšanai, proti, kā reakcija uz ekonomiskās un sociālās
situācijas izmaiņām un atbilstība esošo vajadzību risināšanai.
450. Būtiskās izmaiņas ES fondu plānošanas perioda 2007.-2013.gadam aktivitāšu ietvaros, kas
saistītas ar vairāku esošo aktivitāšu pārstrukturizāciju un finansējuma pārdali, ir
nodrošinājušas finanšu resursu koncentrēšanu aktivitātēs ar lielāku atdevi, reaģējot uz esošo
ekonomisko situāciju valstī. 2007.-2013.gada plānošanas perioda projekti pašlaik pārsvarā vēl
ir ieviešanas sākuma stadijā, līdz ar to uzskatām, ka uz doto brīdi nav iespējams izvērtēt un
spriest par projektu ietvaros sasniegto rezultātu efektivitāti. Sadarbībā ar nozaru ministrijām ir
izdevies identificēt potenciāli labās prakses piemērus uz šo brīdi – 2009.gada nogali.
451. Visiem minētajiem labās prakses piemēriem valsts ir Latvija, reģions ir Latvija un mērķis ir
konverģence.
452. EK sagatavotajās vadlīnijās par stratēģiskā ziņojuma sagatavošanu ierosina labās prakses
piemērus norādīt pa vismaz vienam katrā no galvenajiem KSV pīlāriem – (1) padarīt ES un
tās reģionus par pievilcīgāku vietu investīcijām un darbam, (2) uzlabot izaugsmei
nepieciešamās zināšanas un inovācijas, (3) vairāk un labākas darba vietas un (4) kohēzijas
politikas teritoriālā dimensija.
453. KSV pīlārs

Piemēra Nr.

454. (1) padarīt ES un tās reģionus par pievilcīgāku vietu investīcijām un darbam

3, 4, 5, 8, 9

455. (2) uzlabot izaugsmei nepieciešamās zināšanas un inovācijas

1, 6

456. (3) vairāk un labākas darba vietas

2, 7

457. (4) kohēzijas politikas teritoriālā dimensija

2

458. Izglītības jomā ļoti pozitīvi tiek vērtēts ESF atbalsts mērķstipendiju veidā prioritāro mācību
priekmetu pedagogiem 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” ietvaros un tā ietekme uz izglītības kvalitāti
un pedagogu motivāciju izglītības iestādēs. VRAA izglītības jomā kā īpaši izdevušos min
aktivitāti „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centros”.
459. Nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā tiek izcelta DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
aktivitāte 1.3.1.5. “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”
1.kārta.
460. Veselības jomā nozares ministrija norāda divu labās prakses piemērus. Trešās DP projekts
„Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas
sistēmas un dispečeru centru izveide” un 3.1.5.pasākums „Veselības aprūpes infrastruktūra”.
461. Savukārt uzņēmējdarbības un inovāciju jomā, kas šī brīža ekonomiski smagajos apstākļos tiek
īpaši izcelta un kam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, nozares ministrija sadarbībā ar
aģentūru kā labās prakses piemērus min (1) atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un
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vidējiem uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās, (2) Garantijas komersantu
konkurētspējas uzlabošanai un (3) atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai.
462. Vides jomā kā labās prakses piemērs tiek virzīts 3.DP 3.5.prioritātes „Vides infrastruktūras un
videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”
3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000” projekts „Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
(identifikācijas Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/019).
463. Policentriskas attīstības pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai”
aktivitāšu īstenošana veiksmīgi norisinās un veicina to pašvaldību konkurētspēju,
sasniedzamību, pieejamību un pievilcību, kuru attīstība ir būtisks priekšnosacījums novadu,
reģionu un visas valsts attīstībai. Apstiprinātie projekti sniedz būtisku ieguldījumu pašvaldību
izaugsmei dažādu nozaru griezumā saskaņā ar katras pilsētas noteiktajiem prioritārajiem
attīstības virzieniem un vīziju, piemēram, tiek īstenoti satiksmes jomas projekti, atbalstot ceļu,
ielu, tiltu infrastruktūras uzlabošanu, tiek paaugstināta pašvaldību ēku energoefektivitāte, tiek
attīstīta bērnu un jauniešu izglītības iestāžu un interešu centru infrastruktūra, tiek atbalstīta
kultūras jomas attīstība, kas veicinās tūrisma pieaugumu, un uzlabota saimnieciskās darbības
vide.
464. Ilgtermiņa perspektīvā ES SF 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” programmās
apstarpinātie projekti veicina Eiropas teritoriju dinamisku un ilgtspējīgu attīstību, risinot
kopīgas problēmas pārrobežu un transnacionālā mērogā, kā arī veicinot starpreģionu pieredzes
apmaiņu, tādā veidā sniedzot praktisku ieguldījumu ES teritoriālās kohēzijas īstenošanā.
Ņemot vēra, ka Latvijas pamatprincipi, sekmējot teritoriālas sadarbības projektu attīstību
balstās uz stratēģiskiem projektiem, kuri atbilst reģionāliem plānošanas dokumentiem un
prioritātēm, labākās prakses piemēru sarakstā tika iekļauti divi pārrobežu sadarbības projekti,
kas atbalsta infrastruktūras attīstību un koncentrējas uz inovatīviem produktiem ar kopēju
reģionālo pievienoto vērtību.
Plašāka informācija par šiem pieminētajiem labās prakses piemēriem iekļauta pielikumā.

8. Secinājumi
465. Latvijas ekonomikā šajos gados notikušas ievērojamas strukturālas pārmaiņas, IKP divciparu
skaitļa pieaugums pārvērties divciparu skaitļa samazinājumā, kur būtiskākais samazinājums
skāris būvniecības, tirdzniecības un apstrādes rūpniecības sektorus. Importa samazinājums ir
divreiz lielāks par eksporta samazinājumu. Arī inflācija, kas 2007.gadā bija divciparu skaitlis,
ir ievērojami sarukusi.
466. Atbilstoši darbaspēka apsekojuma datiem, tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaita
pieaugums bija novērojams līdz pat 2008.gada pirmajai pusei, savukārt, tad tika piedzīvots
ievērojama tā samazināšanās sākums (nodarbināto iedzīvotāju skaits turpina samazināties) un
2009.gada vidū nodarbinātības līmenis (vecuma grupa no 15-74 gadiem) no sasniegtajiem
64% nokrita līdz 55,9%. Gandrīz ceturtā daļa no darba meklētāju kopskaita bija ilgstošie
darba meklētāji, to skaits, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, palielinājies vairāk
nekā divas reizes. Esošajā ekonomiskajā situācijā, kad darba devēji samazina darbinieku
skaitu un darba tirgū sarūk pieprasījums pēc darbaspēka, pieaug to darba meklētāju skaits,
kuriem ir darba pieredze. Bezdarba līmenis 2009.gada vidū sasniedz 11,5%, augstākais
līmenis tika reģistrēts Latgalē un zemākais Rīgas reģionā.
467. Sociāli ekonomiskās attīstības atšķirības Latvijā arī ekonomiskās izaugsmes periodā
saglabājas augstas, tomēr reģionālās attīstības atbalsta pasākumu, t.sk. ES fondu, ietekmē
atšķirības starp plānošanas reģioniem 2003.-2007.gadu laikā pēc attīstības indeksa vērtībām
nedaudz samazinājās. Turpinot nodrošināt aktīvāku un mērķtiecīgāku pieeju atbalsta
nodrošināšanai dažādām Latvijas teritorijām, efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus
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izaugsmes sekmēšanai, plānots sekmēt Latvijas reģionu izaugsmi, panākot sociāli
ekonomisko atšķirību starp tiem samazināšanos.
468. Ņemot vērā tādus faktorus kā ekonomiskā situācija valstī, tai skaitā, nepietiekamais valsts
budžeta finansējums, kā arī dažos gadījumos saņemto sūdzību dēļ ieilgušas iepirkumu
procedūras, salīdzinoši nelielā daļā no aktivitātēm ir 2008.gadā – 2009.gada sākumā noslēgti
līgumi par projektu īstenošanu, līdz ar to uz 2009.gada beigām vēl nav vērojams liels progress
uzraudzības rādītāju un plānošanas dokumentu mērķu sasniegšanā.
469. Trīs Baltijas valstis ir līderes ES fondu apguves ziņā. ES reģionos, kas saņem tikai
Konverģences (jeb 1.mērķa) atbalstu progress ES fondu ieviešanā ir salīdzinoši lielāks kā
reģionos (un valstīs), kas saņem atbalstu arī 2.mērķa ietvaros vai tikai 2.mērķa ES fondu
atbalstu.
470. Salīdzinot trīs Baltijas valstu ES fondu ieviešanas progresu, secināms, ka Latvija noslēgto
līgumu ziņā atrodas otrajā vietā aiz Igaunijas, veikto maksājumu finansējuma saņēmējam ziņā
– otrajā vietā aiz Lietuvas, savukārt EK Latvija iesniegusi starpposma maksājumus vismazāk
no trim Baltijas valstīm. Latvija (un vadošā iestāde) pastāvīgi risina jautājumus, kas saistīti ar
ES fondu ieviešanas kavēšanos, piedāvājot dažādus risinājumus gan Latvijā, gan Eiropas
līmenī.
471. Izskatot VSID ieviešanas progresu, novērojams, ka ir apstiprināti projekti par 43,8% no ES
finansējuma, par 36,9% noslēgti līgumu, savukārt tikai 6,1% no ES finansējuma ir izlietotie
līdzekļi atmaksās finansējuma saņēmējam. Lielākais progress, kas veido pusi no ES fondu
finansējuma apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ziņā, sasniegts darbības programmā
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”, savukārt, ievērojamākais progress, kas veido vienu ceturto
daļu no ES fondu finansējuma maksājumu finansējuma saņēmējiem un EK deklarēto izmaksu
ziņā, sasniegts darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”.
472. No visām jomām vislabākais progress ES fondu apguvē, skatoties pēc maksājumiem
finansējuma saņēmējam jeb apgūtā naudas apjoma, ir prioritātei ‘finanšu pieejamība’, kas
līdz ar to uzņēmējdarbības un inovāciju jomu paceļ līderpozīcijās. Tas atbilst arī ziņojumā
„Kohēzijas politika: investējot reālajā ekonomikā” rosinātajam, ka piemēram, MVK, kas
saskārušies ar vislielākajām grūtībām ekonomiskās krīzes dēļ, saņem atbalstu un piekļuvi
finansējumam. Kā nākamā izceļamā joma ir nodarbinātība un sociālā iekļaušana, kur vairāk
kā 10% ES pieejamā finansējuma nonākšana finansējumu saņēmēju rokās pasākuma
‘nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra’ ietvaros paceļ visu jomu uz ceturto no
13 pozīciju. Otrie labākie ir tehniskās palīdzības pasākumi, visos no kuriem ir novērojams
salīdzinoši vienmērīgs progress, un trešajā vietā ir vides joma, kur tikuši īstenoti projekti
finansiāli ietilpīgā pasākuma ‘vides aizsardzības infrastruktūra’ ietvaros.
473. Galvenās grūtības, kas pārvarētas, lai turpinātu ieviest ES fondus, ir pārsvarā saistītas ar
līdzfinansējuma nepietiekamību. Viens no risinājumiem bija valsts budžeta ES fondu
līdzfinansēšanas spējas stiprināšanai noslēgts aizdevuma līgums ar EIB. Tika izvērtēta
maksājumu plūsma projektos, ar mērķi rast iespēju to paātrināt, kā arī izstrādāti darba
uzdevumi diviem pētījumiem – priekšizpētei par ES fondu ieviešanas vienkāršošanas
iespējām un Eiropas Savienības fondu finanšu vadības un kontroles sistēmas efektivitātes
izvērtēšanai, tādējādi iegūstot priekšlikumus ES fondu ieviešanas sistēmas vienkāršošanai.
Ņemot vērā ekonomiskās situācijas negatīvās pārmaiņas un finanšu resursu pieejamības
strauju samazinājumu, tika izvērtētas atsevišķu ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas
vai turpināšanas iespējas. Kopumā tika izvērtētas 83 no 150 ES fondu aktivitātēm par kopējo
publisko finansējumu 752 miljoni LVL (1 069 miljoni EUR), kas ir 20% no kopējā publiskā
ES fondu programmu finansējuma 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā. DP
ietvaros finansējums tika pārdalīts tādu ES fondu aktivitāšu īstenošanai, kuras sniegtu tiešāku
un efektīvāku ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā un kuru atbalstāmo darbību īstenošana
pašreizējos ekonomiskajos apstākļos būtu uzskatāma par prioritāru, kā arī nepieciešamība pēc
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iespējas ātrāk reaģēt uz sociālekonomisko situāciju valstī, mazinot ekonomiskās krīzes
ietekmi un palielinot tautsaimniecības potenciālu. Finansējuma samazinājums, savukārt, skāra
tās ES fondu aktivitātes, kurās bija iespējams sašaurināt atbalstāmo darbību loku, tādējādi
koncentrējoties tieši uz ES fondu aktivitātes mērķi, vai izvirzīt citus nosacījumus, lai
sasniegtu ES fondu aktivitātes mērķi ar samazinātu finansējumu.
474. Cikliska, strukturāla un globāla rakstura krīžu iespaidā ES fondu ieviešanas dokumentos
veiktas salīdzinoši ievērojamas izmaiņas – gan pārdalot finansējumu, gan koriģējot aktivitāšu
ieviešanas plānus, dažas aktivitātes paātrinot, dažu ieviešanu, savukārt, atliekot uz vēlāku
2007.-2013.gadu perioda laiku. Tas norāda uz to, ka Latvija ir adekvāti reaģējusi uz krīžu
radīto problēmu risināšanu, izmantojot tai pieejamos ES fondu līdzekļus.
475. Būtiskās izmaiņas ES fondu plānošanas perioda 2007.-2013.gadam aktivitāšu ietvaros, kas
saistītas ar vairāku esošo aktivitāšu pārstrukturizāciju un finansējuma pārdali, ir
nodrošinājušas finanšu resursu koncentrēšanu aktivitātēs ar lielāku atdevi, reaģējot uz esošo
ekonomisko situāciju valstī. 2007.-2013.gada plānošanas perioda projekti pašlaik pārsvarā vēl
ir ieviešanas sākuma stadijā, līdz ar to uzskatām, ka uz doto brīdi nav iespējams izvērtēt un
spriest par projektu ietvaros sasniegto rezultātu efektivitāti.
476. Strukturālās izmaiņas publiskajā sektorā atstāj ietekmi uz aktivitāšu īstenošanas uzsākšanu,
līdz ar to daudzu projektu īstenošana varētu sākties tikai 2010.gadā.
477. Ņemot vērā, ka šobrīd pagājuši trīs no deviņiem plānošanas perioda gadiem, kuros var īstenot
projektus, ES fondu ieviešanas progress vērtējams pozitīvi, jo izpildām finansējuma apguves
mērķus.
478. Jomas, kur būtu jāturpina veltīt pastiprināta uzmanība, lai panāktu progresu un ES fondu
finansējums iespējami ātri nonāktu pie finansējuma saņēmējiem, tādējādi stimulējot
ekonomikas atveseļošanos, ir šādas: izglītības infrastruktūras pasākumi, nozīmīgākie zinātnes
pasākumi, inovāciju, enerģētikas, vides, kā arī transporta pasākumi.
479. Visas nodarbinātības jomas pārziņā esošās ESF aktivitātes nodrošina vai veicina Eiropas
nodarbinātības stratēģijas vadlīniju un ieteikumu ieviešanu.
480. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem tiek īstenoti dažādi valsts, pašvaldību un ES
struktūrfondu līdzekļiem finansēti pasākumi, lai veicinātu mērķa grupu sekmīgāku
iekļaušanos darba tirgū, uzlabotu to materiālo situāciju, sekmētu to pieejamību dažādiem
nepieciešamajiem pakalpojumiem, tādējādi, veicinot to efektīvāku sociālo iekļaušanos un
tādējādi pildot ziņojumā par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju
minētos uzdevums.
481. Līdz perioda beigām Latvija paredz 53,56% no ES fondu finansējuma novirzīt Lisabonas
mērķu veicināšanai, šobrīd, skatoties apguves datus (pielikumā), redzams, ka uz 30.09.2009.
apgūti 7,4% no šiem 53,56% Lisabonas mērķiem paredzētā finansējuma, proti, 145,98 miljoni
LVL no 1 985,66 miljoniem LVL. Redzams arīdzan, ka no šobrīd apgūtajiem vairāk kā 5%
ES fondu finansējuma (194,34 miljoni LVL) 75,12% ir vērsti uz Lisabonas mērķu
sasniegšanu.
482. Latvija ir ņēmusi vērā Eiropas ekonomikas atveseļošanās plānā minētos ierosinājumus un
gandrīz visi no tiem ir ieviesti vai arī tiek plānoti ieviest tuvākajā nākotnē, Papildus avansi
novirzīti prioritārajām programmām, lai atgrieztu spēku ekonomikai, kā arī pasākumiem, kas
tieši saistīti ar sociālās drošības tīklu. Šie līdzekļi tiks novirzīti finansējuma saņēmējam līdz šī
gada beigām, kā arī nozīmīga finansējuma daļa tiks izmaksāta finansējumu saņēmējiem kā
avansa maksājumi. Latvija izmanto iespēju deklarēt lielo projektu izdevumus, pirms šie
projekti apstiprināti EK, kā arī iespēju izmaksāt un deklarēt EK avansus komercdarbības
projektos. Latvija plaši izmantojusi arī iespēju modulēt atbalsta likmes projektiem ES fondu
prioritāšu ietvaros, šajā jomā vadošā iestāde turpinās darboties arī nākamajā gadā.
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483. Vienlaikus jāatzīmē, ka, lai neaizkavētu projektu īstenošanu ierobežoto valsts budžeta
līdzekļu dēļ, 2009.gadā veikti grozījumi normatīvajos aktos, ļaujot finansējuma saņēmējiem
izpildīt līguma saistības par saviem līdzekļiem, saņemot atmaksu pēc izdevumu deklarēšanas
un līdzekļu saņemšanas no EK. Turklāt Finanšu ministrija turpina meklēt iespējas atvieglot
ES fondu projektu īstenošanu, atsevišķu aktivitāšu ietvaros nodrošinot nepieciešamo
finansējumu gadījumā, kad valsts budžetā rodas brīvie līdzekļi, tai skaitā uz citu ministriju
budžeta atlikuma rēķina. Tā piemēram 2009.gada nogalē tika rasta iespēja palielināt pieejamo
finansējumu ES fondu projektiem par 84 milj. latu, kas sekmēs maksājumu mērķu
sasniegšanu gan 2009.gadā, gan 2010.gadā. Turklāt notiek sarunas par pieļaujamajiem
izņēmumiem valsts budžeta deficīta mērķu noteikšanā attiecībā uz finansējumu ārvalstu
finanšu palīdzības projektiem arī turpmākajiem gadiem, lai Latvija sekmīgi spētu apgūt
pieejamos ES finanšu resursus.
484. 2009.gada laikā ir ievērojami vienkāršota ES fondu ieviešanas sistēma, īpašu uzsvaru liekot
uz pasākumiem, kas vērsti uz projekta ieviešanas atvieglošanu ES fondu finansējuma
saņēmējiem. Kā galvenie sasniegumi jāuzsver maksājumu pieprasījumu aprites paātrināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošanas un iesniegšanas paātrināšana Eiropas Komisijā, kā
rezultātā ES fondu finansējuma saņēmējs var ātrāk saņemt izlietotos līdzekļus ES fondu
projektu ieviešanai. Līdztekus ir ievērojami veicināta komunikācija ar esošajiem un
potenciālajiem ES fondu finansējuma saņēmējiem, izveidojot e-pasta adresi
uzlabofondus@fm.gov.lv, uz kuru var sūtīt ierosinājumus ES fondu ieviešanas uzlabošanai,
kā arī mājas lapā www.esfondi.lv ievietojot aktivitāšu kalendāru, tādējādi dodot iespēju
potenciālajiem ES fondu finansējuma saņēmējiem vienuviet saņemt informāciju par
plānotajiem uzsaukumiem tos interesējošajās aktivitātēs. 2009.gada laikā ir veikti
sagatavošanās darbi netiešo izmaksu nemainīgās likmes, vienas vienības izmaksu un
kopsummas maksājumu piemērošanas uzsākšanai 2010.gadā. Tāpat 2009.gada laikā ir
ieguldīts nozīmīgs darbs pieļaujamā kļūdas līmeņa noteikšanā, kā arī kontroļu kaskādes
mazināšanā.
485. Vadošā iestāde turpina aktīvu darbu pie ES fondu uzraudzības sistēmas pilnveidošanas un
pievērš īpašu uzmanību jautājumam par ES fondu finansējuma saņēmēju maiņas gadījumiem,
kas ir prognozējams, ņemot vērā Latvijas valdības plānus par valsts iestāžu reorganizāciju ar
mērķi padarīt efektīvāku valsts funkciju pildīšanu.
486. 2009.gada laikā ir norisinājies aktīvs darbs pie netiešo izmaksu nemainīgās likmes,
kopsummas maksājumu un vienas vienības izmaksu ieviešanas ES fondu projektos, kas ļauj
vienkāršot atskaitīšanās procesu par ES fondu projektos veiktajām izmaksām, tādējādi
atvieglojot projekta ieviešanu un administrēšanu.
487. Ņemot vērā ekonomikas lielās svārstības krīzes laikā, makroekonomisko rādītāju pielietojums
ir jāprecizē. Piedāvājam skatīties uz potenciālā IKP rādītāju, kas atspoguļo ieguldījumu
ražošanas faktoros – darbaspēkā un infrastruktūrā. Bezdarba un nodarbinātības rādītāji
tautsaimniecībā ir būtiski pasliktinājušies, un uz šī fona svarīgāki kļūst pasākumi darbaspēka
kvalifikācijas attīstībai, adaptācijai un profila maiņai.
488. Ietekmes rādītāju līmenī ir redzama dinamika nozaru attīstībā, un sniedz iespēju noskaidrot,
kāda ir ES fondu izmantošanas plašākā ietekme. Šī pārskata ietvaros var secināt, kāda ir
virzība uz darbības programmu prioritāšu mērķu sasniegšanu. Ietekmes rādītāji ļauj saskatīt
kontekstu, uz kādas mērķa vērtības ir reāli nosakāmas.
489. No izvēlētajiem ietekmes rādītājiem varam piedāvājam atsevišķus piemērus, kas parāda
būtiskus strukturālus uzlabojumus ES fondu ieguldījumu rezultātā. Sniedzot ieguldījumu
doktorantu sagatavošanā un zinātnes attīstībā, plānota ir zinātnē un pētniecībā strādājošo
īpatsvara palielināšana līdz 1% no kopējā nodarbināto skaita 2013.gadā. Inženierzinātņu
studentu īpatsvars palielinās no 14,6% 2004.gadā līdz 18,6% 2013.gadā. Uzlabojas arī
veselības sektora efektivitāte, optimizējot slimnīcu tīklu un veicot ieguldījumu iekārtās.
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Plānots, ka vidējais ārstēšanās ilgums samazināsies no 10,1 dienas 2004.gadā līdz 7 dienām
2013.gadā. Ievērojams uzlabojums gaidāms vides sektorā, kur ūdens objektu ar labu un
augstu kvalitāti īpatsvars palielināsies no 39% no kopējā 2009.gadā līdz 60% 2013.gadā.
490. Latvijā ir izveidota ES fondu izvērtēšanas sistēma, tiek veikti operacionālie un stratēģiskie
izvērtējumi, kā arī nodrošināta izvērtēšanas kapacitātes celšana, lai uzlabotu ES fondu atbalsta
kvalitāti un efektivitāti, kā arī darbības programmu īstenošanu un stratēģiju. Tā piemēram
2010.gadā tiek plānots veikt izvērtējumus, kuru rezultātā būs iespējams identificēt progresu
Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanā 2007.-2013.gada plānošanas perioda vidū. Tiek
plānots veikt izvērtējumus par ES fondu ieguldījumu ietekmi, līdztekus radot iespēju izvērtēt
Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu.
491. Šo pāris gadu laikā ir veikti vairāki grozījumi DP. Atbilstoši Latvijas likumdošanai, iesniedzot
grozījumus DP vai citus dokumentu izskatīšanai MK, tiem pievieno anotāciju. Anotācijā tiek
ietverts paredzētā tiesiskā regulējuma iespējamās ietekmes izvērtējums. Izvērtējumā tiek
sniegta informācija par DP grozījumu projekta nepieciešamību un būtību, kā arī pašreizējās
situācijas raksturojums. Tādejādi ar iekšējo ekspertu resursiem Latvijā tiek nodrošināta
Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 48.panta 3.punktā ietvertā prasība veikt DP
pārskatīšanai nepieciešamos izvērtējumus.
492. ES fondu atbalsts ir ļoti nozīmīgs un svarīgs instruments nozaru politiku īstenošanai.
Ziņojumā minētie labās prakses piemēri var tikt uzskatīti kā ES investīcijas ekonomiskās
krīzes radīto situāciju risināšanai, proti, kā reakcija uz ekonomiskās un sociālās situācijas
izmaiņām un atbilstība esošo vajadzību risināšanai.
493. Varam apliecināt, ka plānošanas dokumentu sagatavošanas stadijā un veicot izmaiņas
plānošanas dokumentiem, tās veiktas saskaņā ar EK ieteikumiem ekonomikas atveseļošanai.
494. Apstiprinām, ka VSID un DP kopumā atbilst KSV noteiktajiem ES līmeņa mērķiem un
jomām, kurās iespējams ES atbalsts, tādējādi stiprinot ekonomisko un sociālo kohēziju
(vispārējās regulas 3.pants). Tā kā VSID un DP mērķi pamazām tiek sasniegti un tie ir
izveidoti atbilstoši KSV, var uzskatīt, ka Latvija sasniedz ES noteiktos mērķus.
495. ES Kohēzijas politikai nākotnē jāturpina tās sākotnējais mērķis, proti, jākoncentrējas uz
sociālekonomisko problēmu risināšanu mazāk attīstītajos reģionos mazāk attīstītajās ES
dalībvalstīs, lai palīdzētu reģioniem attīstīties, tādējādi palīdzot attīstīties visai ES kopumā.
496. Par ES Kohēzijas politikas 3.mērķi, secinām – ilgtermiņa perspektīvā Eiropas teritoriālajai
sadarbībai jāpaliek vienam no ES svarīgākajiem mērķiem, kas stratēģiski veicina Kopienas un
nacionālo politiku virzienu „teritoriālo” koordināciju un sekmē teritoriālās attīstības integrēto
pieeju.
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9. Pielikumi
9.1.

Kohēzijas politikas mērķi, plānošanas dokumenti, regulējums un tā izmaiņas

497. ES kohēzijas politika ir kopēja ES politika. Politikas būtība izriet no Eiropas Kopienas dibināšanas līguma, kur 158. pants nosaka ekonomiskās un
sociālās kohēzijas Eiropas Kopienas mērķi: mazināt būtiskas dažādu reģionu sociālekonomiska attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto
reģionu atpalicību. Līguma 159. pantā ir noteikts, ka dalībvalstis īsteno un koordinē savu ekonomikas politiku tā, lai sasniegtu arī 158. pantā noteiktos
mērķus un ka dalībvalstis šo mērķu sasniegšana atbalsta, izmantojot ES fondus, EIB un citus pastāvošos finanšu instrumentus.
498. Eiropas Kopienas līmenī Padome ir izstrādājusi stratēģiskas vadlīnijas ekonomikas, sociālajai un teritoriālajai izlīdzināšanai. Kopienas kohēzijas
stratēģisko vadlīniju (KSV) norādījumi, kas attiecas uz katru fondu piesaistes objektu, vērsti uz Kopienas prioritāšu ievērošanu, lai veicinātu
līdzsvarotu, harmonisku un noturīgu attīstību. KSV ir ES līmeņa politikas plānošanas dokuments, kurā definēti kohēzijas politikas finansējuma
izlietošanas prioritārie virzieni, kuriem būtu jāparādās dalībvalstu izstrādātajos plānošanas dokumentos. KSV nosaka, ka ņemot vērā gan iepriekš
minēto, gan atjaunināto Lisabonas stratēģiju izaugsmes un darbavietu attīstībai, ES kohēzijas politikas līdzfinansējuma programmām paredzētie
līdzekļi ir jāiegulda galvenokārt šādos trīs prioritāros virzienos:




Dalībvalstu, reģionu un pilsētu pievilcības uzlabošana, sekmējot to pieejamību, nodrošinot pienācīgu pakalpojumu kvalitāti un līmeni un saglabājot
vides potenciālu (1. pamatnostādne);
Jauninājumu, uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas izaugsmes veicināšana, radot iespējas pētniecībai un jauninājumiem, tostarp
jaunas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (2. pamatnostādne);
Jaunu un labāku darba vietu radīšana, iesaistot vairāk cilvēku darbā vai uzņēmējdarbībā, uzlabojot darbaspēka un uzņēmumu pielāgošanas spējas
un palielinot ieguldījumu cilvēkkapitālā (3. pamatnostādne).

499. Lisabonas stratēģija, kas tika pieņemta 2000. gada 23. un 24. martā, ir desmit gadu stratēģija, ar kuru tika noteikts jauns mērķis turpmākajai
desmitgadei „kļūt par viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē, kas ir spējīga uz pastāvīgu ekonomisko
kāpumu, labākām darba vietām un ciešāku sociālo saliedētību”. 2000. gada decembrī Nicas Padome pārveidoja Lisabonas nabadzības samazināšanas
mērķus par koordinētu ES sociālās integrācijas stratēģiju. 2001. gada jūnijā Gēteborgas Padomē tika paplašināta Lisabonas stratēģija, kurā lielāka
uzmanība tika pievērsta vides aizsardzībai un piemērotākai attīstības modeļa sasniegšanai.
500. Katra valsts, tajā skaitā, arī Latvija, ir sagatavojusi nacionālo Lisabonas programmu, kura ir balstīta uz šo Eiropas līmeņa stratēģiju.
501. Papildus Līgumam un augstāk minētajām stratēģijām ES līmenī eksistē regulējums, kas atrunā politikas veidošanu un ieviešanu praksē.
502. Nozīmīgākais no tiem ir jau iepriekš pieminētā Padomes 2006.gada 11.julija regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999. Šīs regulas 3.pants nosaka ES fondu
mērķus, atsaucoties uz Līguma 158.pantu, – „samazināt ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības, kas radušās īpaši tajās valstīs un reģionos, kuru
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attīstība atpaliek, un saistībā ar ekonomisko un sociālo restrukturizāciju un sabiedrības novecošanu”, kur veiktās darbības valsts un reģionālā līmenī
ietver Kopienas prioritātes ilgtspējīgas attīstības atbalstam, veicinot izaugsmi, konkurētspēju, nodarbinātību un sociālo iekļaušanu un aizsargājot un
uzlabojot vides kvalitāti. Regulas 3.pantā noteikti mērķi ir šādi: (1) konverģences mērķis, (2) reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķis un
(3) Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis.
503. Latvija atbilstoši tās IKP līmenim kvalificējas atbilstam konverģences mērķa ietvaros, kura mērķis ir „paātrināt vismazāk attīstīto dalībvalstu un
reģionu konverģenci un uzlabot izaugsmes un nodarbinātības apstākļus, palielinot un uzlabojot kvalitāti ieguldījumam fiziskajos resursos un
cilvēkkapitālā, attīstot inovāciju un uz zināšanām balstītu sabiedrību, spēju pielāgoties ekonomiskajām un sociālajām pārmaiņām, aizsargājot un
uzlabojot vidi un uzlabojot administratīvo efektivitāti”.
504. Latvija kvalificējas arī Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros.
505. Kopš plānošanas perioda sākuma ir rosināti vairāki grozījumi ES fondu regulējumā, lai veicinātu ES fondu efektīvāku un ātrāku apguvi, uzlabojot un
vienkāršojot procesus un sniedzot precizējumus, kur radušās neskaidrības. Ir veikti vairāki (trīs) grozījumi Padomes regulā (EK) Nr.1083/2006, kā arī
pa vienam grozījumam Eiropas parlamenta un Padomes regulā (EK) Nr.1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999
atcelšanu un Eiropas parlamenta un Padomes regulā (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999
atcelšanu.
506. Attiecībā uz regulējuma hierarhiju izmaiņas tajā nav bijušas, proti, ES līmenī galvenais politikas plānošanas dokuments ir Kopienas stratēģiskās
vadlīnijas. VSID ir sagatavots atbilstoši gan šīm vadlīnijām, gan tādām augstāk pieminētajām ES prioritātēm kā Lisabonas stratēģija un Gēteborgas
stratēģija. Savukārt, trīs darbības programmas ir sagatavotas saskaņā ar VSID.
507. Protams, VSID sagatavošanā tika ņemti vērā arī valsts galvenie plānošanas dokumenti – konceptuālais dokuments “Latvijas izaugsmes modelis:
cilvēks pirmajā vietā”, Nacionālais attīstības plāns (NAP) un Latvijas Nacionālā Lisabonas programma (LNLP).
508. VSID minēts, ka „Lai Latvija varētu panākt pārējo ES attīstībā, ar fondu palīdzību ir jāīsteno valsts attīstības stratēģija, ko valdība noteikusi NAP.
NAP valsts attīstības stratēģijas priekšplānā izvirza izglītotu, radošu un uzņēmīgu cilvēku, bet kā galveno mērķi nosaka veidot uz izglītību, zinātni un
konkurētspējīgiem uzņēmumiem balstītu tautsaimniecību. Līdz ar to ES struktūrfondu un kohēzijas fonda (SF un KF) atbalsts 2007.-2013.gados
primāri tiks virzīts uz iedzīvotāju izglītību, uzņēmumu tehnoloģisko izcilību un elastību, kā arī zinātnes un pētniecības attīstību, lai veicinātu zināšanu
ietilpīgas ekonomikas veidošanos valstī. Līdztekus šim stratēģiskajam mērķim svarīgi ir nodrošināt to, ka ar SF un KF atbalstu tiek stiprināti arī citi
nepieciešamie priekšnoteikumi ilgspējīgai ekonomiskai attīstībai un cilvēku dzīvei Latvijā kopumā”. VSID minēts šāds atbalsta mērķis 2007.2013.gados: veicināt ātrāku valsts ekonomisko izaugsmi un tuvošanos ES dalībvalstu vidējam labklājības līmenim. Šis mērķis ir mērāms, kā vēlme
sasniegt ES dalībvalstu vidējo iekšzemes kopprodukta (IKP) līmeni uz vienu iedzīvotāju. Lai īstenotu šo mērķi, ir izvirzīti vairāki sasniedzamie
rezultāti un noteikti ietekmes rādītāji.
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509. Jāsaka, ka VSID minētais mērķis tika definēts tā sagatavošanas laikā, neparedzot ekonomiskās un finansiālās grūtības, kādās ir nonākusi Latvija šobrīd.
Līdz ar to šī ziņojuma ietvaros tiek pārskatīti ES fondu ietekmes rādītāji.
510. Lai sasniegtu augstāk minēto vispārējo mērķi, ES fondu investīcijas tiek plānotas atbilstoši trim tematiskām asīm: (1) cilvēku resursu attīstība un
efektīva izmantošana, (2) konkurētspējas palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku, un (3) publisko pakalpojumu un infrastruktūras
uzlabojumi kā priekšnoteikums valsts un tās teritorijas līdzsvarotai attīstībai. Līdztekus šīm trim tematiskajām asīm SF un KF apguvē svarīgas ir arī
horizontālās prioritātes – (a) teritorijas līdzsvarota attīstība, (b) Rīgas starptautiskā konkurētspēja, (c) makroekonomiskās stabilitātes, (d) ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšana, (e) vienādu iespēju, kā arī (f) informācijas sabiedrības attīstība.
511. Lai sasniegtu iepriekš izklāstītos mērķus, ES fondu investīcijas plānots vadīt ar trīs darbības programmu (DP) palīdzību: (1) ESF DP „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”, (2) ERAF DP ”Uzņēmējdarbība un inovācijas”, un (3) ERAF un KF kopējā DP „Infrastruktūras un pakalpojumi”. Kaut arī lielā mērā
DP struktūra atbilst VSID stratēģijas 3 tematisko asu struktūrai, tomēr DP tiek iekļauti arī pasākumi, kas atbalsta vairākās tematiskajās asīs izvirzīto
mērķu sasniegšanu.
512. Katrā darbības programmā ir ticis noteikts tās mērķis.






1.DP mērķis: Lai sekmētu Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību (Gēteborgas stratēģija) un sasniegtu LNLP izvirzītos nodarbinātības
mērķus, Eiropas Sociālā fonda ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas tiks vērstas uz pilnas nodarbinātības sasniegšanu un darbaspēka
produktivitātes paaugstināšanu, darba drošības un darbaspēka veselības nodrošināšanu, sociālās vienotības un sociālās iekļaušanas veicināšanu,
sociālā dialoga un sociālo partneru kapacitātes stiprināšanu, kā arī izglītības un apmācību nodrošināšanu visos līmeņos un zinātnes attīstību, lai
nodrošinātu cilvēkresursu potenciālu atbilstoši darba tirgus vajadzībām un pārietu uz zināšanām balstītu sabiedrību.
2.DP mērķis: Lai nodrošinātu tuvināšanos ES vidējam labklājības līmenim, izmantojot Latvijai pieejamos resursus, fondi sniegs atbalstu zinātnes,
inovācijas un uzņēmējdarbības attīstībai, veicinot P&A tehnoloģiju pārnesi, stiprinot P&A atbalsta un zinātnes infrastruktūru, sekmējot praktiskas
ievirzes pētījumus, veicinot sadarbību starp uzņēmējiem un pētniekiem, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanos un atvieglojot pieeju finanšu
resursiem.
3.DP mērķis: Lai nodrošinātu nepieciešamu pamatu ātrai, ilgtspējīgai un sabalansētai attīstībai (Gēteborgas stratēģija), fondi atbalstīs investīcijas
publiskās infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanā, līdzfinansējot ieguldījumus transporta, vides, enerģētikas, IKT,
kultūras un tūrisma, mājokļa energoefektivitātes, pilsētu attīstības, kā arī izglītības un sociālajā infrastruktūrā un risinot citus ar infrastruktūras un
pakalpojumu pieejamību saistītus jautājumus, kas būtiski apgrūtina ES un Latvijas reģionālās attīstības mērķu sasniegšanu. Fondi īpaši atbalstīs
iniciatīvas, kas papildus publiskajam finansējumam (ES un Latvijas) mobilizē arī privāto finansējumu un sekmē publiskā finansējuma lietderīgāku
izmantošanu, t.i. valsts un privātās partnerības mehānismu izmantošanu.

513. Veiktā 2007.-2013.gadu plānošanas perioda plānošanas dokumentu ex-ante izvērtējuma ietvaros tika konstatēts, ka VSID un visās trīs DP definētā
stratēģija ir saskaņota ar KSV un NAP, kā arī ar LNLP. Izvērtētāji secināja, ka VSID definētā stratēģija ir atbilstoša galvenajiem Latvijas un ES
politikas plānošanas dokumentiem gan kopumā, gan nodarbinātības jomā.
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514. Kas attiecas uz normatīvajiem aktiem Latvijā, valsts līmenī darbojas 2007.gada 15.februārī Saeimas otrajā lasījumā apstiprināts ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likums 2007. – 2013.gadam, kas nosaka ES fondu administrēšanas principus. Šis likums stājies spēkā 2007.gada 1.martā.
Likums ietver ES fondu vadībā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus, ES fondu uzraudzības komitejā pieņemto lēmumu statusu, pilnvarojumu
MK noteikt, kā tiek nodrošināti ES fondu vadības posmi, kā arī ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību. Likumā definēti paredzamie projektu atlases veidi: atklāta projektu iesniegumu atlase jeb atklāti projektu konkursi un ierobežota projektu
iesniegumu atlase. Likumā arī novērstas pretrunas starp Administratīvā procesa likumu un Valsts pārvaldes iekārtas likumu, ar kurām nācies saskarties
iepriekš, apstrīdot vai pārsūdzot iestādes pieņemtos lēmumus padotības kārtībā augstākā iestādē. Līdz ar jauno regulējumu augstāka valsts pārvaldes
iestāde attiecībā uz struktūrfondu projektu var pieņemt citāda rakstura lēmumu, t.i. atkārtoti izvērtēt projektu iesniegumu un pieņemt lēmumu vai arī
norādīt padotībā esošai institūcijai, ka projekta iesniegums vērtējams atkārtoti.
515. Ministru kabinetā tiek apstiprināti noteikumi par kārtību, kādā īstenojama katra no DP minētajām ES fondu aktivitātēm. Izstrādāt šos noteikumus ir
atbildīgo iestāžu atbildība. Spēkā ir arī vairāki Vadošās iestādes pārziņā esoši MK apstiprināti noteikumi, kas neattiecas uz konkrētām aktivitātēm, bet
gan nosaka regulējumu vispārīgām jomām, piemēram, par ES fondu vadības informācijas sistēmu, par ES fondu vadības un kontroles sistēmas
izveidošanu vai par ES fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtību (kopumā spēkā ir 16 šādi noteikumi, sešos no kuriem veikti grozījumi
2009.gadā).
516. Ekonomiskās situācijas rezultātā ir sagatavota rinda jaunu stratēģiska rakstura un plānošanas dokumentu gan ES, gan valsts līmenī: Eiropas
ekonomikas atveseļošanas plāns, Latvijas ekonomikas atveseļošanas plāns, Saprašanās memorands ar Eiropas Kopienu (parakstīts 2009. gada 28.
janvārī) un Papildu saprašanās memorands ar Eiropas Kopienu (parakstīts 2009. gada 13. jūlijā). Visi šie dokumenti tiek ņemti vērā, plānojot ES fondu
ieviešanu, kā arī pārskatot darbības programmas.

9.2.

Darbības programmu aktivitāšu ieviešanas statuss uz 30.09.2009.

517. Lūdzu skatīt pievienoto Excel failu – lapa „Jomas un apguves dati”.

9.3.

DP finansējuma izmaiņas

518. Lūdzu skatīt pievienoto Excel failu – lapa „DP fin izmaiņas”.

9.4.

Vadošās iestādes izveidots jomu saraksts

519. Lūdzu skatīt pievienoto Excel failu – lapa „Jomas un apguves dati”.

9.5.

Informācija par Latvijas nacionālās Lisabonas programmas mērķu sasniegšanu

520. Lūdzu skatīt pievienoto Excel failu – lapa „Lisabona”.
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9.6.

Rādītāji

9.6.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
521. Lūdzu skatīti pievienoto Excel failu – lapa „Rādītāji 1DP”.
9.6.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”
522. Lūdzu skatīti pievienoto Excel failu – lapa „Rādītāji 2DP”.
9.6.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”
523. Lūdzu skatīti pievienoto Excel failu – lapa „Rādītāji 3DP”.

9.7.

Ietekmes rādītāji

9.7.2. Stratēģiskā ziņojuma ietekmes rādītāju analīze (analītiskais ietvars)
524. Š.g.28.oktobrī Izvērtēšanas darba grupas (TIKDG) sanāksmē prezentējām ietekmes rādītāju pilnveidošanas ieceres. Pēc diskusijas piedāvājam
organizēt ietekmes rādītāju pārskatīšanu divās daļās:



pašreizējo ietekmes rādītāju saraksta papildināšana, ievērojot saistību ar citiem plānošanas dokumentiem, nodrošinot programmu aktivitāšu pilnīgu
aptvērumu, kā izvērtējot saistību starp dažādu līmeņu rādītājiem,
rādītāju vērtību attīstība, prognozes, tendenču izvērtēšana un mērķu pārskatīšana.

525. Šī darba rezultāts būtu papildināts ietekmes rādītāju saraksts, kas sniedz pilnīgāku programmu aptvērumu un labāk atbild uz jautājumu: „Kas tiek
panākts ar fondu programmu īstenošanu?”. Darba materiāli – tabulas un analīze tiks ietvertas Stratēģiskajā ziņojumā.
526. Izvērtējot esošos rādītājus un piedāvājot jaunus rādītājus būtu jāpievērš uzmanība rādītāju aptvērumam un saskaņotībai. Papildinot ietekmes rādītāju
tabulu, lūdzam atbildēt uz šādiem jautājumiem:
527. 1) Vai ietekmes rādītāji nodrošina pilnīgu fondu pasākumu un aktivitāšu aptvērumu, no finansiālā un tematiskā viedokļa? Vai ir atspoguļoti svarīgākie
un prioritārie jautājumi?
528. 2) Rādītājiem jābūt saskaņotiem ar citiem plānošanas dokumentiem. Būtu jānorāda atsauces uz Latvijas un ES dokumentiem un statistikas avotiem.
Piemēram, sanāksmē tika pieminēta rādītāju matricas veidošana un citu plānošanas dokumentu rādītāju pielietošana (Latvijas Stratēģiskās attīstības
plāns 2010.-13.gadam). Jānorāda atsauces uz Eurostat, CSP vai PB statistikas avotiem. Ja tiek izmantots ministrijas veidots rādītājs, tad svarīgi ir
norādīt tā formulu, lai būtu iespējams nodrošināt nemainīgu rādītāja interpretāciju pēc gadiem.
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529. 3) Rādītājam ir jābūt saistītam ar fondu pasākumiem un aktivitātēm.
530. 4) Rādītājs ir jāsalīdzina ar iznākuma un rezultāta rādītājiem. Dažos gadījumos veidojas tieša cēloniskā sakarība, bet citos - ietekmes rādītājs atspoguļo
tendences netieši, turklāt atsevišķiem rādītājiem (kā nodarbinātībai) nozīmīga ir cita veida ietekme, piemēram, makroekonomiskās attīstības tendences.
531. Ministrijām:





lūdzu pārskatiet piedāvātos ietekmes rādītājus 1.un 2.tabulā,
norādiet rādītāju pirmavotus, saistību ar plānošanas dokumentiem (Latvijas un ES), statistikas avotiem vai norādiet aprēķinu formulu 1.tabulā.
Sniedziet atsauci uz fondu pasākumiem un aktivitātēm.
Sniedziet atsauci uz fondu iznākuma un rezultāta rādītājiem. Paskaidrojiet šo rādītāju līmeņu savstarpējo cēlonisko saistību, ja tāda ir.

532. Stratēģiskajā ziņojumā tiks analizētas ietekmes rādītāju vērtības attīstība un atbildēsim uz šādiem jautājumiem:
533. Pirmkārt, kā ir attīstījušies ietekmes rādītāji no 2004.gada līdz 2009.gadam? 2009.gads ir atskaites punkts plānošanas pirmajā pusē, kas sniedz iespēju
izvērtēt kā ir mainījusies ekonomiskā situācija nozarēs, un vai šajā pārskata periodā nozarēs ir notikušas kvantitatīvas vai kvalitatīvas pārmaiņas.
534. Ministrijām: Lūdzu aizpildiet 2.tabulā skaitļu vērtības 2004. un 2009.gadam. Sniedziet īsu informāciju, vai ekonomiskā situācija attīstās atbilstoši
sākotnējam novērtējumam.
535. Otrkārt, vai 2013.gada mērķi ir aktuāli? Piemēram, varētu būt aktuāli šādi jautājumi.





Vai rādītāju attīstība no 2004.gada līdz 2009.gadam apstiprina, kādu skaidru tendenci attīstībai turpmākajos gados?
Vai fondu pasākumi tiek īstenoti atbilstoši sākotnēji iecerētajam plānam, un mērķi saglabājas, vai tieši pretēji, mērķi ir jāmaina?
Vai ekonomiskā krīze nav būtiski mainījusi mērķu kontekstu?
Vai citi jaunāki plānošanas dokumenti neparedz vērtības izmaiņas?

536. Ministrijām: Lūdzu definējiet 2010.-2013.gada mērķus (vai izvērtējiet iepriekš noteiktos). Sniedziet pamatojumu mērķu izmaiņām.
537. Lai iespējami fokusētu darba uzdevumu un nodrošinātu kopējo kvalitāti, lūdzam ministrijas ierobežot jauno ietekmes rādītāju skaitu līdz 3, kā
sākotnēji aicinājām prezentācijā!
9.7.3. Ietekmes rādītāju aptvērums un saistība

(1)
MAKROEKONOMISKIE
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Vienība

Avots lpp.

(2)

(3)

Aptver šādas
aktivitātes:
Nr. DP, DPP
(4)

Saistība ar iznākuma un rezultāta
rādītājiem

Komentārs

(5)

(6)
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(1)
RĀDĪTĀJI (FM)
IKP pieaugums
Bezdarba līmenis (FM, LM,
EM)

Vienība

Avots lpp.

(2)

(3)

% pret iepriekšējo
gadu
% no ekonomiski
aktīvajiem iedz.,
- CSP dati

VSID, 174.p.
38.lpp
VSID, 174.p.
38.lpp.
1. DP. 407.punkts.

Aptver šādas
aktivitātes:
Nr. DP, DPP
(4)

Saistība ar iznākuma un rezultāta
rādītājiem

Komentārs

(5)

(6)

n/a

Dominē makroek.
ietekme
Dominē makroek.
ietekme

Izmantojam potenciālo IKP

1.DP , 1.DPP
aktivitātes un
apakšaktivitātes:
1.2.2.1.2., 1.3.1.1.3.,
1.3.1.1.5., 1.3.1.4.,
1.4.1.1.1., 1.4.1.1.2.

Minētajām fondu aktivitātēm
ir netieša ietekme uz
bezdarba līmeņa rādītāju, jo
vienlaikus nozīmīga ir arī cita
veida ietekme, piemēram
makroekonomiskās attīstības
tendences.

3.DP, 3.DPP
aktivitātes un
apakšaktivitātes:
3.1.4.1.1., 3.1.4.1.2.,
3.1.4.1.3. , 3.1.4.2.
IKP uz vienu iedzīvotāju no ES,
pēc PPS, % no ES vidējā
IETEKMES RĀDĪTĀJI
NODARBINĀTĪBA
SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA
(LM)
Nodarbinātība

% no ekonomiski
aktīvajiem iedz.,
- CSP dati

VSID, 174.p.
38.lpp

n/a

Dominē makroek.
ietekme

VSID, 174.p.
38.lpp.;

1.DP , 1.DPP
aktivitātes un
apakšaktivitātes:
1.2.2.1.2., 1.3.1.1.3.,
1.4.1.1.1., 1.4.1.1.2.

Dominē makroek.
ietekme

Minētajām fondu aktivitātēm
ir netieša ietekme uz
nodarbinātības rādītāju, jo
vienlaikus nozīmīga ir arī cita
veida ietekme, piemēram
makroekonomiskās attīstības
tendences.

Dominē makroek.

-”-

1. DP. 407.punkts.

- sieviešu
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%,

VSID, 174.p.

3.DP, 3.DPP
aktivitātes un
apakšaktivitātes:
3.1.4.1.1., 3.1.4.1.2.,
3.1.4.1.3. , 3.1.4.2.
-”-
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Vienība

Avots lpp.

(1)

(2)
- CSP dati

(3)
38.lpp.

-vecāku cilvēku (pirmspensijas)

%,
- CSP dati

1. DP. 407.punkts.
VSID, 174.p.
38.lpp.

Ilgstošais bezdarbs

%, no ekonomiski
aktīvajiem iedz.
- Eurostat dati

1. DP. 407.punkts.
VSID, 175.p.
38.lpp.;
1. DP. 407.punkts.

Aptver šādas
aktivitātes:
Nr. DP, DPP
(4)

Saistība ar iznākuma un rezultāta
rādītājiem

Komentārs

(5)
ietekme

(6)

-”-

Dominē makroek.
ietekme

-”-

1.DP , 1.DPP
aktivitātes un
apakšaktivitātes:
1.3.1.1.3., 1.3.1.5.,
1.4.1.1.1., 1.4.1.1.2.

Dominē makroek.
ietekme

-”-

Minētajām fondu aktivitātēm
ir netieša ietekme uz
nabadzības riska indeksa
rādītāju, jo vienlaikus
nozīmīga ir arī cita veida
ietekme, piemēram
makroekonomiskās attīstības
tendences.
Apakšaktivitātēm ir tieša
ietekme uz rādītāja
sasniegšanu, jo
3.1.4.2.aktivitātes ietvaros
uzlabojot Valsts darba
inspekcijas infrastruktūru,
1.3.1.3.1. un
1.3.1.3.2.apakšaktivitātes

3.DP, 3.DPP
aktivitātes un
apakšaktivitātes:
3.1.4.1.1., 3.1.4.1.2.,
3.1.4.1.3. , 3.1.4.2.
Jauni rādītāji
(LSAP II.2.1.)
Samazināt nabadzības riska
indeksu pēc sociālajiem
transfertiem

%
- Eurostat dati

Samazināt nelaimes gadījumos
darbā bojā gājušo skaitu

Absolūtie skaitļi.
- VDI dati

Iedzīvotāju
īpatsvars zem
nabadzības
sliekšņa

Letāli nelaimes
gadījumi uz 100
tūkst. nodarbināto.

Latvijas Stratēģiskās
attīstības plāns 2010.2013.gadam
5. lpp.

1.DP, 1.DPP
aktivitātes un
apakšaktivitātes:
1.3.1.5., 1.4.1.1.1.,
1.4.1.1.2., 1.4.1.2.2.,
1.4.1.2.4.

Dominē makroek.
Ietekme

Kopienas stratēģija
par drošību un
veselības aizsardzību
darbā 2007. līdz 2012.
gadam;
5.lpp.

1.DP,1.DPP
apakšaktivitātes:
1.3.1.3.1.,
1.3.1.3.2.

1DP 1.3.1.3.1. apakšaktivitātes
iznākuma rādītājs - 280 apmācīti
darbinieki. Īstenojot 1.3.1.3.1. un
1.3.1.3.2. apakšaktivitātes, tiks
sasniegts rezultātu rādītājs 15%
atklāto darba attiecību un darba
tirgus normatīvo aktu pārkāpumu
skaita samazinājums Valsts darba

Darba aizsardzības
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3.DP, 3. DPP:
3.1.4.2.
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(1)

Invaliditātes noteikšanas
sistēmas pilnveides un
preventīvi veikto pasākumu
rezultātā samazinājies personu
skaits, kurām noteikta
invaliditāte

108

Vienība

Avots lpp.

(2)

(3)
jomas pamatnostādnes
2008.-2013.gadam.
42.lpp.

Procentpunkti,
- LM dati
Personu skaits,
kurām noteikta
invaliditāte pret
personu skaitu,
kuras attiecīgajā
gadā tiek veikta
ekspertīze
invaliditātes
noteikšanai. LM
veidots rādītājs,

Invaliditātes un tās
izraisīto seku
mazināšanas politikas
pamatnostādnes
2005.-2015.gadam.
8.lpp.
Pamatnostādnes
paredz īstenot
invaliditātes
profilakses pasākumu
kompleksu attīstību,
pilnveidot invaliditātes

Aptver šādas
aktivitātes:
Nr. DP, DPP
(4)

1.DP., 1.DPP.
apakšaktivitāte
1.4.1.2.1.
3.DP, 3. DPP:
3.1.4.1.1.

Saistība ar iznākuma un rezultāta
rādītājiem

Komentārs

(5)
inspekcijas apsekotajos uzņēmumos.

(6)
ietvaros stiprinot
administratīvās spējas un
darbinieku kompetenci,
paaugstinot sociālo partneru
kapacitāti, uzlabojot
sadarbības formas, izglītojot
un informējot darbiniekus, tiks
pilnveidota veselības un darba
drošības sistēma darbā.

3DP 3.1.4.2.aktivitātes iznākuma
rādītājs – izveidotas 5 darba
informācijas pieejas vietas
sabiedriskos objektos un izveidots
informatīvs centrs iestādē, kurā
īsteno darba tiesisko attiecību, darba
aizsardzības uzraudzības un
kontroles jomā.
3DPP 3.1.4.2. aktivitātei un
3.1.4.1.1., 3.1.4.1.2., 3.1.4.1.3. un
3.1.4.1.5. apakšktivitātēm ir definēts
kopīgs rezultātu rādītājs – par 2%
palielinājies darba tirgus iestāžu un
sociālo pakalpojumu sniedzēju
institūciju sniegto pakalpojumu
izmantojušo personu skaita
pieaugums.
3.1.4.2.aktivitāte nodrošinās plašāku
pieeju darba tirgus institūciju
pakalpojumiem.
1DP 1.4.1.2.1.apakšaktivitātes
noteiktais iznākuma rādītājs –
izveidota uz darbspēju, funkcionālo
traucējumu un individuālo vajadzību
novērtēšanu balstīta invaliditātes
noteikšanas sistēma.
1.4.1.2.1. apakšaktivitāte iekļaujas
1.4.1.2.aktivitātē „Darbspēju
vērtēšanas sistēmas un sociālo
pakalpojumu ieviešanas sistēmas
pilnveidošana”, kurai noteiktais
rezultātu rādītājs ir 900 ESF
līdzfinansēto sociālās rehabilitācijas

Apakšaktivitātēm ir tieša
ietekme uz rādītāja
sasniegšanu, jo
3.1.4.1.1.apakšaktivitāte s
ietvaros uzlabojot Veselības
un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas
infrastruktūru,
1.4.1.2.1.apakšaktivitātes
ietvaros izveidojot jauno
invaliditātes noteikšanas
sistēmu, (t.sk. invaliditātes
noteikšanas kritērijus
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(1)

ZINĀTNE
(LSAP I.2.12.)
Izdevumi P&A (EM)

109

Vienība

Avots lpp.

(2)
aprēķināts pēc
formulas: personu
(t.sk. bērni un
personas no
16.g.v.) skaits,
kurām pirmreizējā
vai atkārtotā
ekspertīzē noteikta
invaliditāte
procentos pret
kopējo personu
skaitu, kurām
attiecīgajā gadā
pirmreizēji vai
atkārtoti veikta
ekspertīze
invaliditātes
noteikšanai, mīnus
šādā pat veidā
rēķināts īpatsvars
vidēji 3 gados
pirms jaunās
sistēmas darbības
uzsākšanas.

(3)
noteikšanas sistēmu un
invalīdu sociālās
nodrošināšanas
sistēmu, veicināt
invalīdu
nodarbinātību.

% no IKP, CSP
dati

VSID, 174.p.
38.lpp

Aptver šādas
aktivitātes:
Nr. DP, DPP
(4)

Saistība ar iznākuma un rezultāta
rādītājiem

Komentārs

(5)
pakalpojumu saņēmušo personu
skaits, kas iesaistās izglītības
apguvē, profesionālajā rehabilitācijā
vai nodarbinātībā sešu mēnešu laikā
pēc projekta noslēguma.

(6)
atbilstoši Starptautiskās
funkcionēšanas, nespējas un
veselības klasifikācijā
noteiktajiem principiem
invaliditātes ekspertīzē
izstrāde) kā arī veicot
invaliditātes prevencijas
pasākumus, samazināsies to
personu skaits, kurām ir
noteikta invaliditāte.

3DP 3.1.4.1.1.apakšaktivitātes
iznākuma rādītājs – atbalstīta 1
teritoriālā struktūrvienība
institūcijai, kurai normatīvajos aktos
deleģēta invaliditātes ekspertīze.
3DPP 3.1.4.2. aktivitātei un
3.1.4.1.1., 3.1.4.1.2., 3.1.4.1.3. un
3.1.4.1.5. apakšktivitātēm ir definēts
kopīgs rezultātu rādītājs – par 2%
palielinājies darba tirgus iestāžu un
sociālo pakalpojumu sniedzēju
institūciju sniegto pakalpojumu
izmantojušo personu skaita
pieaugums.

Privātā sektora
investīciju piesaiste
P&A aptver šādas
aktivitātes:
2.1.2.1.1., 2.1.2.1.2.

Ietekmes rādītājs tieši saistīts ar
rezultāta rādītāju piesaistītās privātā
sektora investīcijas P&A 2.1.2.1.1.
un 2.1.2.2.1. apakšaktivitāšu ietvaros
un netieša ietekme uz rezultātu
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(1)

(IZM)
Pieaudzis zinātnē un pētniecībā
strādājošo īpatsvars % no
darbaspējīgo iedzīvotāju skaita
valstī

IZGLĪTĪBA (IZM)
LSAP (II.4.1.)Jauniešu
īpatsvars, kuriem ir vismaz
vidējā izglītība
(% no jauniešiem 20-24 gadu
vecumā), nesamazinās

Samazinājies vidējās izglītības
absolventu skaits ar zemām vai
ļoti zemām prasmēm
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Vienība

Avots lpp.

(2)

(3)

1.DP, 449.p., 113.lpp

Aptver šādas
aktivitātes:
Nr. DP, DPP
(4)
un 2.1.2.2.1.
Ārvalstu sektora
investīciju piesaiste
P&A aptver šādas
aktivitātes:
2.1.2.1.1., 2.1.2.1.2.
un 2.1.2.2.1.

Saistība ar iznākuma un rezultāta
rādītājiem

Komentārs

(5)
iznākuma rādītājiem 2.1.2.1.2.
apakšaktivitātes ietvaros

(6)

aktivitātes 1.1.1.2.
un 1.1.2.1.2.)

Rādītājam ir tieša cēloniska
sakarība ar iznākuma un rezultātu
rādītājiem.
Ja iznākuma un rezultātu rādītāji
atspoguļo konkrēto (apakš-)
aktivitāšu rezultāta īpatsvaru valsts
mērogā, tad ietekmes rādītājs
atspoguļo fonda ietekmi „ārpus”
(apakš-) aktivitātes, t.i. rādītāja
aprēķinā neizmanto citus ar fondu
apguvi tieši saistītus datus.

[Datu avots: Eurostat]
Zinātnē un pētniecībā
strādājošie – ieskaitot pilna un
nepilna darba laiku
strādājošos darbiniekus,
zinātnē un pētniecībā
nodarbināto vadības un
tehnisko atbalsta personālu.

Tā kā nepieciešams samazināt
rādītāju skaitu, ierosinām
svītrot rādītāju. Pamatojums:
IZM pārziņā esošajām
mūžizglītības aktivitātēm
samazināts finansējums un
aktivitātes 1.2.2.1.2.
īstenošana nodota LM.
Izvērstu pamatojumu, lūdzu
skat. IZM 28.10.2009. vēstulē
nr. 01-07/8328.

VSID, 175.p.
38.lpp
1.DPP, 53.lpp

1.DPP

1.2.1.2.1.
1.2.1.2.2.

Netieši saistīts ar aktivitāšu
iznākuma un rezultātu rādītājiem.
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(1)
dabaszinātnēs, matemātikā un
svešvalodās (% no vidusskolas
absolventu kopskaita)
Samazinājies jauniešu skaits,
kas pēc pamatskolas pamet
izglītību (% no skolēnu skaita)
Pieaudzis sagatavoto doktoru
skaits

Vienība

Avots lpp.

(2)

Pieaudzis studējošo skaits
inženierzinātnēs, tehnoloģiju
dabaszinātņu tematiskajās
grupās (procentos no kopējā
studējošo skaita)

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Ekonomiski aktīvo
saimnieciskās darbības veicēju
skaits uz 1000 iedzīvotājiem
(VSID)
Izveidotas darba vietas 2. DP
ietvaros (VSID)
Sasniegt augsto un vidēji
augsto tehnoloģiju īpatsvaru
apstrādes rūpniecībā
Augsto tehnoloģiju īpatsvars
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Saistība ar iznākuma un rezultāta
rādītājiem

Komentārs

(3)

Aptver šādas
aktivitātes:
Nr. DP, DPP
(4)

(5)

(6)

1.DPP 53.lpp

1.2.1.2.1.

Netieši saistīts ar aktivitāšu
iznākuma un rezultātu rādītājiem.

1.DP, 449.p., 113.lpp

1.1.2.1.2.

Saistīts ar apakšaktivitātes iznākuma
un rezultāta rādītājiem

[Datu avots: IZM]

1.DP, 449.p., 113.lpp

Aktivitātes 1.1.2.1.1.
un 1.1.2.1.2.
Tāpat arī rādītāju
ietekmē 3.1.2.1.1.
(augstākās izglītības
iestāžu
infrastruktūras
modernizēšana) un
1.1.2.2.1. (studiju
programmu satura
un īstenošanas
uzlabošana)

Rādītājam ir tieša cēloniska
sakarība ar
1.1.2.1.1. apakšaktivitātes iznākuma
rādītāju „maģistrantu skaits, kas
saņēmuši ESF atbalstu studijām”, jo
aktivitātē tiek atbalstīti maģistranti
prioritārajās studiju jomā. Saistība
ir arī ar 3.DP rezultāta rādītāju
„tautsaimniecības attīstībai
prioritārajās jomās profesionālajā
un augstākajā izglītībā studējošo
īpatsvars, kam nodrošināta
moderna, mūsdienu prasībām
atbilstoša izglītības infrastruktūra”.

[Datu avots: CSP]
Inženierzinātņu, tehnoloģiju
un dabaszinātņu studentu
skaits veidojas no studentu
skaita dabaszinātņu,
matemātikas, informācijas
tehnoloģiju, inženierzinātnes,
ražošanas un būvniecības
jomās.

VSID

2.2.1., 2.3.1.2.,
2.3.2.1., 2.3.2.2.

Ietekmes rādītājs ir netieši saistīts ar
rezultātu un ietekmes rādītāju
Ierosinām svītrot šo rādītāju,
jo mainījies ekonomiskās
situācijas konteksts.

VSID

%

Jauns rādītājs

2.1.2.4., 2.1.2.2.,
2.3.2.1. un 2.2.1.1.

Netieši saistīts ar rezultāta un
iznākuma rādītājiem

%

Jauns rādītājs

2.1.2.4., 2.1.2.2. ,

Netieši saistīts ar rezultāta un
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Vienība

Avots lpp.

(2)

(3)

EUR/gadā

Jaunie rādītāji
Valsts galveno autoceļu
kvalitāte saglabāta vismaz
apmierinošā līmenī

% no kopējā valsts
galveno autoceļu
garuma

Kravu apgrozības pieaugums
Latvijas ostās

%, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu

Paaugstinājusies ceļu satiksmes
drošība: samazinājies bojā
gājušo skaits

%, salīdzinājumā
ar 2001.gadu

Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu
attīstība

Platjoslas
pieslēgumu (fiksēto
un mobilo)
īpatsvars uz 100

(1)
eksportā
SATISKSME/IKT (0)
Laika ietaupījums atjaunotiem
un rekonstr. autoceļiem
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Aptver šādas
aktivitātes:
Nr. DP, DPP
(4)
2.3.2.1., 2.3.1.2.,
2.2.1.1.

Saistība ar iznākuma un rezultāta
rādītājiem

Komentārs

(5)
iznākuma rādītājiem

(6)

VSID, 175.p.
38.lpp

3.DP, 3.DPP
aktivitātes un
apakšaktivitātes:
3.2.1.1., 3.2.1.2.,
3.2.1.3.,
3.2.1.3.1.,3.2.1.3.2.
3.3.1.1., 3.3.1.5.

Aktivitāšu un apapkšaktivitāšu
iznākuma un rezultāta rādītājiem ir
tieša ietekme uz ietekmes rādītāju

LVC dati, saskaņots ar
LSAP (projekts) un
Transporta attīstības
pamatnostādnēm
2007.-2013.g.
(Grozījumu projekts)
CSP dati, saskaņots ar
LSAP (projekts) un
Transporta attīstības
pamatnostādnēm
2007.-2013.g.
(Grozījumu projekts)
CSP dati, saskaņots ar
Ceļu satiksmes
drošības programmu
2007.-2013.g.

3.DP, 3.DPP
aktivitāte:
3.3.1.1.

3.3.1.1. aktivitātes iznākuma
rādītājam ir tieša ietekme uz
ietekmes rādītāju

3.DP, 3.DPP
aktivitātes:
3.3.1.3., 3.2.1.4.

3.3.1.3., 3.3.1.4. aktivitāšu iznākuma
un rezultāta rādītājiem ir tieša
ietekme uz ietekmes rādītāju

3.DP, 3.DPP
aktivitātes un
apakšaktivitātes:
3.2.1.1., 3.2.1.2.,
3.2.1.3.,
3.2.1.3.1.,3.2.1.3.2.
3.3.1.1., 3.3.1.5.
3.DP, 3.DPP
aktivitāte:
3.2.2.3.

Aktivitāšu un apakšaktivitāšu
iznākuma un rezultāta rādītājiem ir
tieša ietekme uz ietekmes rādītāju

Eurostat dati,
saskaņots ar
Elektronisko sakaru
attīstības

Aktivitātes iznākuma un rezultāta
rādītājiem ir tieša ietekme uz
ietekmes rādītāju
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Vienība

Avots lpp.

(1)

(2)
cilvēkiem

Iedzīvotāji, kas regulāri (ne
retāk kā reizi nedēļā) izmanto
internetu

% salīdzinot ar
iepriekšējo gadu

(3)
pamatnostādnēm
(projekts) un LSAP
(projekts)
3.DPP, 67.lpp.

Aptver šādas
aktivitātes:
Nr. DP, DPP
(4)

Saistība ar iznākuma un rezultāta
rādītājiem

Komentārs

(5)

(6)

3.2.2.

Rezultāta rādītājs „Elektronisko
pakalpojumu lietotāju īpatsvars uz
100 iedzīvotājiem”. Lietotāju skaitu
ietekmē interneta lietotāju skaita
pieaugums un pakalpojumu
pieejamība

Pasākums ietver 4 dažādas
aktivitātes un
4 apakšaktivitātes, kurām
katrai noteikti savi specifiski
uzraudzības un rezultāta
rādītāji. Ņemot vērā, ka
74,35% no pasākuma
finansējuma tiek virzīti
apakšaktivitātei 3.2.2.1.1.
Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu
attīstība, tiek piemērots tai
atbilstošs ietekmes rādītājs,
kurš kopumā izmantojams arī
pārējo apakšaktivitāšu
novērtēšanai pasākuma
ietvaros.
Datu pirmavots ir Veselības
ekonomikas centra statistikas
datu apkopojums, kura analīze
tiek sūtīta uz CSP

VESELĪBA (jauni rādītāji)
Sasniegt vidēji 7 dienu
ārstēšanās ilgumu uz vienu
pacientu (bāzes vērtība
2009.gadā – 9,5 dienas)

Vidējais
ārstēšanās ilgumu
uz vienu pacientu

-

3.1.5.

3.1.5.pasākuma iznākuma un
rezultāta rādītājiem ir tieša ietekme
uz ietekmes rādītāju, tiešās ietekmes
intensitāte ir 70%, neņemot vērā
politisko un finanšu ietekmi.
Uzlabojot infrastruktūru var sasniegt
augstāko pakalpojumu kvalitāti, līdz
ar to īsākos termiņos nodrošinot
ārstēšanu.

ENERĢĒTIKA (jauni)
vidējais īpatnējais
siltumenerģijas patēriņš ēkās

kWh/m2 gadā

„Enerģētikas
attīstības
pamatnostādnes
2007.-2016.gadam”

4.4.1.

Ir tieši saistīts ar iznākuma un
rezultāta rādītāju. Samazinoties
kopējam siltuma patēriņam
daudzdzīvokļu mājās un palielinoties
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Vienība

Avots lpp.

(1)

(2)

(3)

Atbalstītajām koģenerācijas
stacijām sasniegt efektivitātes
līmeni

%

„Enerģētikas
attīstības
pamatnostādnes 2007.

3.5.2.2.

vidējais valsts siltumenerģijas
zudumu līmenis siltumenerģijas
pārvades un sadales tīklos
PILSĒTVIDE
LSAP I.4.1.Reģionālā IKP uz
vienu iedzīvotāju dispersija

%

„Enerģētikas
attīstības
pamatnostādnes 2007.

3.5.1.

VIDE
Jaunie rādītāji
Samazināts ūdens patēriņš

Nodrošināta cilvēku veselībai
nekaitīga ūdens kvalitāte
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Aptver šādas
aktivitātes:
Nr. DP, DPP
(4)

Saistība ar iznākuma un rezultāta
rādītājiem

Komentārs

(5)
energoefektivitātes pasākumu
skaitam, samazinās vietējais
īpatnējais siltumenerģijas patēriņš
ēkā.
Nav tieši saistīts ar iznākuma
rādītāju, jo kopējo koģenerācijas
stacijas efektivitātes līmeni veicina
saražotais elektroenerģijas un
siltumenerģijas daudzums.
Tieši saistīts ar rezultāta rādītāju.

(6)

Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko
vērsti ūdenssaimniecības projekti
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstoši ūdensapgādes
pakalpojumi, %

Valsts statistiskais pārskats
"Nr.2-Ūdens"

Atšķirība starp
reģionālo (NUTS
3) un nacionālo
IKP

pazemes ūdens
ņemšanas apjoms
milj. m3 gadā

ūdens objektu ar
labu un augstu
ūdens kvalitāti
īpatsvars, %

3.4.1.1.
3.5.1.1.

3.4.1.1.
3.4.1.4.
3.5.1.1.
3.5.1.2.1.

Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko
vērsti ūdenssaimniecības projekti
Rekultivēto normatīvo aktu prasībām
neatbilstošo atkritumu izgāztuvju
skaits

Ietekmes rādītājs norādīts
Vides politikas
pamatnostādnēs 2009.-2015.
gadam (apstiprinātas ar
Ministru kabineta ar
2009.gada 31.jūlija rīkojumu
Nr.157)
Avots: Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs, Nacionālais ziņojums
par vides stāvokli.
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(1)

Nodrošināta racionāla, vidi
saudzējoša un ilgtspējīga zemes
resursu, zemes dzīļu un augsnes
izmantošana

Vienība

Avots lpp.

(2)

(3)

kopējā apglabāto
sadzīves atkritumu
daudzuma
samazinājums,
tūkst.tonnu gadā

Aptver šādas
aktivitātes:
Nr. DP, DPP
(4)

3.5.1.2.2.
3.5.1.2.3.

Saistība ar iznākuma un rezultāta
rādītājiem

Komentārs

(5)
Piesārņotās vietas platība, kas
attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma,
ha
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstoši ūdensapgādes
pakalpojumi, %

(6)
Ietekmes rādītājs norādīts
Vides politikas
pamatnostādnēs 2009.-2015.
gadam (apstiprinātas ar
Ministru kabineta ar
2009.gada 31.jūlija rīkojumu
Nr.157)

Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko
vērsti atkritumu apsaimniekošanas
projekti
Dalītās atkritumu savākšanas punktu
skaits
Dalītās atkritumu savākšanas
infrastruktūras nodrošinājums

Samazinot piesārņojuma
avotus – komunālos
notekūdeņu izplūdi un
infiltrāciju, sanējot
piesārņotās vietas, uzlabojas
ūdens objektu kvalitāte.
Valsts statistikas pārskats par
bīstamajiem un sadzīves
atkritumiem «Nr.3-A» .
Ietekmes rādītājs norādīts
Vides politikas
pamatnostādnēs 2009.-2015.
gadam (apstiprinātas ar
Ministru kabineta ar
2009.gada 31.jūlija rīkojumu
Nr.157)
Attīstot dalītās atkritumu
savākšanas sistēmu, lielāks
atkritumu daudzums tiek
nodots pārstrādei, nevis
apglabāšanai poligonos.

Kultūra
Mājsaimniecību kultūras un
atpūtas patēriņa pieaugums
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mājsaimniecību
kultūras patēriņš
% no kopējā

VSID

3.4.3

Makro ietekmes rādītājs

DPP norādīts rezultāta
rādītājs „Kultūras
pakalpojumu pieprasījums”,
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Vienība

Avots lpp.

(1)

(2)
patēriņa

(3)

Aptver šādas
aktivitātes:
Nr. DP, DPP
(4)

Kultūras līdzdalība

kultūras iestāžu
apmeklējuma
rādītāji,
apmeklējumu
skaits gadā

VSID, 61-62 lpp

3.4.3

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA
ES fondu finanšu progress,
mērķprofils – atmaksas
finansējuma saņēmējiem
Neatbilstošie izdevumi
procentos no kopējā

lati

1.DP 6.1.
; 2.DP.2.4; 3.DP
3.7, 3.8
1.DP 6.1.
; 2.DP.2.4; 3.DP
3.7, 3.8

%

Saistība ar iznākuma un rezultāta
rādītājiem

Komentārs

(5)

(6)
apmeklējumu skaita
pieaugums gadā

Saistība ar aktivitātes mērķi
Saistība ar aktivitātes mērķi

9.7.4. Ietekmes rādītāju vērtības
Nosaukums

Vienības

(1)
MAKROEKONOMISKI
E RĀDĪTĀJI (FM)
Potenciālā IKP
pieaugums

(2)
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% pret
iepriekšējo gadu

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(2006, IKP
pieaugums)
11,9%

(2009, IKP
samazinājuma
prognoze (18%)

Strauju, uz
patēriņu
balstītu
izaugsmi
nomainīja

Par
1%
punktu
gadā
palieli

Par 1%
punktu gadā
palielināt
potenciālo
IKP

Par 1%
punktu gadā
palielināt
potenciālo
IKP

Par 1%
punktu gadā
palielināt
potenciālo
IKP

Ņemot vērā IKP izmaiņu
amplitūdu un prognožu
nenoteiktību, izmantojam
potenciālā IKP izmaiņas.
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Nosaukums

Vienības

(1)

(2)

Bezdarba līmenis (FM,
LM, EM)

%, no
ekonomiski
aktīvajiem iedz.
- CSP dati

IKP uz vienu iedzīvotāju
no ES, pēc PPS, % no
ES vidējā

IETEKMES RĀDĪTĀJI
NODARBINĀTĪBA
SOCIĀLĀ
IEKĻAUŠANA (LM)
Nodarbinātība
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%, no
ekonomiski
aktīvajiem
iedzīvotājiem
- CSP dati

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
straujš IKP
kritums

(7)

(8)

(9)

(10)

(2006)
6,8%

(2009.g.2.
ceturksnis)
16,7%

18.9

17.5

Zem 10%
(vidējā
termiņā)

Vidējā termiņā pēc
izaugsmes atsākšanās
bezdarba līmeni
samazinās. Pastāv
prognožu nenoteiktība,
ņemot vērā arī migrācijas
ietekmi.

(2005)
47,9%

52%

No 2004.gada
līdz
2008.gadam
bija vērojams
nodarbinātības
rādītāja
uzlabojums,
taču sākoties
ekonomiskajai
krīze, rādītāji
pēc 2008. gada
pasliktinās.
2004.2007.g.rādītājs
strauji pieauga,
pēc tam
samazinoties
līdz 52%
2009.g.

(6)
nāt
potenc
iālo
IKP
20.0

52%

52%

52%

Vismaz 53%

Vidējā termiņā atsāksies
konverģence ar ES vidējo
rādītāju.

(2006)
66,3%

(2009.g.2.
ceturksnis)
61,4%

59%

61%

62%

63%

Ņemot vērā to, ka dominē
makroekonomiskā ietekme,
LM var sniegt tikai
aptuvenas izmaiņu
prognozes pa gadiem, jo

No 2004.gada
līdz
2008.gadam
bija vērojams
nodarbinātības

Projekts_2009-11-30

Nosaukums

Vienības

(1)

(2)

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

- sieviešu

%,
-CSP dati

(2006)
62,3%

-vecāku cilvēku
(pirmspensijas)

%,
- CSP dati

(2006)
53,3%

Ilgstošais bezdarbs

%, no
ekonomiski
aktīvajiem
iedzīvotājiem
-Eurostat dati

(2006)
2,5%
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2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
rādītāja
uzlabojums,
taču sākoties
ekonomiskajai
krīze, rādītāji
pēc 2008. gada
pasliktinās.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
nav iespējams nodrošināt
datu ticamību. Arī rādītāja
prognoze 2013.gadam
izvērtējama
makroekonomiskās
ietekmes kontekstā.

(2009.g.2.
ceturksnis)61,
2%
(2009.g.2.
ceturksnis)
58,1%

-”-

58%

60%

61%

62%

Sākoties ekonomiskajai
krīzei, rādītāji turpina
pasliktināties arī pēc
2009.gada.
Pasliktināšanās tendence
kādu laiku turpināsies.
Uzlabojumi nodarbinātības
rādītājos gaidāmi ar
vairāku mēnešu nobīdi pēc
ekonomiskās situācijas
uzlabošanās.
-”-

-”-

51%

53%

54%

55%

-”-

(2009.g.2.
ceturksnis)4%

No 2004.gada
līdz
2008.gadam
bija vērojams
nodarbinātības
rādītāja
uzlabojums,

8%

7%

6%

5%

Ņemot vērā to, ka dominē
makroekonomiskā ietekme,
LM var sniegt tikai
aptuvenas izmaiņu
prognozes pa gadiem, jo
nav iespējams nodrošināt
datu ticamību. Arī rādītāja

Projekts_2009-11-30

Nosaukums

Vienības

(1)

(2)

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
taču sākoties
ekonomiskajai
krīze, rādītāji
pēc 2008. gada
pasliktinās.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
prognoze 2013.gadam
izvērtējama
makroekonomiskās
ietekmes kontekstā.
Sākoties ekonomiskajai
krīzei, rādītāji turpina
pasliktināties arī pēc
2009.gada.
Pasliktināšanās tendence
kādu laiku turpināsies.
Uzlabojumi nodarbinātības
rādītājos gaidāmi ar
vairāku mēnešu nobīdi pēc
ekonomiskās situācijas
uzlabošanās.

Jauni rādītāji
(LSAP II.2.1.)
Samazināt nabadzības
riska indeksu pēc
sociālajiem transfertiem

119

% , iedzīvotāju
īpatsvars
(procentos) zem
nabadzības
sliekšņa,
-Eurostat dati

(2005) 19%

25%

Sociālo
transfertu
ietekme uz
nabadzības
risku kļūst
aizvien
neefektīvāka.
Te varētu būt
divi
skaidrojumi:
iedzīvotāju
kopējie
ienākumi
ievērojami
vairāk

24%

23%

22%

20%

Ņemot vērā to, ka dominē
makroekonomiskā ietekme,
LM var sniegt tikai
aptuvenas izmaiņu
prognozes pa gadiem, jo
nav iespējams nodrošināt
datu ticamību. Arī rādītāja
prognoze 2013.gadam
izvērtējama
makroekonomiskās
ietekmes kontekstā.
Sākoties ekonomiskajai
krīzei, rādītāji turpina
pasliktināties arī pēc
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Nosaukums

Vienības

(1)

(2)

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
palielinājušies
nekā sociālie
transferti, kas
liecina par
izteiktu
ienākumu
nevienlīdzību,
ko pierāda arī
citi divi
ienākumu
nevienlīdzības
rādītāji
(S80/S20 un
džini koef.).
Tiek
prognozēts, ka
šīs atšķirības
varētu
izlīdzināties
sakarā ar
2008.gada
krīzes
uzsākšanos, kad
iedzīvotāju
ienākumi
ievērojami
samazinās, taču
sociālie
transferti
tika/tiek
samazināti
mazākā

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
2009.gada.
Pasliktināšanās tendence
kādu laiku turpināsies.
Uzlabojumi nabadzības
riska indeksa rādītājām
gaidāmi ar vairāku mēnešu
nobīdi pēc ekonomiskās
situācijas uzlabošanās.
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Nosaukums

Vienības

(1)

(2)

Samazināt nelaimes
gadījumos darbā bojā
gājušo skaitu

Absolūtie
skaitļi,
- VDI dati

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
apmērā.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(2007)
5,05

(2009.gada
1.pusg.)
14 letālie
nel.gad.
darbā .

No 2004.gada
rādītājam ir
tendence
pakāpeniski
samazināties, jo
ieviestas ES
direktīvu
prasības darba
aizsardzībā,
projektu
ietvaros
stiprināta
kontrolējošās
institūcijas
(VDI)
kapacitāte,
veikti pasākumi
darba devēju
un nodarbināto
informēšanai.
No 2006. līdz
2008.gadam
bija vērojama
tendence
palielināties to
personu
skaitam, kurām
invaliditāte
noteikta
pirmreizēji. Tas

4.55

≈4

≈ 3.7

3.54

Rādītājs 2013.gadam ir
noteikts atbilstoši Darba
aizsardzības jomas
pamatnostādnēm 2008.2013.gadam. Konkrēts
rādītājs 2011. un
2012.gadam tiks noteikts
Darba aizsardzības jomas
attīstības programmā
2011.-2013.gadam, kas tiks
izstrādāta 2010.gadā. Līdz
ar to pašreizējās ietekmes
radītāju vērtības 2010.un
2011.gadam ir aptuvenas
prognozes.

0
procen
tpunkti

0
procentpunk
ti

0
procentpunk
ti

Par 3-7
procentpunk
tiem

Ņemot vērā, ka jaunā
invaliditātes sistēma tiks
ieviesta pakāpeniski, tās
pozitīvā ietekme uz
invaliditātes iestāšanās
riska mazināšanos faktiski
būs vērtējama sākot ar
2013.gadu. Tā kā nav
zināms, kā darbosies jaunā
invaliditātes noteikšanas

Absolūto
skaitli uz
100 000 varēs
noteikt tikai
2010.gadā.
2008.gadā
bojā gājušo
skaits
nelaimes
gadījumos
darbā – 3,89
gad.
Invaliditātes noteikšanas
sistēmas pilnveides un
preventīvi veikto
pasākumu rezultātā
samazinājies personu
skaits, kurām noteikta
invaliditāte

121

Procentpunkti,
Personu skaits,
kurām noteikta
invaliditāte pret
personu skaitu,
kuras
attiecīgajā gadā
tiek veikta
ekspertīze
invaliditātes

(2006-2008)
93%

Par
2009.gadu
dati vēl nav
pieejami, jo
dati p[ar
2009.gadu
tiek apkopoti
2010. g
2.ceturksnī.
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Nosaukums

Vienības

(1)

(2)
noteikšanai,
-LM dati

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
izskaidrojams
ar pabalsta
invalīdiem,
kuriem
nepieciešama
īpaša kopšana,
ieviešanu
2008.gadā, kā
arī
ekonomiskās
situācijas
pasliktināšanos
valstī, cilvēki
biežāk vērsās
VDEĀVK, lai
veiktu ekspertīzi
invaliditātes
noteikšanai.
Turpmākajos 3
gados nevar
prognozēt, jo
situācija
vajadzētu
stabilizēties, un
to personu
skaits, kurām
invaliditāte
noteikta
pirmreizējā vai
atkārtotā
ekspertīzē,
būtiski

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
sistēma un kāds būs efekts,
it īpaši tās darbības
pirmajos gados, nav
iespējams prognozēt t
vienu konkrētu ciparu,
tāpēc kā rādītājs ir ņemts
personu, kurām ir noteikta
invaliditāte īpatsvars
intervālā 3-7
proncentpunkti.
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Nosaukums

Vienības

(1)

(2)

ZINĀTNE
(LSAP I.2.12.)
Izdevumi P&A (EM)

% no IKP; CSP
dati

(IZM)
Pieaudzis zinātnē un
pētniecībā strādājošo
īpatsvars % no
darbaspējīgo iedzīvotāju
123

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
nemainītos,
taču problēmas
veselības
aprūpes
nodrošināšanā
varētu veicināt
personu ar
invaliditāti
pieaugumu.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kopumā
izdevumi P&A
kopš 2004.gada
līdz
2008.gadam ir
pieauguši.
2004.g
investīcijas
P&A bija 0,42
% no IKP, bet
2006.g. 0,61%.

0,50

0,56

0,71

0,89

Ņemot vērā, ka jau
2009.gadā būtiski tika
samazināts publiskā
sektora finansējums P&A,
arī 2010.gadā tiek plānots
samazinājums, kā arī ir
samazināts finansējums
aktivitātēm, kuru ietvaros
plānots piesaistīt privātā
sektora investīcijas P&A,
līdz ar to kopējie izdevumi
P&A tuvākajos gados
samazināsies un
pieaugumu var prognozēt
sākot ar 2012.gadu.

[Datu avots:
Eurostat]
Zinātnē un
pētniecībā

0,96%

0,98%

0,99%

1%

(2005) 0,57%

0,73%

0,93%
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Nosaukums

Vienības

(1)
skaita valstī

(2)

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
strādājošo
skaita
izmaiņas:
2004.g.–
zinātnē un
pētniecībā
nodarbinātas
8 273 personas
(personu skaits,
kuras strādā
pilnu darba
laiku un
nepilnu darba
laiku) jeb
0,73% no
ekonomiski
aktīvo
iedzīvotāju
skaita valstī;
2005.g.–0,84%;
2006.g.–0,92%;
2007.g.–0,93%.
Ņemot vērā
pašreizējo
ekonomisko
situāciju –
augošs
bezdarbs,
darbaspēka
aizplūšana uz
ārzemēm, kā arī
zinātnei un

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Projekts_2009-11-30

Nosaukums

Vienības

(1)

(2)

IZGLĪTĪBA (IZM)
Pieaudzis sagatavoto
doktoru skaits

125

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
pētniecībai
samazinātais
finansējums,
prognozējam,
ka līdz
2013.gadam
zinātnē un
pētniecībā
strādājošo
skaits pieaugs
ne vairāk kā
līdz 12,2 tūkst.
(1% no
ekonomiski
aktīvo
iedzīvotāju
skaita valstī).

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

85

255

[Datu avots:
IZM]
Laikā kopš
2004.g. doktora
grādu ieguvušo
personu skaits
ik gadu
pieaudzis vidēji
par 18%.
Pieaugums nav
vienmērīgs –
2006.g. un
2008.g. doktora
grādu ieguvušo

298

340

383

425

FM precizējums - ES fondu
būtiska ietekme
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Nosaukums

Vienības

(1)

(2)

Pieaudzis studējošo
skaits inženierzinātnēs,
tehnoloģiju
dabaszinātņu
tematiskajās grupās
(procentos no kopējā
126

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

14,6%

16%

(5)
personu skaits
salīdzinājumā
ar iepriekšējo
gadu
samazinājies.
2004.g.– 85;
2005.g.–112;
2006.g.–106;
2007.g.–146;
2008.g.–139.
Ņemot vērā, ka
ir uzsākta
1.1.2.1.2.apakš
aktivitātes
īstenošana un
no 2009.g.
rudens
doktorantūras
studenti saņem
ESF atbalstu
(stipendijas),
paredzams, ka
rādītāja vērtība
pieaugs
atbilstoši DPP
plānotajam.
[Datu avots:
CSP]
Laikā no
2004.g. līdz
2008.g. rādītāja
vērtība ik gadu

16,7%

17,3%

18%

18,6%

(FM precizējums –
indikatīvs mērķis pie
labvēlīgas attīstības, atbilst
arī darba tirgus
vajadzības)

Projekts_2009-11-30

Nosaukums

Vienības

(1)
studējošo skaita)

(2)

Samazinājies jauniešu
skaits, kas pēc
pamatskolas pamet
izglītību (% no skolēnu
skaita)
Samazinājies vidējās
izglītības absolventu
skaits ar zemām vai ļoti
zemām prasmēm
dabaszinātnēs,
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Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
pieaugusi vidēji
par 0,4%, jau
tagad
pārsniedzot
2009.g.
plānotos 16%.
2004.g.–14,6%;
2005.g.–15,2%;
2006.g.–15,6%;
2007.g.–15,8%;
2008.g.–16,2%.
Rādītāja
palielinājumu
nosaka kopējā
studentu skaita
samazinājums
(apm. 2% gadā)
un
inženierzinātņu
studentu skaita
palielinājums.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(2004) 4,9%

3,9%

2%

(FM precizējums –
indikatīvs mērķis pie
labvēlīgas attīstības)

(2004) 27%

25%

21%

(FM precizējums –
indikatīvs mērķis pie
labvēlīgas attīstības)
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Nosaukums

Vienības

(1)
matemātikā un
svešvalodās (% no
vidusskolas absolventu
kopskaita)

(2)

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

22

(2008) 55

FM (nav
salīdzināmi
dati)

58

FM precizējums
– nav
informācijas

5000
(v.2500/s.25
00)

Ņemot vērā dažādās
uzņēmējdarbības formas,
kā rezultatīvo rādītāju
nepieciešams noteikt
saimnieciskās darbības
veicēju skaitu uz 1000
iedzīvotājiem, kas raksturo
ekonomisko aktivitāti.
Ierosinām svītrot šo
rādītāju, jo mainījies
ekonomiskās situācijas
konteksts.
Indikatīvs lineārs
pieaugums

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Ekonomiski aktīvo
saimnieciskās darbības
veicēju skaits uz 1000
iedzīvotājiem (VSID)

Izveidotas darba vietas
2. DP ietvaros (VSID)
Sasniegt augsto un vidēji
augsto tehnoloģiju
īpatsvaru apstrādes
rūpniecībā

128

(2007)
14.3%

Ir vērojam
tendence
pieaugt augsto
un vidēji augsto
tehnoloģiju
nozaru
īpatsvaram
apstrādes
rūpniecībā:
2004.g. –
11,9%, 2006.g.
– 13,1%

15.5%

16.5%

17.5%

18.5%
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Nosaukums

Vienības

(1)
Augsto tehnoloģiju
īpatsvars eksportā

(2)

SATISKSME/IKT (0)
Laika ietaupījums
atjaunotiem un rekonstr.
autoceļiem
Jaunie rādītāji
Valsts galveno autoceļu
kvalitāte saglabāta
vismaz apmierinošā
līmenī
Kravu apgrozības
pieaugums Latvijas
ostās

129

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)
(2007)
5.8%

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
Augsto
tehnoloģiju
produkcijas
īpatsvars
eksportā ir
pieaudzis no
4,7%
2004.gadā līdz
5,2%
2006.gadā.

(6)
7%

(7)
8%

(8)
9%

(9)
10%

(10)
Indikatīvi lineārs
pieaugums

61,2

FM precizējums
– nav
informācijas

62

62

62

(2013) 62
(2015)62

1

Kravu
apgrozības
pieaugums
katru gadu bijis
no 0,3 līdz
4,6% robežās.
Pieaugums ir
grūti
prognozējams,
jo to nenosaka
tikai
infrastruktūras
kvalitātes

2

2

2

(2013) 2
(2015)2

Pie samazināta
finansējuma nevar runāt
par autoceļu kvalitātes
uzlabošanos
(FM precizējums –
indikatīvs mērķis pie
labvēlīgas attīstības)

10,9
mEUR/gadā
% no kopējā
valsts galveno
autoceļu
garuma
%, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu

1,2%
(2005/2004)
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Nosaukums

Vienības

(1)

(2)

Paaugstinājusies ceļu
satiksmes drošība:
samazinājies bojā
gājušo skaits

Informācijas sistēmu un
elektronisko
pakalpojumu attīstība
(SM)
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Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

%,
salīdzinājumā
ar 2001.gadu

100%
(2001.g.)

50

55

60

65

(2013) 70
(2015)75

(FM precizējums –
ievērojot pašreizējo
pozitīvo tendenci)

Platjoslas
pieslēgumu
(fiksēto un
mobilo)
īpatsvars uz 100
cilvēkiem

1,5 (fiksētie),
mobilo nav

17,4 (fiksētie)
un 0,4
(mobilie)

(5)
uzlabošana, kas
tiek veikta ar
KF un
struktūrfondu
atbalstu
Sākot ar
2001.g., bojā
gājušo skaits
katru gadu
(izņemot 2004.
un 2007.) ir
ievērojami
samazinājies,
un ir pamatota
prognoze, ka
jau 2009.g. tiks
sasniegts
Veronas
deklarācijā
nospraustais
mērķis – līdz
2010.g. uz pusi
samazināt bojā
gājušo skaitu.
2004.gadā runa
bija tikai par
fiksēto
platjoslas
pieslēgumu,
mobilās
platjoslas
pieslēgumi

28 (fiksētie)
un 2,0
(mobilie)

(FM precizējums –
indikatīvs mērķis pie
labvēlīgas attīstības)

23 (fiksētie)
un 0,9
(mobilie)
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Nosaukums

Vienības

(1)

(2)

Iedzīvotāji, kas regulāri
(ne retāk kā reizi
nedēļā) izmanto
internetu (RAPLM)

VESELĪBA (jauni
rādītāji)
Vidējais ārstēšanās
ilgumu uz vienu pacientu

ENERĢĒTIKA (jauni)
vidējais īpatnējais
siltumenerģijas patēriņš
ēkās
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Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

% salīdzinot ar
iepriekšējo gadu
Eurostat
informācijas
sabiedrības
indikators, tiek
mērīts no 2004.
gada.

(2004)
27%

(2008)
57%,
prognozētais
(Informācijas
sabiedrības
attīstības
pamatnostādn
es) 50%

(5)
attīstījās tikai
pēdējos gados
(FM
precizējums Pasaules
tehnoliģiskais
progress )

70%

(FM precizējums –
vispārēja tendence
lietotāju skaita
pieaugumam)

Vidējais
ārstēšanās
ilgums dienās =
Kopējais
ārstniecības
ilgums /
Kopējais
pacientu skaits

10.1

9.5

ES fondu 2004.2006.gada
plānošanas
perioda
investīciju,
valsts
investīciju un
veselības
politikas
ietekme

9

8.5

8

7

Investīciju turpināšana
veselības sektorā

kWh/m2 gadā

(2007)
241

237

No 2004.2009.gadam
tika uzsākta
pirmo
daudzdzīvokļu
māju
siltināšana, kā
arī tika celtas
jaunas ēkas ar

236

235

234

232.

(FM precizējums –
indikatīvs mērķis pie
labvēlīgas attīstības)
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2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(2)

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

(4)

(5)
lielāku
siltumnoturību
nekā esošās
ēkas.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Atbalstītajām
koģenerācijas stacijām
sasniegt efektivitātes
līmeni

Rezultāta
rādītājs!

(2007)
68%

68%

69%

71%

73%

75%

(FM precizējums –
indikatīvs mērķis pie
labvēlīgas attīstības)

vidējais valsts
siltumenerģijas zudumu
līmenis siltumenerģijas
pārvades un sadales
tīklos
PILSĒTVIDE
LSAP 1.pielikuma
4.1.apakšpunkts:
Reģionālā IKP uz vienu
iedzīvotāju dispersija

%

(2007)
15.5%

17%

17%

16%

15%

14%

Noteikts Enerģētikas
attīstības pamatnostādnes
2007.-2016.gadam

Atšķirība starp
reģionālo
(NUTS 3) un
nacionālo IKP

(2006)
46,8%

-

46,8%

46,8

46,8%

42,1%

Plānots, ka dispersija
samazināsies pēc
ekonomiskās izaugsmes
atsākšanās

132

Nosaukums

Vienības

(1)

Reģionālā IKP
uz 1.iedz
dispersija laika
posmā no
2004.2006.gadam ir
samazinājusies
atbilstoši no
52,8% līdz
46,8%.
Pamatā
reģionālās
attīstības
atšķirībām ir
Rīgas IKP
īpatsvars (pēc
NUTS 3), kas
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Nosaukums

Vienības

(1)

(2)

VIDE
Samazināts ūdens
patēriņš

133

pazemes ūdens
ņemšanas
apjoms milj. m3
gadā

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
veido lielāko
daļu Latvijas
IKP – Rīgas
IKP% no
Latvijas IKP ir
2004.g.58,1%;
2006 55,3%.
Līdz ar to arī
dispersijas
samazinājums
ir saistītas ar
Rīgas IKP
īpatsvara
samazinājumu
– attiecīgi
pārējo reģionu
IKP
pieaugumu.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(2008) 108

107

Pazemes ūdens
ņemšanas
apjoms,
uzlabojoties
ekonomiskajai
situācijai, laikā
no 2004. līdz
2008. gadam
palielinājies no
101 līdz 108
milj. m3 gadā,
ūdenssaimniecī
bas

106

105

104

104

(FM precizējums – ES
fondu ietekme)
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Nosaukums

Vienības

(1)

(2)

Nodrošināta cilvēku
veselībai nekaitīga
ūdens kvalitāte

Nodrošināta racionāla,
vidi saudzējoša un
ilgtspējīga zemes
resursu, zemes dzīļu un
augsnes izmantošana

134

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ūdens objektu ar
labu un augstu
ūdens kvalitāti
īpatsvars, %

(2008) 38

39

40

39

50

60

(FM precizējums – ES
fondu ietekme)

kopējā
apglabāto
sadzīves
atkritumu
daudzuma
samazinājums,
tūkst.tonnu gadā
(pret iepriekšējo
gadu)

(2008) 5

10

(5)
infrastruktūras
projektos
galvenais
uzsvars bija uz
pakalpojumu
paplašināšanu
un ūdens
kvalitātes
uzlabošanu, bet
mazāk uz
noplūžu
novēršanu.
labas un
augstas ūdens
kvalitātes
ūdeņu īpatsvars
ir ar nelielām
izmaiņām un
vidēji sasniedz
~40%
Uzlabojoties
ekonomiskajai
situācijai, kā
arī atkritumu
uzskaites
sistēmai laikā
no 2004. līdz
2008. gadam
kopējais
apglabāto
sadzīves
atkritumu

10

10

5

5

(FM precizējums –
indikatīvs mērķis pie
labvēlīgas attīstības)
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Nosaukums

Vienības

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(1)

(2)

(4)

(5)
daudzums
palielinājies no
660 līdz 810
tūkst.t gadā

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Siltumnīcefekta gāzu
(SEG) emisijas
nepārsniedz Latvijai
noteiktās saistības
KULTŪRA
Mājsaimniecību
izdevumi kultūrai un
atpūtai

SEG piesaistes
apjoms, Gg CO2
ekv.gadā

(2008) 32

32

33

33

32

32

Tieša ietekme VIDM
aktivitātēm nav – ietekmi
uz šo rādītāju dod EM
aktivitātes

% no visiem
izdevumiem,
- CSP dati

6.2
(2004.gadā)

6.9

5.5

5.5

6.0

6.2.

(FM precizējums –
indikatīvs mērķis pie
labvēlīgas attīstības)

14.5
milj.

14.5 milj.

15.0 milj.

15.0 milj.

(FM precizējums –
indikatīvs mērķis pie

7.5
(2006.gadā)

Līdzdalība kultūras
aktivitātēs
135

apmeklējumu
skaits gadā,

14.5 milj.
(2006.gadā)

16.9 milj.

No 2004.gada
līdz
2008.gadam
bija vērojama
mājsaimniecību
patēriņa
kultūrai
rādītāja
izaugsmes
tendence, taču
sākoties
ekonomiskajai
krīze, rādītājs
pasliktinās.
Līdz ar rīcībā
esošā ienākuma
samazināšanos
mājsaimniecība
s mazāk tērēt
kultūras
aktivitātēm
No 2004.gada
līdz

Projekts_2009-11-30

Nosaukums

Vienības

(1)

(2)
milj.
- KM dati

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA
ES fondu finanšu
progress, mērķprofils –
atmaksas finansējuma
saņēmējiem
Neatbilstošie izdevumi
procentos no kopējā

136

lati

%, no
finansējuma

Bāzes vērtība
(2004 –ja nav
precizēts
citādi; un ne
vēlāk kā
2006)
(3)

2009 (šī brīža
novērtējums)

Īss skaidrojums
par rādītāju
attīstību no
2004.2009.gadam

2010
(progn
oze)

2011
(prognoze)

2012
(prognoze)

2013
(prognoze)

Pamatojums 2010.2013.g.mērķa izmaiņām (ja
tādas ir)

(4)

(5)
2008.gadam
bija vērojams
palielinājums
kultūras
institūciju un to
rīkoto
aktivitāšu
apmeklējumā,
taču sākoties
ekonomiskajai
krīze, rādītājs
samazinās.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
labvēlīgas attīstības)

n/a

351,668,000

Mērķprofils
apstiprināts
2009.g.

732,58
5,600
Saglab
āt
2009.g
.līmeni

1,147,940,4
00
Saglabāt
2009.g.līme
ni

1,762,689,7
27
Saglabāt
2009.g.līme
ni

2,498,031,8
66
Saglabāt
2009.g.līme
ni

Jāveic
2009.g.kļūdu
līmeņa
aprēķins
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9.8.

Izmantotie saīsinājumi

Saīsinājums
CFLA
CSP
DP
DPP
EIB
EK
EM
ERAF
ES
ESF
ES SF
FM
GMI
IKP
IKT
IZM
ĪAT
JASMINE
JASPERS
JEREMIE
JESSICA
KF
KM
KSV

137

Atšifrējums
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Centrālā statistikas pārvalde
Darbības programma
Darbības programmas papildinājums
Eiropas investīciju banka
Eiropas komisija
Ekonomikas ministrija
Eiropas reģionālās attīstības fonds
Eiropas savienība
Eiropas sociālais fonds
ES struktūrfondi (ESF un ERAF)
Finanšu ministrija
garantētais minimālais ienākums
Iekšzemes kopprodukts
Informācijas komunikāciju tehnoloģijas
Izglītības un zinātnes ministrija
Īpaši atbalstāmās teritorijas
Iniciatīva par vienotu rīcību mikrofinanšu institūciju
atbalstam Eiropā
Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas
reģionos
Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un
mikrouzņēmumiem
Vienotais Eiropas atbalsts ilgtspējīgiem
ieguldījumiem pilsētu apvidos
Kohēzijas fonds
Kultūras ministrija
Kopienas stratēģiskās vadlīnijas

LIAA
LM
MK
MVK
NAP
NMP
NUTS
NVA
PKC
PPS
PVN
RAPLM
SM
SVF
VI
VIAA
VIDM
VIS
VK
VM
VPD
VRAA
VSID

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Labklājības ministrija
Ministru kabinets
Mazie un vidējie komersanti
Nacionālais attīstības plāns
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
Eiropas Kopienu Statistikas biroja teritoriālo
vienību nomenklatūra
Nodarbinātības valsts aģentūra
Pašvaldību konsultāciju centrs
Pirktspējas paritāte
Pievienotās vērtības nodoklis
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Satiksmes ministrija
Starptautiskais valūtas fonds
Vadošā iestāde
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Vides ministrija
Vienotā informācijas sistēma
Valsts kanceleja
Veselības ministrija
Vienotais programmdokuments
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Valsts stratēģiskais ietvardokuments
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9.9.

Labās prakses piemēri

Nr.p.k.

1

Joma:

Izglītība

KSV pīlārs

(2) uzlabot izaugsmei nepieciešamās zināšanas un inovācijas

Darbība, shēma, politika:

1.2.1.2.2. apakšaktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos”

Ilgums:

2008.gada 2.maijs – 2012.gada 31.marts

Finansējums (EUR; kopējās izmaksas; ES ieguldījums;
nacionālais; reģionālais; privātais):

kopā € 16 000 000
ES līdzfinansējums € 13 600 000
Nacionālais finansējums € 2 400 000

Kontakti (vārds, uzvārds; iestāde; adrese; e-pasts;
mājas lapa):

Jānis Ķirsons
Studiju un zinātnes administrācija
janis.kirsons@sza.gov.lv
www.sza.gov.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Mērķis – nodrošināt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs nepieciešamo pedagogu skaitu
prioritārajos mācību priekšmetos un veicināt pedagogu iesaistīšanos darbā izglītības iestādēs, piešķirot prioritāro
mācību priekšmetu pedagogiem mērķstipendijas, tādējādi uzlabojot vispārējās izglītības kvalitāti un nodrošinot
izglītojamo sagatavošanu studijām augstākajā izglītībā dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.
Atbalstāmā darbība – atbalsts mērķstipendiju veidā paredzēts pedagogu trūkuma novēršanai vispārējā un
profesionālajā izglītībā šādos prioritārajos mācību priekšmetos: dabaszinātnēs (fizika, ķīmija un bioloģija),
matemātikā, informācijas tehnoloģijās un svešvalodās (Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas valstu
oficiālajās valodās), nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem, kas strādā skolās kā prioritāri nosaukto mācību
priekšmetu skolotāji, un pedagogiem, kas strādā skolās kā prioritāri nosaukto mācību priekšmetu skolotāji un
savieno darbu ar studijām pedagogu sagatavošanas studiju programmās.
Mērķa grupa – pedagogi, kas strādā skolās kā prioritāri nosaukto mācību priekšmetu skolotāji.
Plānotie rezultāti – 2 400 vispārējās izglītības pedagogi, kas saņēmuši atbalstu mērķstipendiju veidā

Stratēģiskais konteksts:

Apakšaktivitāte ir vērsta uz vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs nepieciešamo pedagogu skaita
nodrošinājumu prioritārajos mācību priekšmetos, veicinot pedagogu iesaistīšanos darbā izglītības iestādēs
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Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Sasniedzot apakšaktivitātes mērķi, vairāk nekā 2400 pedagogiem 32 mēnešu garumā (trīs mācību gadu un divu
mēnešu garumā) tiks piešķirtas mērķstipendijas 65Ls-150Ls apmērā, tādējādi veicinot ieinteresētību par
nodarbinātību izglītības nozarē. Palielinoties pedagogu skaitam, tiks uzlabota vispārējās izglītības apgūšanas
kvalitāte prioritārajos mācību priekšmetos.

Nr.p.k.

2

Joma:

Nodarbinātība un sociālā iekļaušana

KSV pīlārs

(3) vairāk un labākas darba vietas

Darbība, shēma, politika:

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāte 1.3.1.5. “Vietējo nodarbinātības veicināšanas
pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” 1.kārta, nodarbinātības politika

Ilgums:

2009.gada septembris – 2010.gada 31.decembris

Finansējums (EUR; kopējās izmaksas; ES ieguldījums;
nacionālais; reģionālais; privātais):

kopā € 34 148 922
ES līdzfinansējums € 29 026 584
Nacionālais finansējums € 5 122 338

Kontakti (vārds, uzvārds; iestāde; adrese; e-pasts;
mājas lapa):
Darbība/ politikas apraksts:

mērķis - atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus pašvaldībās;
atbalstāmā darbība – sabiedriska darba praktizēšana pašvaldībās, saņemot stipendiju;
labuma saņēmēji - Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, kuri vairs nesaņem bezdarbnieka
pabalstu;
plānotie rezultāti - aktivitātē iesaistījušos un atbalstu saņēmušo personu skaits 35 000.

Stratēģiskais konteksts:

Pasākums ir krīzes nodarbinātības veicināšanas pasākumu kopas sastāvdaļa, kuru Latvijas valdība ir noteikusi kā
prioritāru, lai stiprinātu sociālās drošības tīklu.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Pasākuma uzdevums ir piedāvāt iedzīvotājiem darba praktizēšanas iespējas pašvaldībās, tādējādi, ekonomiskās
krīzes un augstā bezdarba līmeņa apstākļos, nodrošinot tiem minimālus iztikas līdzekļus. Pasākuma ieviešanu
nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra un tas tiek īstenots, slēdzot sadarbības līgumus ar pašvaldībām par darba
prakses vietām. 2009.gadā tiks izveidotas apmēram 17 000 darba prakses vietas visā Latvijas teritorijā. Pasākums ir
inovatīvs un paredz jaunu pieeju nodarbinātības veicināšanas pasākumos, kas tiek realizēti Latvijā.

Nr.p.k.

3

139

Projekts_2009-11-30

Joma:

Veselība

KSV pīlārs

(1) padarīt ES un tās reģionus par pievilcīgāku vietu investīcijām un darbam

Darbība, shēma, politika:

3.DP: „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un
dispečeru centru izveide”
Veselības aprūpes politika

Ilgums:

No 2009.gada III. ceturkšņa līdz 2012.gada III.ceturksnim.

Finansējums (EUR; kopējās izmaksas; ES ieguldījums;
nacionālais; reģionālais; privātais):

Kopējās izmaksas : € 10 925 387.45
ES ieguldījums : € 9 286 579.33
Nacionālais € 1 638 8080.12
Reģionālais € 0
Privātais € 0

Kontakti (vārds, uzvārds; iestāde; adrese; e-pasts;
mājas lapa):

Renāte Pupele
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Kr.Valdemāra 118, Rīga, Latvija, LV-1013
nmpd@nmpd.gov.lv
www.nmpd.gov.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Projekta mērķis ir sakārtot un uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) pakalpojumu sniegšanu ikdienā
un ārkārtas medicīniskajās situācijās Latvijā, centralizējot NMP un KM sistēmas vadību ar mūsdienīgu informācijas
tehnoloģiju palīdzību.
Projekta rezultātā ir plānots:
ieviest vienoto NMP un KM vadības informācijas sistēmu (IS),
iegādāties un uzstādīt tās darbināšanai nepieciešamo aprīkojumu un infrastruktūru,
izveidot vienu vadības un dispečeru centru (VDC) un piecus reģionālos vadības un dispečeru centrus (RVDC).
Finansējuma saņēmējs ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas ir veselības ministra pakļautībā esoša
tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas darbību un attīstību
Sagaidāmā ietekme: īstenojot šo projektu tiks panākta iespēja NMP brigādes izvietot un izmantot optimālā veidā
visas valsts teritorijā, lai saslimušajiem un cietušajiem tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas saņemt savlaicīgus un
kvalitatīvus NMP pakalpojumus dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos, neatkarīgi no saslimušā vai cietušā
atrašanās vietas. Tādējādi tiks nodrošināta pakalpojumu sniegšanas savlaicīgums un efektivitāte, samazinot
operatīvajam medicīniskajam transportlīdzeklim nepieciešamo laiku no 25 minūtēm līdz 15 minūtēm, lai nokļūtu līdz
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pacientam laukos 75–80 procentos gadījumu. Ir plānots, ka īstenojot projektu un tādējādi samazinot NMP brigāžu
nokļūšanas laiku no 25 minūtēm līdz 15 minūtēm lauku rajonos, ir iespējams katru gadu papildus iegūt vidēji 2646
potenciālos dzīves gadus, kas jau 2010. gadā pozitīvi ietekmēs Latvijas ekonomikas IKP.
Netiešie ieguvumi: Analizējot neatiešos ieguvumus no infrastruktūras un informācijas sistēmas izveides tika
identificēti vairāki netiešie kvalitatīvie ieguvumi, ko sniegs jaunā centralizētā infrastruktūra un vienotā IS, kas ļaus:
veikt izsaukumu izpildes datu padziļinātu analīzi par izsaukumiem visā valsts teritorijā un, izmantojot šos datus,
optimizēt NMP un KM pakalpojumu sniegšanas procesus un resursu izmantošanu;
sadarbības iestādēm, piemēram, slimnīcām un ģimenes ārstiem (ja tam izveidosies likumisks pamatojums) nodrošināt
detalizētus datus par izsaukumiem, diagnozēm un sniegtajiem pirms slimnīcas pakalpojumiem, savlaicīgi sniedzot
svarīgu informāciju, kas nepieciešama pacienta ārstēšanas procesam;
NMP un KM brigādēm daudz ātrāk atrast ģeogrāfiski grūti identificējamas izsaukuma vietas (mežos, atsevišķos grūti
identificējamos pilsētu punktos u.c.), pateicoties iespējai visos RVDC dispečeriem noteikt zvanītāja atrašanās vietu
(zvanot no mobilā tālruņa) un nodot tā ģeogrāfiskās koordinātes uz brigāžu borta datoriem, tādējādi ietaupot
degvielu un laiku.
Stratēģiskais konteksts:

Esošās sitācijas problēmapraksts
Esošais Latvijas NMP dienestu izvietojums un to iedibinātā funkcionēšanas sistēma nenodrošina vienlīdzīgas
iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem saņemt savlaicīgus un kvalitatīvus NMP pakalpojumus ikdienā un ārkārtas
medicīniskajās situācijās šādu iemeslu dēļ:
reģionālo NMP dienestu savstarpējā operatīvā sadarbība ir nepietiekama, jo NMP dienestu organizatoriskais
modelis ir decentralizēts un tas šobrīd ir pakārtots administratīvi teritoriālam dalījumam - valstī netiek pastāvīgi
nodrošināta darbība pēc principa „brauc tuvākā brigāde”;
reģionālajiem NMP dienestiem nav informācijas par citu NMP dienestu operatīvo darbību, jo nav vienota operatīvo
datu pārraides, kā arī informācijas apmaiņas tīkla, kas apgrūtina savstarpējo sadarbību gan ikdienā, gan sniedzot
NMP ārkārtas medicīniskajās situācijās;
NMP dispečeru centru darba tehnoloģiskais atbalsts būtiski atšķiras (atsevišķās Latvijas NMP iestādēs izsaukumu
reģistrēšana un uzskaite joprojām notiek papīra žurnālos);
šobrīd netiek izmantota iespēja lietot informāciju par zvanītāja atrašanās vietu, kas ir efektīvu pakalpojumu
sniegšanas svarīgs kritērijs;

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Projekta vadība. Projekta īstenošanai ir paredzēts veidot projekta darba grupas atbilstoši aktivitātēm, kurā ir
plānots iesaistīt speciālistus ar atbilstošu kvalifikāciju. Projekta starp un gala rezultātu kvalitātes nodrošināšanas
nolūkos tiks izveidota projekta vadības grupa. Projekta vadības grupā ir paredzēts iekļaut KMC un NMP iestāžu
vadības pārstāvjus, pašvaldību pārstāvjus. Projekta administrēšanu nodrošinās NMPD darbinieki. Projektā
iesaistītajiem NMPD speciālistiem (t.sk.IT speciālistiem) ir vismaz 3 gadu darba pieredze projekta realizācijas jomā,
iepriekšēja pieredze līdzdalībā ERAF, INTERREG, citos nacionāla līmeņa un starptautiskos projektos. Projekta
izstrādei un ieviešanai tiks izmantota NMPD materiāli-tehniskā bāze (datori, printeri un cita biroja tehnika) un
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telpas.
Projekta uzraudzību veic ar Veselības ministrijas 14.05.2009 rīkojumu Nr.86 "Par projekta uzraudzības darba
grupas izveidi Eiropas Savienības struktūrfondu vadības procesā” izveidotā uzraudzības darba grupa
Inovācija vai labas prakses elementi
Projekta īstenošana veicina visu institūcijā esošo resursu optimālu izmantošanu pateicoties vienotiem vadības
principiem. IS, kā inovatīvs elements neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā ļauj racionālāk pārvaldīt
operatīvo transportu un cilvēkresursus, nodrošinot operatīvu informācijas apriti starp visiem iesaistītiem
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzējiem, tādejādi uzlabojot neatliekamās medicīniskās palīdzības
pakalpojumu kvalitāti un palielinot pakalpojuma izpildes ātrumu.
Nr.p.k.

4

Joma:

Veselība

KSV pīlārs

(1) padarīt ES un tās reģionus par pievilcīgāku vietu investīcijām un darbam

Darbība, shēma, politika:

3. DP 3.1.5.pasākums „Veselības aprūpes infrastruktūra”

Ilgums:

2007.-2013.gads

Finansējums (EUR; kopējās izmaksas; ES ieguldījums;
nacionālais; reģionālais; privātais):

Kopējās izmaksas : € 243 850 094
ES ieguldījums: € 207 272 580
Nacionālais € 36 577 514
Reģionālais € 0
Privātais € 0

Kontakti (vārds, uzvārds; iestāde; adrese; e-pasts;
mājas lapa):

Boriss Kņigins
LR Veselības ministrija
Brīvības iela 72, Rīga
Boriss.Knigins@vm.gov.lv
www.vm.gov.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Pasākuma mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un
optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, veiktu kvalitatīvāku ārstēšanu, tādējādi
nodrošinot darbaspēka ātrāku atgriešanos darba tirgū. Pasākuma ietvaros paredzēt īstenot šādas aktivitātes:
ambulatorās veselības aprūpes attīstība, neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība, stacionārās veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība. Pasākuma mērķa grupa: ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu,
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neatliekamās medicīniskās palīdzības un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēji. Ņemot vērā, ka
pasākuma aktivitātes šobrīd ir sagatavošanas vai ieviešanas sākuma stadijā, tad šobrīd vēl pirmie rezultāti nav
sasniegti, tomēr tiek prognozēts, ka pēc aktivitāšu ieviešanas pabeigšanas tiks uzlabota ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, samazināsies pacientu skaits uz vienu primārās veselības aprūpes
ārstu, tiks sakārtota neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšana Latvijā, samazinot operatīvajam
medicīniskajam transporta līdzeklim nepieciešamo laiku, lai nokļūtu līdz pacientam laukos. Tiks nodrošināta
stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla optimizācija, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojuma
kvalitāti un slimnieku ārstēšanai nepieciešamo medicīnisko ierīču izmantošanas uzlabošanu un koncentrāciju,
paaugstinot gultu noslogojumu Latvijas slimnīcās.
Stratēģiskais konteksts:

Šobrīd Latvijā ir nepietiekama pieejamība primārās veselības aprūpes pakalpojumiem, arī slimnīcu izvietojuma tīkls
ir ļoti blīvs, un dabiskās slimnīcu apkalpošanas zonas vairākkārt pārklājas, slimnīcas nav pietiekami noslogotas, un
resursi netiek izmantoti racionāli, it sevišķi lauku teritorijās. Ne tikai valstī kopumā, bet arī viena reģiona ietvaros
pastāv liela atšķirība slimnīcu gultu noslogojumā un vidējos ārstēšanās ilgumos. Turklāt lielākoties ārstniecībā
izmantojamās tehnoloģijas ir koncentrētas Rīgas un atsevišķu lielāko pilsētu ārstniecības iestādēs. Papildus šobrīd ir
nepietiekama neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta koordinācija, kas apgrūtina pacientiem savlaicīgi
saņemt palīdzību, īpaši lauku rajonos.
Lai uzlabotu esošo situāciju un paaugstinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, plānots
izmantot ES struktūrfondu, valsts budžeta, pašvaldību budžetu un citu finansējumu. Finansējums ārstniecības
iestādēm tiek piešķirts atbilstoši iestāžu izvietojumam, tādējādi atbalstot gan reģionu attīstību, gan veselības aprūpes
sistēmas attīstību visā Latvijā.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Lai novērstu iepriekšminētās problēmas un sasniegtu izvirzītos mērķus Veselības ministrija, izstrādājot kritērijus
atbalsta piešķiršanai aktivitāšu ietvaros, balstās uz 5 pamatprincipiem, kas nodrošināt efektīvu un mērķtiecīgu
investīciju stratēģiju saskaņā ar valstī noteiktajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Pamatprincipi arī nodrošina
aktivitāšu ieviešanu, kas vērstas uz ārstniecības iestāžu apvienību un ārstu kopprakšu izveidi, veicinot ārstniecības
pakalpojumu efektivitāti. Šie pamatprincipi ir:
1)
atbalsts tikai valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
2)
atbalsts pārsvarā tikai infrastruktūras attīstībai;
3)
atbalsts tikai tai infrastruktūrai, kas tieši saistīta ar medicīnisko procesu nodrošināšanu;
4)
atbalsts tikai izmaksu efektīviem pakalpojumiem;
5)
atbalsts tikai veselības aprūpes iestāžu optimizācijai.

Nr.p.k.

5

Joma:

Uzņēmējdarbība un inovācijas
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KSV pīlārs

(1) padarīt ES un tās reģionus par pievilcīgāku vietu investīcijām un darbam

Darbība, shēma, politika:

Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās

Ilgums:

1.kārta – no 14.01.2008. līdz 22.02.2008.
2.kārta – no 11.05.2009. līdz 31.12.2009.

Finansējums (EUR; kopējās izmaksas; ES ieguldījums;
nacionālais; reģionālais; privātais):

Total cost: EUR 72 960 000
EU contribution: EUR 36 480 000
Private: EUR 36 480 000

Kontakti (vārds, uzvārds; iestāde; adrese; e-pasts;
mājas lapa):

Organization: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk - LIAA)
Address: Pērses 2, Riga
Email: liaa@liaa.gov.lv
Internet: www.liaa.gov.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Aktivitātes mērķis ir veicināt komercdarbības attīstību īpaši atbalstāmajās teritorijās, ar mērķi mazināt nelabvēlīgās
atšķirības starp plānošanas reģioniem, lai tiktu sekmēta līdzsvarota valsts attīstība. Aktivitātes ietvaros atbalstu var
saņemt mazie (sīkie) un vidējie komersanti (turpmāk – MVK), kas īsteno projektu īpaši atbalstāmajās teritorijās
(turpmāk – ĪAT). Aktivitātes ieviešanas rezultātā sagaidāmie rezultāti ir aktīvo komersantu skaita pieaugums
reģionos un komersantu apgrozījuma pieaugums pēc atbalsta saņemšanas.

Stratēģiskais konteksts:

Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīti projekti, kas tiek īstenoti ĪAT. Atbalsts tiek piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos
MVK un tiek izmantoti tikai komersanta saimnieciskajā darbībā un tikai projekta īstenošanas vietā.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Projektu iesniegumu atlase notiek kalendārā mēneša ietvaros vairākus mēnešus pēc kārtas.
Aktivitātes ietvaros priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek īstenoti noteiktas tautsaimniecības attīstībai svarīgās
nozarēs un teritorijās ar zemāku attīstības indeksu.
Aktivitātes ietvaros komersantiem ir iespēja saņemt avansu līdz 35% no projekta publiskā finansējuma apjoma un
starpposma maksājumus.
Pašlaik aktivitātes ietvaros ir noslēgti un tiek realizēti 97 līgumi. Katru mēnesi izvērtēšanai LIAA tiek iesniegti ap 30
projektu iesniegumi, kas tiek izvērtēti mēneša laikā. Pieteikšanās atbalsta saņemšanai norisināsies līdz 2009.gada
beigām.

Nr.p.k.

6

Joma:

Uzņēmējdarbība un inovācijas

KSV pīlārs

(2) uzlabot izaugsmei nepieciešamās zināšanas un inovācijas
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Darbība, shēma, politika:

Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai

Ilgums:

No 01.04.2009. līdz 31.12.2010.

Finansējums (EUR; kopējās izmaksas; ES ieguldījums;
nacionālais; reģionālais; privātais):

Total cost: EUR 56 914 872
EU contribution: EUR 51 244 751
National: EUR 5 670 121

Kontakti (vārds, uzvārds; iestāde; adrese; e-pasts;
mājas lapa):

Organization: Ekonomikas ministrija
Address: Brivibas 55, Riga, LV-1519
Email: pasts@em.gov.lv
Internet: www.em.gov.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Aktivitātes ietvaros komersantiem tiek nodrošināta pieeja finansējumam komercdarbības attīstībai un Eiropas
Savienības fondu projektu ieviešanai, saņemot garantijas situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums
nav pietiekošs kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā un komercbankas komersantu novērtē kā pārāk
riskantu. Papildu mērķis ir veicināt Latvijas komersantu konkurētspēju, sekmēt jaunu tirgu apgūšanu,
nostiprināšanos esošajos

Stratēģiskais konteksts:

Aktivitātes darbības joma risina finansējuma pieejamības problēmu komercdarbības attīstībai nepietiekama
nodrošinājuma gadījumā kredītresursu saņemšanai. Īstermiņa eksporta kredīta garantijas risina Latvijas
nesabalansētās ārējo maksājumu bilances problēmu, veicinot eksporta darījumu pieaugumu uz augsta riska valstīm

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Aktivitātes ietvaros projektu īsteno Latvijas Garantiju aģentūra, kas izsniedz aizdevumu, eksporta kredītu garantijas

Nr.p.k.

7

Joma:

Uzņēmējdarbība un inovācijas

KSV pīlārs

(3) vairāk un labākas darba vietas

Darbība, shēma, politika:

Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

Ilgums:

No 26.05.2009. līdz 30.06.2015.
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Finansējums (EUR; kopējās izmaksas; ES ieguldījums;
nacionālais; reģionālais; privātais):

Total cost: EUR 20 368 750
EU contribution: EUR 17 313 438
National: EUR 3 055 312

Kontakti (vārds, uzvārds; iestāde; adrese; e-pasts;
mājas lapa):

–
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses 2, Riga
liaa@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas apmācības, konsultācijas un finansiālā atbalsta sniegšana saimnieciskās darbības
uzsācējiem.

Stratēģiskais konteksts:

Paaugstināt uzņēmējdarbības aktivitāti valstī, īpaši reģionos, attīstot uzņēmējdarbības uzsācēju zināšanas un
iemaņas uzņēmējdarbībā un sniedzot nepieciešamo finansiālo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Projektu īsteno Hipotēku un Zemes banka, kas nodrošina apmācību, konsultāciju un finansiālā atbalsta sniegšanu
saimnieciskās darbības uzsācējiem. Pašlaik norosinās pieteikšanās process no potenciālo saimnieciskās darbības
veicēju puses uz dažāda veida atbalsta saņemšanu projekta ietvaros Hipotēku un zemes bankā.

Nr.p.k.

8

Joma:

Vide

KSV pīlārs

(1) padarīt ES un tās reģionus par pievilcīgāku vietu investīcijām un darbam

Darbība, shēma, politika:

Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.prioritāte „Vides infrastruktūras un videi
draudzīgas enerģētikas veicināšana”
3.5.1.pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”
3.5.1.1.aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par
2000”
Projekts „Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības II kārta” (identifikācijas Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/019)

Ilgums:

Projekta apstiprināšanas datums 2008.gada 4.augusts
Līgums noslēgts 29.10.2008. Līguma ilgums 48 mēneši.

Finansējums (EUR; kopējās izmaksas; ES ieguldījums;
nacionālais; reģionālais; privātais):

Kopējās izmaksas:
15 007 228,69 EUR
t.sk., kopējās attiecināmās izmaksas:
12 128 511,68 EUR
t.sk., Kohēzijas fonda līdzfinansējums
10 309 234,92 EUR
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t.sk., valsts budžeta līdzfinansējums 451 988,88 EUR
Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums
1 343 663,54 EUR
Cits publiskais finansējums
23 624,34 EUR
Kontakti (vārds, uzvārds; iestāde; adrese; e-pasts;
mājas lapa):

Elmārs Užulis
SIA "Jēkabpils Ūdens"
Jaunā ielā 60, Jēkabpils, LV-5201
ukp.iveta@demvar.lv
+37165232036

Darbība/ politikas apraksts:

Projektā paredzētās darbības ir vērstas uz ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošanu un centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības
paplašināšanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un
sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.
Projektā paredzēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija (ietverot fosfora ķīmiskās atdalīšanas iekārtas
uzstādīšanu un dūņu lauku izbūvi), 2 kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija, 5 bezsaimnieku artēzisko aku
tamponēšana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (ietverot cauruļvadu nomaiņu 2,80 km garumā, 76 jaunu aizbīdņu,
18 jaunu hidrantu, 7 jaunu ūdens mērītāju uzstādīšanu un 257 apkalpes aku remontu vai nomaiņu), ūdensvada
sistēmas paplašināšana 16,05 km garumā, kanalizācijas tīklu paplašināšana 20,37 km garumā (t.sk., 1,48 km
spiedvada un trīs jaunu kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība), saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija (t.sk.,
258 kanalizācijas skataku remonts un 2,74 km kanalizācijas tīklu nomaiņa).
Projekts ir vērsts uz 26 764 Jēkabpils pilsētas iedzīvotajiem, kuriem uzlabosies dzīves kvalitāte. Finansējuma
saņēmējs ir SIA „Jēkabpils Ūdens”, kas nodrošina ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Jēkabpils pilsētā.

Stratēģiskais konteksts:

Kvalitatīvas ūdenssaimniecības infrastruktūras nodrošināšana ir priekšnoteikums labvēlīgas dzīves vides radīšanai,
uzņēmējdarbības attīstībai, vides piesārņojuma samazināšanai, dabas un energoresursu racionālai izmantošanai.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Plānoto darbību mērķis ir veicināt valsts un atsevišķu tās teritorijas daļu pievilcību, sakārtojot apkārtējo vidi, kā arī
uzlabojot ūdenssaimniecības infrastruktūru un pakalpojumus, kas nepieciešami dzīves un uzņēmējdarbības vides
kvalitātes paaugstināšanai Jēkabpilī, kā arī ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju ekonomiskās
ilgtspējas nodrošināšanai. Vienlaicīgi projekta īstenošana ļauj attīstīt saistītās ražošanas un tirdzniecības nozares
(piem. būvmateriālu tirgu), kā arī stimulēt būvniecības nozari.
Projekts saņēma augstāko kvalitātes kritēriju vērtējumu starp pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā
iesniegtajiem projektu iesniegumiem un tika apstiprināts bez nosacījumiem, t.i., projekta iesniegumā nebija
nepieciešami precizējumi.

Nr.p.k.

9

Joma:

Izglītība
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KSV pīlārs

(1) padarīt ES un tās reģionus par pievilcīgāku vietu investīcijām un darbam

Darbība, shēma, politika:

Aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības
centros”

Ilgums:
Finansējums (EUR; kopējās izmaksas; ES ieguldījums;
nacionālais; reģionālais; privātais):
Kontakti (vārds, uzvārds; iestāde; adrese; e-pasts;
mājas lapa):
Darbība/ politikas apraksts:
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Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību
nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru. I. projektu
atlases kārtas ietvaros noslēgtas vienošanās ar 23 projektu īstenotājiem par publisko finansējumu 17 891 279Ls.
1.Līvānu novada dome. Vienošanās par projekta īstenošanu ar Līvānu novada domi noslēgta 2009.gada 4.martā.
Projekta ietvaros veikta pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vienkāršota renovācija un labiekārtošana, iekļaujot
iekštelpu renovāciju, inženiertehniskos darbus, apkures sistēmas renovāciju un jumta remontdarbus. Projekta
īstenošana uzsākta 2008.gada augustā un pabeigta 2009.gada martā. Izmaksātais publiskais finansējums- 242816.30
Ls.
2.Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Projektam „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība
Daugavpilī” apstiprinātais publiskais finansējums ir 1 754 691 Ls. Projekta ietvaros rekonstruētas 2 pirmsskolas
izglītības iestādes- vienai no tām uzcelta piebūve, otrai izbūvēts mansardstāvs, kā arī veikta abu pirmsskolas
izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana, iegādāts un uzstādīts iebūvējamais aprīkojums. Projekta ietvaros
izveidotas 158 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Projekta īstenošana pabeigta 2009.gada
augustā.
3.Rīgas Domes Īpašuma departaments. Projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Rīgā, Valdeķu ielā
58A” ietvaros plānots uzbūvēt divstāvu pirmsskolas izglītības iestādes ēku ar 152 bērnu vietām, kā arī labiekārtot
teritoriju, izveidojot bērnu rotaļu laukumus, gājēju celiņus un stāvvietu automašīnām. Projektam apstiprinātais
publiskais finansējums ir 2177005 Ls. Projektu plānots īstenot līdz 2009.gada 30.decembrim.
4.Limbažu pilsētas dome. Projekta ietvaros tiek veikta trīs pirmsskolas izglītības iestāžu vienkāršotā renovācija un
teritoriju labiekārtošana, izveidojot 24 jaunas bērnu vietas un saglabājot 379 esošās. Uzlabota ēku
energoefektivitāte, veicot fasāžu siltināšanu, izbūvētas ventilācijas sistēmas, veikta jumta seguma nomaiņa un
remonts. Projektam apstiprinātais finansējums ir 1021973Ls, tā īstenošanu plānots pabeigt līdz 2009.gada beigām.
5.Ogres novada dome. Projekta ietvaros tiks izveidota jauna pirmsskolas izglītības iestāde ar 119 bērnu vietām,
radītas 30 jaunas darba vietas personālam. Projekta ietvaros aprīkota bērnudārza virtuve. Projekta īstenošanu
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plānots pabeigt 2010.gada jūnijā un projekta kopējās izmaksas plānotas 2 838 483 Ls apjomā, no kurām publiskais
finansējums- 1004845Ls.
6.Ludzas pilsētas dome. Projekta ietvaros veikti vispārbūvniecības darbi Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes „Rūķītis” piebūvē, nodrošinot 15 jaunu bērnu vietu izveidi speciālajā pirmsskolas izglītības
iestādē, pielāgojot vidi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem- izbūvējot lieveni ar pandusu, liftu, palielinātu
durvju aiļu platumu un pielāgotas tualetes telpas. Projekta īstenošana pabeigta 2009.gada jūlijā, izmaksāts
publiskais finansējums 225912Ls apmērā.
7.Cēsu pilsētas dome. Projekta ietvaros tiks uzlabota izglītības kvalitāte un pieejamība četrās Cēsu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādēs, renovējot izglītības iestāžu telpas, labiekārtojot teritoriju un izveidojot 12 jaunas
vietas. Projektu plānots īstenot līdz 2010.gada septembrim, projekta publiskais finansējums ir 571 983Ls. Projekta
ietvaros tiks modernizētas iebūvējamās mēbeles, renovēts teritorijas nožogojums, izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes iekārta.
Stratēģiskais konteksts:
Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Nr.p.k.

10

Joma:

1. prioritāte 1.atbalsta virziens: Izolācijas samazināšana, uzlabojot iekšējos un ārējos sakarus programmas teritorijā
(Transports)

KSV pīlārs

Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība”

Darbība, shēma, politika:

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma/Projekts „BayLink”

Ilgums:

12 mēneši

Finansējums (EUR; kopējās izmaksas; ES ieguldījums;
nacionālais; reģionālais; privātais):

Kopā € 1 857 080
ES līdzfinansējums € 1 360 804,7
Nacionālais finansējums € 496 275,3

Kontakti (vārds, uzvārds; iestāde; adrese; e-pasts;
mājas lapa):

Jānis Budreika
Mērsraga ostas pārvalde
JanisB@mersragsport.lv
http://www.mersragsport.lv/
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Darbība/ politikas apraksts:

Mērķis – attīstot mazo ostu infrastruktūru, radīt jaunus savienojumus jūrā starp trim ostām - Mērsraga, SarRingsu
(Sāremā) un Romasāres (Roomassare, Roņu sala), tādējādi sekmējot jaunu vietējo un pārrobežu uzņēmējdarbības
iniciatīvu attīstību, nodarbinātības iespēju palielināšanos un starptautisku pasažieru plūsmu.
Mērķa grupa – trīs ostas - Mērsraga, SarRingsu (Sāremā) un Romasāres (Roomassare, Roņu sala), pasažieru
pārvadājumu uzņēmumi un iedzīvotāji.
Plānotie rezultāti – Rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbi Mērsraga, SarRingsu (Sāremā) un
Romasāres (Roomassare, Roņu sala) ostās, kā rezultātā varēs nodrošināt pārvadājumus divos jaunos maršrutos Mērsrags - SarRingsu un Mērsrags - Romasāre.

Stratēģiskais konteksts:

Mērsraga, SarRingsu (Sāremā) un Romasāres (Roomassare, Roņu sala) ostas atrodas tuvu viena otrai, līdz ar to
jaunie maršruti būs izdevīgi pasažieriem gan laika, gan izmaksu ziņā. Projekts sekmēs arī robežas problēmu
risināšanu, palielinās ostu pieejamību un konkurenci starp pārvadājumu veicējiem, kā arī sekmēs pārvadāšanas
pakalpojumu attīstību.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Nr.p.k.

11

Joma:

2. prioritāte 2.atbalsta virziens: Pierobežas reģionu pievilcības veicināšana (Tūrisms)

KSV pīlārs

Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķis „Eiropas teritoriālā sadarbība”

Darbība, shēma, politika:

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma/Projekts „Joint water-based tourism offering in Latgale
region and Utena county”(Water Joy)

Ilgums:

30 mēneši

Finansējums (EUR; kopējās izmaksas; ES ieguldījums;
nacionālais; reģionālais; privātais):

kopā € 1 581 928,4
ES līdzfinansējums € 1344639,14
Nacionālais finansējums € 237 289

Kontakti (vārds, uzvārds; iestāde; adrese; e-pasts;
mājas lapa):

Inese Kursīte
Latgales plānošanas reģions
inese.kursite@latgale.lv
http://www.latgale.lv

Darbība/ politikas apraksts:
150

Mērķis - stiprināt ekonomisko attīstību, attīstot tūrisma industriju un veidojot reģionus kā vienu tūrisma galamērķi
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un nodrošināt ilgtspējīgu ūdensresursu izmantošanu.
Mērķa grupa – Projektā iesaistītās pašvaldības, tūrisma eksperti, tūrisma informācijas punkti, tūristi un apmeklētāji.
Plānotie rezultāti – Attīstīti 10 jauni ūdens tūrisma produkti, noorganizēti 4 pieredzes apmaiņas semināri, eviesta
virkne mārketinga aktivitāšu ieskaitos dalība izstādēs un reklāmu kampaņās. Izveidota tūrisma aģentūra, tādejādi
nodrošināta labāka tūrisma attīstības koordinēšana reģionā.
Stratēģiskais konteksts:
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Projekts veicinās ilgtspējīgu attīstību robežu reģionā un cels tā pievilcību, lai dzīvotu un apmeklētu. Iegūldījumi
infrastruktūrā veicinās labvēlīgus dzīves apstākļus un nodrošinās labāku pieeju rekreatīviem resursiem, tai pat laikā
sekmējot efektīvu vides resursu pārvaldību.

