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1.

Ievads
Laikā kopš tika iesniegts iepriekšējais stratēģiskais ziņojums ir notikušas ievērojamas
pārmaiņas Valsts stratēģiskā ietvardokumenta īstenošanas procesā un Latvijas
tautsaimniecībā.
Stratēģiskā 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 attīstības tendences
salīdzinājumā ar iepriekšējā stratēģiskā ziņojuma pārskata periodu.
ES KP īstenošana Latvijā ir būtiska tautsaimniecības attīstībai, tā kā kopumā ES fondi
2007. – 2013. gada plānošanas periodā Latvijā veido 70% no publiskajām investīcijām,
līdz ar to sasniegtie KP investīciju Latvijā rezultāti tiks atspoguļoti šajā ziņojumā.

2.

Metodoloģija
Informācijas sagatavošanas pamatā ir Eiropas Komisijas (EK) izstrādātās vadlīnijas
2012. gada Stratēģiskā ziņojuma izstrādei (turpmāk SZ vadlīnijas).1 Ziņojuma saturs
veidots ciešā sasaistē ar SZ vadlīnijās piedāvāto ziņojuma struktūru.
SZ sagatavošanai tika izmantoti dati par 2010. – 2012. gada laika periodu, tomēr, ņemot
vērā SZ analītisko raksturu, kā arī 2009. gadā sagatavotā ziņojuma izmantoto datu laika
periodu, tiek sniegts salīdzinājums ar situāciju iepriekšējos periodos.
Informācijas sagatavošanai tika izmantoti atbildīgo institūciju informācija, VIS, veiktie
izvērtējumi par KP Latvijā (laika periodā no2010. līdz 2012. gadam), ES fondu vadībā
iesaistīto institūciju sagatavoti ziņojumi, kā arī Eurostat publicētie dati, lai būtu
iespējams veikt datu salīdzinājumu starp ES dalībvalstīmES fondu ietekme ir novērtēta,
izmantojot SIA „Stockholm School of Economics in Riga” izvērtējumā par ES fondu
ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību izstrādāto makroekonomiskās ietekmes novērtēšanas
modeli.2
Informācija par sasniegtajiem rādītājiem ziņojumā ir sniegta kumulatīvā veidā,
atspoguļojot aktuālākās vērtības uz 2012. gada 30. jūniju. Rādītāju sasniegšanas
progresa mērīšanai izmantota Mid-term izvērtējumā izmantotā metodoloģija.3
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.

3.

Sociāli – ekonomiskā situācija un tās attīstības tendences
Laika posmā no 2010. – 2012. gadam Latvija ir piedzīvojusi būtiskas izmaiņas sociāli –
ekonomiskajā situācijā salīdzinājumā ar iepriekšējo stratēģiskā ziņojuma pārskata

1

European Commission, Guidance Note on Indicative Contents and Structure For The National Strategic
Reports 2012., January 2012.
2
Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. (pieejams, www.esfondi.lv/page.php?id=1105).
3
2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas
efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums (pieejams, www.esfondi.lv/page.php?id=1104).
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periodu. Šīs izmaiņas un tendences atspoguļojas vairākos sociālekonomiskās situācijas
rādītājos, no kuriem būtiskākie aprakstīti arī šajā ziņojumā.
Ziņojumā tiek apskatīti tādi rādītāji kā IKP pieaugums, inflācija un bezdarba līmenis.
Tāpat uzmanība tiek pievērsta teritoriālās attīstības tendencēm un sociālajai situācijai
attiecībā uz dzimumu līdztiesību un mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, īpašu
uzmanību pievēršot tieši šo grupu nodarbinātībai. Papildus tiek sniegta informācija par
KP fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību raksturojošajiem rādītājiem – IKP,
inflāciju un bezdarbu.
IKP. Pasaules ekonomiskās krīzes un Latvijas iepriekšējo gadu nesabalansētās attīstības
rezultātā Latvijas ekonomika 2008. gadā nonāca smagā recesijā. 2009. gads iezīmēja
lūzuma punktu pasaules ekonomiskajā attīstībā, kad Latvijas tautsaimniecībā tika
sasniegts ekonomiskās attīstības cikla zemākais punkts, bet jau kopš 2010. gada ir
vērojama makroekonomisko rādītāju uzlabošanās. 2010. gada trešajā ceturksnī IKP
izaugsmes temps gada griezumā pirmo reizi pēc deviņu ceturkšņu krituma bija pozitīvs –
2,8%. Arī kopumā 2011. gadā IKP izaugsmes tempi saglabājās augsti – 5,5%. Tomēr,
neskatoties uz straujo izaugsmi 2011. gadā, kas bija lielāka nekā iepriekš prognozēts,
IKP par 16,9% joprojām atpalika no pirmskrīzes perioda. 2012. gada pirmajā pusē IKP
kopumā audzis par 5,9%, salīdzinot ar 2011. gada attiecīgo laika periodu. Lai gan IKP
gada pieauguma temps 2012. gada otrajā ceturksnī ir samazinājies, tas vairākus
ceturkšņus ir bijis augstākais ES27 valstu vidū.

1. attēls - Kohēzijas politikas4 ietekme uz investīciju pieaugumu un reālā IKP izmaiņu tempu (2012. gads –
prognoze)

Būtiska loma uz IKP izmaiņu tempu ir bijusi KP. ES fondu ietekmes izvērtējums parāda,
ka bez KP atbalsta investīciju kritums 2010. gadā būtu vēl par 16 procentpunktiem
dziļāks. KP investīcijas Latvijas ekonomikā par 6,3 procentpunktiem mazināja krīzes
ietekmēto investīciju kritumu, kas 2009. gadā sasniedza 37,4%. Savukārt, 2009. gada
IKP samazinājums par 17,7%, bez ES fondiem būtu vēl par aptuveni 3,7
procentpunktiem lielāks. ES fondu labvēlīgā ietekme uz IKP dinamiku atskaites periodā
(2010 – 2012) ir vidēji 5,5 procentpunkti gadā, kas ir par 1,3 procentpunktu lielāka nekā
šī plānošanas perioda pirmajos trijos gados.

Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds/ISPA, ES pirmsiestāšanās finanšu
instrumenti Phare un SAPARD, INTERREG, ES Kohēzijas politikas 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”
programmas (ERAF).
4
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Jāatzīmē, ka sabiedrisko pakalpojumu sektorā tika veikti projekti ar salīdzinoši nelielu
finansējumu, taču būtisku nozīmi tautsaimniecības attīstībai, piemēram, ESF projekts
1DP/1.5.2.2.1./08.IPIA/SIF/001/01
"Latvijas
Brīvo
arodbiedrību
savienības
administratīvās kapacitātes stiprināšana". Viens no projekta mērķiem ir veicināt sociālā
dialoga attīstību. Projekta pozitīvā ietekme uz tautsaimniecības attīstību ir jaunu biedru
un strādājošo izglītošana, konsultēšana, informēšana, iesaiste arodbiedrībā un jaunu
arodorganizāciju izveidošanās, kas rezultējas ar darba koplīguma noslēgšanu starp darba
devējiem un darbiniekiem, kas veicina legālo nodarbinātību un mazina ēnu ekonomiku.
Nozīmīgs ir arī Latvijas Darba devēju konfederācijas īstenotais projekts „LDDK
administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos, kura ietvaros veicina reģionālā sociālā
dialoga attīstību Latvijā un paaugstina sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcības
politikas izstrādē un īstenošanā, tādejādi pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi
Latvijā. Projekta ietvaros arī tiek sekmēta vienošanās noslēgšana par darba attiecībām un
sociāli ekonomiskiem jautājumiem, kurā uz līdzvērtīgiem pamatiem piedalās darba
devēji un darba ņēmēji. Nozīmīga ietekme ir biju ESF projekta „Administratīvā sloga
samazināšana
un
administratīvo
procedūru
vienkāršošana”
(Nr.1DP/1.5.1.2.0./08/IPIA/SIF/001/01), kā ietvaros veikti 3 pētījumi par tiesiskajā
regulējumā iekļautajām prasībām un veikti pārvaldes institūciju novērtējumi saistībā ar
šo prasību kontroli. Balstoties uz pētījumu rezultātiem MK 2011. gada 29. augusta
rīkojumu Nr. 409 (prot. Nr. 49 23.§) tika apstiprināts Pasākumu plāns administratīvā
sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kur iekļauti 25 veicamie pasākumi
un noteikti termiņi to īstenošanai.
Inflācija. Līdz pat 2010. gada augustam patēriņa cenu inflācija bija negatīva,
atspoguļojot spēcīgo tirgus korekciju, ko ieviesa finanšu krīze 2008. gadā. Sākot ar
2009. gada martu, patēriņa cenas ik mēnesi samazinājās un harmonizētais patēriņa cenu
indekss (HICP) 2009. gada oktobrī gada griezumā jau bija negatīvs (-1,2%). Deflācija
saglabājās līdz 2010. gada augustam, bet 2010. gada decembrī patēriņa cenu līmenis,
salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, jau ceturto mēnesi pēc kārtas gada
griezumā uzrādīja pozitīvu vērtību, palielinoties par 2,5%. 2011. gadā sākumā turpinājās
2010. gada beigu tendences, un patēriņa cenas turpināja pieaugt, gada inflācijas
maksimumu sasniedzot maijā (5,0%), bet kopš 2011. gada vidus inflācija pakāpeniski
samazinājās. 2012. gada deviņos mēnešos turpinājās inflācijas samazināšanās tendences,
gada inflācijai samazinoties no 3,6% janvārī līdz 1,8% septembrī, turklāt pēdējo mēnešu
dati par patēriņa cenām liecina, ka inflācija ir stabilizējusies, par ko liecina arī pēdējo 12
mēnešu vidējā inflācija, kas turpina samazināties un septembrī bija 2,9%.
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2. attēls - Inflācijas dinamika no 2007. – 2012. gada 3. ceturksnim
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2012
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Bezdarbs. Ekonomiskā recesija būtiski ietekmēja bezdarba līmeņa palielināšanos.
Attiecīgi 2009. un 2010. gadā pēc CSP darba spēka apsekojumu un NVA datu bāzes
datiem bezdarba līmenis bija pieaudzis vairāk kā divas reizes salīdzinājumā ar
attiecīgajiem rādītājiem 2008. gadā. Pozitīvas tendences nodarbinātības un bezdarba
statistikā bija vērojamas jau ar 2010. gada 2. ceturksni, tām turpinoties arī 2011. gadā.
Lai arī nodarbināto skaits 2011. gadā sākotnēji palielinājās, tomēr koriģētie dati pēc
Tautas skaitīšanas5 2011. gadā parādīja, ka strādājošo iedzīvotāju skaits valstī ir būtiski
zemāks nekā tika uzskatīts iepriekš. Tomēr, neskatoties uz koriģētajiem datiem,
nodarbinātības dinamika saglabājās nemainīga, un, Latvijas ekonomikai atgriežoties pie
izaugsmes, situācija darba tirgū turpināja uzlaboties – ja 2011. gada pirmajā ceturksnī
pēc CSP koriģētajiem datiem tautsaimniecībā bija nodarbināti 835,9 tūkst. iedzīvotāji,
tad gada pēdējā ceturksnī nodarbināto skaits sasniedza 876,7 tūkst. iedzīvotāju – par
4,9% vairāk nekā gada sākumā.
Pozitīva ietekme uz nodarbinātības dinamiku atskaites periodā bijusi ES fondu
investīcijām. Kopš 2010. gada sākuma KP projektu ieviešana palielinājusi nodarbināto
skaita pieauguma tempu vidēji par 1,56 procentpunktiem gadā. Salīdzinot ar situāciju
iepriekšējā atskaites perioda (2007. – 2009. gados), ES fondu ietekme uz nodarbināto
skaitu pieaugumu palielinājusies par 0,37 procentpunktiem. Kopumā ES fondu ietekme
uz nodarbināto skaita pieaugumu ir samērā neliela, kas skaidrojams ar to, ka ES fondu
investīcijas galvenokārt stimulējušas darbaspēka produktivitāti un cilvēkkapitāla
attīstību. Detalizētu KP ietekmes grafisko attēlojumu attiecībā uz nodarbinātību Latvijā
skatīt 1. pielikumā.
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3. attēls - Nodarbināto iedzīvotāju skaits un darba meklētāju īpatsvars
(% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem)

3.1. Sociālo un teritoriālo atšķirību tendences
Darba tirgus rādītāji dzimumu un mazāk aizsargāto grupu griezumā
2011. gadā situācija darba tirgū sāka pakāpeniski uzlaboties– palielinājās nodarbinātība
un iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte, pakāpeniski samazinājās arī bezdarbs. Tajā pašā
laikā situācijas uzlabošanās atsevišķas iedzīvotāju grupas, īpaši personas ar zemu

Šobrīd ir aprēķināta iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 2011. gada 1. janvārī, kas liecina, ka Latvijā
pērnā gada sākumā dzīvoja 2 074 605 iedzīvotāji. Salīdzinot ar iepriekš publicēto iedzīvotāju skaitu, kas bija
balstīts uz Iedzīvotāju reģistra datiem, Latvijas iedzīvotāju skaits ir par 155 tūkstošiem mazāks. Ņemot vērā, ka
strauji samazinājies tieši darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits, kurš tiek izmantots bezdarba līmeņa
aprēķināšanā, tad statistiskajos aprēķinos neizbēgami ir palielinājies arī bezdarba līmenis.
5

8

izglītības līmeni un kvalifikāciju, gados vecākus cilvēkus, kā arī jauniešus, ietekmē
minimāli.
Apskatot darba tirgus rādītājus dzimumu griezumā, jāmin, ka ekonomiskās recesijas
rezultātā būtiskāk samazinājās vīriešu nodarbinātības rādītāji, abu dzimumu
nodarbinātības rādītājiem kļūstot līdzīgiem 2010. gadā (ap 59%). Sākoties ekonomikas
atlabšanai, vīriešu nodarbinātības līmenis pieaug straujāk.
3.1.1. tabula

Galvenie darba tirgus rādītāji
2008

2009

2010

20116

20127

Bezdarba līmenis, %8 ........................................

7.8

17.3

19.0

16.5

16.4

Reģistrētā bezdarba līmenis, perioda beigās, %
Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes līmenis (15-64
gadi), %. ...............................................
Nodarbinātības līmenis (15-64 gadi), % ..........
Vīriešiem
Sievietēm
Dati: CSP, NVA

7.0

16.0

14.3

11.5

11.9

74.5
68.6
72.0
65.5

73.9
61.1
61.3
60.9

73.2
59.3
59.2
59.4

72.8
60.8
61.5
60.2

74.7
62.4
63.9
61.1

Reģistrētā bezdarba līmenis pakāpeniski samazinās kopš 2010. gada marta, un
2011. gada beigās tas sasniedza zemāko atzīmi kopš 2009. gada vidus. 2012. gada pirmo
mēnešu dati liecināja par negatīvas bezdarbnieku skaita palielināšanās tendences
atgriešanos, tomēr, sākot ar 2012. gada martu, reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinās.
Arī turpmāk tiek prognozēta reģistrēto bezdarbnieku skaita samazināšanās.
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4. attēls Reģistrātā bezdarba tendences (LM un NVA prognozes)

2011. gada beigās Latvijā 57,4% no bezdarbniekiem bija sievietes, kas var liecināt par
sieviešu lielāku aktivitāti darba meklēšanā un tieksmi pilnveidot savu kvalifikāciju.
Salīdzinoši zemākais sieviešu bezdarbnieču īpatsvars bija Latgales reģionā – 52,8%, bet
Rīgas reģionā tas sasniedza gandrīz 60%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu visos
2011. gada dati norādīti pēc CSP veiktā pārrēķina atbilstoši 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem.
2012. gada 2. ceturkšņa dati
8
CSP Darbaspēka apsekojuma dati
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Reģistrēto bezdarbnieku skaits

17,3

plānošanas reģionos sieviešu īpatsvars bezdarbnieku vidū palielinājās. Lielākā daļa
bezdarbnieku bija ar iegūtu profesionālo izglītību (36%), sekojot bezdarbniekiem ar
vispārējo vidējo izglītību (28%) un bezdarbniekiem ar pamatizglītību (20%), bet
bezdarbnieku ar iegūtu augstāko izglītību īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā bija 12%
Analizējot mērķa grupu bezdarbnieku īpatsvaru kopējā bezdarbnieku skaitā, jāatzīmē, ka
15-24 gadus vecu jauniešu īpatsvars turpina pakāpeniski samazināties (2010. gada
sākumā – 14,6%, 2010. gada 4. ceturkšņa beigās – 14,3%, 2011. gada 4. ceturkšņa
beigās – 11,8%, 2012. gada septembra beigās – 10,2%). Jauniešiem-bezdarbniekiem
bezdarba ilgums 2012. gadā caurmērā veidoja 4,7 mēnešus, bet ja iegūta augstākā
izglītība – 3,5 mēnešus (salīdzinot ar vidējo bezdarba ilgumu pārējiem bezdarbniekiem
(mediāna) – 10,6 mēneši). Savukārt pirmspensijas vecuma bezdarbnieku īpatsvars
pieaug – 2010. gada 4. ceturkšņa beigās tas veidoja 10,5%, 2011. gada 4. ceturkšņa
beigās – 12,3%, 2012. gada septembra beigās – 13,2%.
Palielinājies arī personu ar invaliditāti īpatsvars – no 4,9% 2010. gada sākumā līdz 7,6%
2011. gada 4. ceturkšņa beigās (9,3% 2012. gada septembra beigās), kas liecina gan par
grūtībām pašu spēkiem iekļauties darba tirgū, ņemot vērā konkurenci uz katru brīvo
darba vietu, gan daļēji arī personu ar invaliditāti vēlmi reģistrēties un līdzdarboties
piedāvātajos nodarbinātības atbalsta pasākumos, kas veidoti tieši šai bezdarbnieku
grupai.
2012. gada jūlijā NVA uzskaitē bija 51 tūkst. ilgstošo bezdarbnieku (44,1%).
Gados vecāko cilvēku bezdarba līmenis (vecuma grupā no 50 līdz 64 gadiem) Latvijā
pārsniedz ES vidējo bezdarba līmeni, it īpaši 2009. un 2010. gadā, kad bezdarba līmenis
šajā vecuma grupā Latvijā pārsniedza vidējos ES radītājus 2,5 reizes, ko ietekmēja gan
visai augstie iedzīvotāju bezdarba rādītāji, gan arī salīdzinoši augstāka ekonomiskā
aktivitāte gados vecākiem iedzīvotājiem (EUROSTAT: 55-64 gadu vecuma grupā
2011. gadā Latvijā ekonomiski aktīvi bija 59,8%, kamēr ES-50,9%.). Latvijas
nodarbinātības līmenis personām vecuma grupā no 50 līdz 64 gadiem pārsniedz ES
vidējo nodarbinātības līmeni šajā vecuma grupā. Vienlaikus būtiski vērst uzmanību, ka,
lai gan krīzes periodā laika posmā no 2008. gada līdz 2010. gadam nodarbinātības
līmenis personām vecuma grupā no 50 līdz 64 gadiem būtiski samazinājās (par 10,8
procentu punktiem), tomēr tas nebija zemāks kā ES vidējais nodarbinātības līmeni šajā
vecuma grupā.
Jauniešu bezdarba līmenis Latvijā, saskaņā ar Eurostat datiem, joprojām paliek augsts un
veido 29,4% - par 7 procentpunktiem vairāk nekā vidēji ES (2012. gada jūnijs).
Kopumā darba devēju pieteikto brīvo darbavietu skaits ekonomiskās krīzes gados
samazinājās gandrīz desmit reizes, salīdzinot ar 2007. gadu, kad NVA vidēji mēnesī bija
reģistrētas ap 20 000 vakancēm. Salīdzinājumam, 2010. gadā vidēji mēnesī tika
reģistrētas tikai ap 1966 brīvajām darba vietām, bet 2011. gada 12 mēnešos brīvo darba
vietu skaits palielinājās vidēji līdz 2 180 vakancēm mēnesī. 2012. gada oktobra beigās
NVA bija reģistrētas 4183 vakances, kas ir par 21% vairāk nekā gadu iepriekš.
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Teritoriālo atšķirību tendences
Teritoriālo atšķirību atspoguļošanai izmantota Valsts reģionālās attīstības aģentūras
gatavotā informācija.9 Ņemot vērā datu sarežģīto apkopošanu teritoriālā griezumā,
atsevišķiem radītājiem aktuālākā informācija pieejama par 2009. gadu. Tomēr, lai pilnīgi

5. attēls - Reģistrētais bezdarba līmenis Latvijā 2012. gada 30. septembrī, %. Datu avots NVA

Bezdarbs. Atšķirības nodarbinātības līmenī ir vērojamas ne tikai starp dažādām
sociālajām grupām, bet arī reģionālā griezumā. Saskaņā ar NVA datiem par 2012. gada
septembra reģistrēto bezdarbu var secināt, ka vismazākais bezdarbs ir bijis Rīgas reģionā
7,3%, kas ir gandrīz trīs reizes mazāks kā Latgales reģionā. Starp Vidzemes, Kurzemes
un Zemgales plānošanas reģioniem nav vērojamas būtiskas reģistrētā bezdarba līmeņa
atšķirības, kur bezdarba līmenis mainās no 11,6 līdz 13%.
Iekšzemes kopprodukts
3.1.2. tabula
Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju plānošanas
reģionos 2005.–2009. gadā, faktiskajās cenās, %
salīdzinājumā ar vidējo rādītāju valstī. Datu avots
VRAA.

6. attēls - Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju
plānošanas reģionos 2009. gadā, faktiskajās cenās, LVL.
Datu avots VRAA.

2011. gada decembra beigās CSP publicēja aktuālos datus par IKP reģionu iedalījumā.
Attiecībā uz 2009. gada IKP sadalījums pa plānošanas reģioniem, līdzīgi kā iepriekšējos
gados, skaidri norāda uz Rīgas reģiona izteikto dominanti Latvijas ekonomikā – Rīgas
Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
www.vraa.gov.lv/lv/parskats/parskats2011/ )
9

Reģionu
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attīstība

Latvijā

2011”.Rīga,

2012.

(pieejams:

plānošanas reģiona IKP 2009. gadā veidoja divas trešdaļas jeb 66,0% no valsts kopējā
IKP. Pārējo reģionu daļas iekšzemes kopproduktā bija robežās no 6,9% (Vidzemes
reģions) līdz 10,6% (Kurzemes reģions).
Vienlaicīgi jaunākie pieejamie dati par IKP reģionālā līmenī norāda uz ekonomiskās
krīzes ietekmi. 2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad bija vērojams
pieaugums, visos piecos reģionos bija vērojama tā vērtības samazināšanās, taču, vērtējot
IKP uz 1 iedz., tieši Rīgas un Pierīgas reģionos bija vērojams lielāks IKP kritums nekā
pārējos reģionos. Izmaiņas 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu procentos liecina, ka
Rīgas reģionā bija vērojams kritums (-21%), kamēr Latgalē (-12,75%). Tas liecina par
to, ka krīzes apstākļi vājāk attīstītos reģionus ir ietekmējuši mazāk.
Plānošanas reģionu secība pēc IKP vērtības uz vienu iedzīvotāju pa gadiem nav
mainījusies. Augstākā rādītāja vērtība 2009. gadā bija Rīgas reģionā – LVL 7867, kas ir
135,7% attiecībā pret vidējo rādītāju valstī un 86% attiecībā pret vidējo rādītāju Eiropas
Savienībā. Pārējo Latvijas reģionu IKP rādītāji uz vienu iedzīvotāju ir zemāki par vidējo
valstī. 2009. gadā otrs augstākais rādītājs bija Kurzemes reģionā – LVL 4615 (79,6% no
vidējā rādītāja valstī un 40,6% no vidējā ES), trešais augstākais – Vidzemes reģionā –
LVL 3833 (66,1% no vidējā rādītāja Latvijā un 33,7% no vidējā ES). Nedaudz zemāks
par Vidzemes reģiona rādītāju bija Zemgales IKP uz vienu iedzīvotāju – 2009. gadā
LVL 3686 (63,6% no vidējā rādītāja valstī un 32,4% no vidējā rādītāja ES). Zemākais
IKP uz vienu iedzīvotāju bija Latgales reģionā – 2009. gadā LVL 3197.
Eurostat apkopotais rādītājs IKP uz vienu iedzīvotāju dispersija NUTS III reģionu grupā
liecina, ka Latvija pēc jaunākajiem 2009. gada datiem vairs nav pēdējā vietā reģionālās
attīstības atšķirību ziņā. 2009. gadā IKP dispersija bija 43,3%. Vēl lielākā dispersija bija
novērojama Bulgārijā, Igaunijā, Ungārijā. Jāatzīmē, ka kopš 2004. gada IKP dispersija
(53%) pakāpeniski samazinās katru gadu. Tas skaidrojams ar to, ka Rīgas īpatsvars IKP
kopapjomā pakāpeniski samazinās.
3.1.3. tabula

Iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju dispersija (%) ES dalībvalstis NUTS 3 reģionu līmenī. Datu avots Eurostat.

Uzņēmējdarbības dinamika
Jaunākie pieejamie dati par ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaitu uz
1000 iedzīvotājiem liecina, ka 2010. gadā līdzīgi kā iepriekšējos gados ir vērojams
ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistisko vienību pieaugums. Saskaņā ar CSP 2010.
12

gada informāciju Latvijā bija 73 771 ekonomiski aktīvs individuālais komersants un
komercsabiedrība (bez zemnieku, zvejnieku saimniecībām un pašnodarbinātām
personām, kuras veic saimniecisko darbību), no kuriem 99,52% atbilda MVU
kategorijai. Latvijā ekonomiski aktīvo MVU sadalījums: mikro uzņēmumi – 83,94%,
mazie uzņēmumi – 12,94%, vidējie uzņēmumi – 2,64%, lielie uzņēmumi – 0,48%.
Vērtējot uzņēmējdarbības koncentrēšanos, var secināt, ka tā ir izteikta Rīgas reģionā.
2010. gadā vairāk nekā puse (53,6%) ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību
darbojās Rīgas reģionā. Šajā reģionā lielāko vienību skaitu veidoja komercsabiedrības –
pavisam Rīgas reģionā bija 47,6 tūkstoši komercsabiedrību, kas ir 73,4% no visām valstī
reģistrētajām. Taču pārējos reģionos lielāko ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas
vienību īpatsvaru veidoja pašnodarbinātās personas.
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanā Latvijā ir sasniegts ievērojams progress – Pasaules
Bankas Doing Business 2012. gada pētījumā Latvijas novērtējums uzlabojies par
10 vietām: Latvija no 31. vietas (Doing Business 2011. gadam) pakāpusies uz 21. vietu
(Doing Business 2012. gadam) starp 183 pasaules valstīm. Uzņēmējiem labvēlīgas vides
novērtējumā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm Latvija atrodas 7. vietā, kas ir par
2 vietām augstāk nekā gadu iepriekš. Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra statistiku 2011.
gadā Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēti 19 942 subjekti un likvidēts 4 041
subjekts. Savukārt 2012. gada piecos mēnešos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ir
reģistrēti 8 476 subjekti, bet izslēgti – 1 797 subjekti.
Būtisks ekonomisko aktivitāti raksturojošs rādītājs ir ekonomiski aktīvo komersantu un
komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem. Latvijas rādītājs ir konstanti audzis
pēdējo 10 gadu laikā no 17 – 2001. gadā līdz 33 – 2010. gadā. Vienlaicīgi, vērtējot tikai
individuālo komersantu skaitu un komercsabiedrību skaitu reģionos, var novērot
būtiskas atšķirības ekonomiskajā aktivitātē. Rīgas reģionā rādītājs bija augstākais – 46,5,
bet pārējos reģionos – ievērojami zemāks, robežās no 15,8 Latgales reģionā līdz 21,9
Kurzemes reģionā.
3.1.4. tabula
Ekonomiski
aktīvo
individuālo
komersantu
un
komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem plānošanas
reģionos 2006. – 2010. gadā. Datu avots VRAA.

7. attēls - Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas
vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem plānošanas reģionos
2010. gadā. Datu avots VRAA
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Teritorijas attīstības indekss
Viens no nozīmīgiem aspektiem, kas raksturo teritoriju attīstību ir Teritorijas Attīstības
indekss (TAI), kas apkopo vairākus no iepriekš aprakstītajiem rādītājiem, kā arī citus
būtiskus attīstības rādītājus.10 TAI vērtības tiek noteiktas attiecībā pret vidējām vērtībām
valstī. Ja kādam reģionam indeksa vērtības ir pozitīvas, tad reģiona attīstība ir augstāka
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
Rīgas reģions
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1,003
1,011
0,999
0,989
0,956
0,786
0,839

Vidzemes
reģions
-0,877
-0,851
-0,853
-0,827
-0,803
-0,724
-0,605

Kurzemes
reģions
-0,431
-0,520
-0,647
-0,651
-0,701
-0,577
-0,432

Zemgales
reģions
-0,590
-0,574
-0,516
-0,516
-0,508
-0,454
-0,500

Latgales reģions
-1,346
-1,341
-1,267
-1,267
-1,164
-0,838
-1,203

kā vidēji valstī kopumā, savukārt, ja indeksa vērtības ir negatīvas, tad reģiona attīstība ir
zem vidējā līmeņa valstī. Aplūkojot Latvijas situāciju redzams, ka reģionu vidū vienīgi
Rīgas reģionam raksturīgas pozitīvas TAI vērtības, kamēr pārējo reģionu teritorijas
attīstību raksturo dažāda lieluma
negatīvas vērtības. Tas izskaidrojams ar
Rīgas reģiona pārākumu uz citu reģionu
sociālekonomiskās attīstības fona: Rīgas
reģions stabili turas virs valsts vidējā
attīstības līmeņa, tāpēc Rīgas reģionā
TAI vērtības izmaiņas notiek pozitīvo
indeksu apgabalā. 2005. gadā Rīgas
reģiona TAI bija 1,003, 2011. gadā TAI
rādītājs
jau bija zemāks nekā
2005. gadā (0,839). Tātad 2011. gadā,
salīdzinot 2005. gadu, Rīgas reģiona
sociālekonomiskās attīstības līmeņa
9. attēls - Plānošanas reģionu teritorijas attīstības
novirze no valsts vidējā rādītāja ir
līmeņa indekss atbilstoši 2011. gada datiem. Datu avots
VRAA.
samazinājusies.
2011. gadā
otrs

VRAA teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai izmanto sekojošus mainīgos: IKP uz vienu iedz. faktiskajās
cenās, Bezdarba līmenis, iedz. ienākuma nodokļa ieņēmumu uz vienu iedzīvotāju, nefinanšu investīcijas uz vienu
iedz., demogrāfiskā slodze, ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedz.,
iedzīvotāju blīvums, iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo 5 gadu laikā.
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augstākais TAI bija Kurzemes reģionam (-0,432), tam sekoja Zemgales reģions (-0,500)
un Vidzemes reģions (-0,605), savukārt zemākais TAI bija Latgales reģionam (-1,203).
Apskatot TAI vērtības periodā no 2005. – 2011. gadam, var secināt, ka būtiskas
izmaiņas teritoriju līdzsvarotas attīstības virzienā nav notikušas, proti, izņemot
Rīgas reģionu, visu pārējo reģionu TAI vērtības ir negatīvas, tātad šīs teritorijas ir zem
vidējā valsts sociālekonomiskās attīstītības līmeņa, taču ir vērojama pozitīva tendence,
ka gadu gaitā Rīgas reģiona TAI vērtība samazinās, kas liecina par Rīgas reģiona
dominances mazināšanos, kas ir priekšnoteikums teritorijas līdzsvarotai attīstībai, kas
īstenojama ilgtermiņā.
Saskaņā ar datiem no ziņojuma par horizontālo prioritāšu „Teritoriju līdzsvarota
attīstība” un „Rīgas starptautiskā konkurētspēja” īstenošanu 2007. – 2011. gadā, Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējumu uz vienu iedzīvotāju
plānošanas reģionos no 2007. līdz 2011. gadam, redzams, ka lielāko ieguldījumu apjomu
aktivitātēs ar reģionālu un vietēju ietekmi piesaistīja Kurzemes reģions – 652 LVL uz
vienu iedzīvotāju, savukārt mazāko – Rīgas reģions – 267 LVL uz vienu iedzīvotāju.
Vidzemes reģiona rādītājs bija nedaudz zemāks nekā Kurzemei – 633 LVL uz vienu
iedzīvotāju, savstarpēji līdzīgi rādītāji bija Latgales un Zemgales reģionam – attiecīgi
542 LVL un 536 LVL uz vienu iedzīvotāju. Šāda dinamika saglabājas arī uz 2012. gada
decembri, kur ir redzams, ka kopumā noslēgto līgumu skaits vislielākais ir Rīgā – 35%.
3.1.5. tabula
ES fondu ieguldījumu aktivitātēs ar reģionālu un vietēju
ietekmi uz vienu iedzīvotāju periodā no 2007. līdz 2011.
gadam un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksa par
2011.g. salīdzinājums plānošanas reģionos. Datu avots
VARAM Ziņojums par horizontālo prioritāšu „Teritoriju
līdzsvarota
attīstība”
un
„Rīgas
starptautiskā
konkurētspēja” īstenošanu 2007.-2011. gadā.
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11. attēls - ES fondu ieguldījumi aktivitātēs ar

-0,5
-1,5

Kurzemes Vidzemes Latgales Zemgales Rīgas
reģions reģions reģions reģions reģions
Aktivitātes ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi, uz vienu
iedz. latos

reģionālu un vietēju ietekmi uz vienu iedzīvotāju
plānošanas reģionos periodā no 2007. līdz 2011.
gadam. Datu avots VRAA.

Teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss (2011)

Papildus aplūkojot aktivitāšu finansējumu uz vienu iedzīvotāju reģionos periodā no
2007. līdz 2011. gadam, var secināt, ka reģioni ar zemāku teritorijas attīstības līmeņa
izmaiņu indeksu salīdzinājumā ar Rīgas reģionu ir piesaistījuši vairāk finansējuma uz
vienu iedzīvotāju. Vienlaikus nav vērojama tieša korelācija starp teritorijas attīstības
indeksu un piesaistītā finansējuma apjomu.
Iedzīvotāju darba samaksa un iedzīvotāju ienākumu daļa pašvaldības budžetos
Pieejamās darbavietas un nodarbinātības iespējas tieši ietekmē iedzīvotāju labklājību.
CSP dati par strādājošo mēneša vidējo darba samaksu norāda, ka tā, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, vidēji Latvijā 2011. gadā palielinājās. 2011. gadā mēneša vidējā bruto
darba samaksa valstī bija LVL 464, neto – LVL 330. Tomēr 2011. gadā vidējā neto
darba samaksa, kas raksturo strādājošo rīcībā esošos līdzekļus, gan palielinājās, taču
nesasniedza 2009. gada līmeni.

15

Augstākā mēneša vidējā darba samaksa 2011. gadā bija Rīgas reģionā (LVL 512 bruto,
LVL 363 neto), bet pārējos reģionos šis rādītājs bija zemāks – par 23% un vairāk.
Kurzemes reģionā mēneša vidējā darba samaksa bija LVL 393 bruto un LVL 284 neto,
Zemgales reģionā – LVL 384 bruto un LVL 278 neto, Vidzemes reģionā – LVL 364
bruto un LVL 264 neto, bet Latgales reģionā – LVL 329 bruto un LVL 239 neto.
3.1.6. tabula
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa
plānošanas reģionos 2007.–2011. gadā, LVL. Datu
avots VRAA.

3.1.7. tabula
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu
iedzīvotāju pašvaldību budžetos plānošanas reģionos
2007.–2011. gadā, LVL. Datu avots VRAA.

Nodarbinātības līmenis un strādājošo darba samaksa tieši ietekmē iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumus un attiecīgi arī to iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu, kas nonāk
pašvaldības, kur atrodas ienākumu guvēja deklarētā dzīvesvieta, budžetā. Sekojoši tas
ietekmē pašvaldības iespējas nodrošināt iedzīvotājiem ikdienā nepieciešamos
pakalpojumus un funkcijas. Jāatzīmē, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu
izmaiņas pašvaldības budžetā ietekmē ne tikai nodarbinātības līmenis un darba samaksas
izmaiņas, bet arī normatīvu izmaiņas attiecībā uz nodokļa bāzi, nodokļa likmi,
neapliekamajiem ienākumiem un attaisnojamiem izdevumiem; šo ieņēmumu izmaiņas
ietekmē arī pašvaldībām ieskaitāmā nodokļa daļa.
Rēķinot vidēji uz vienu iedzīvotāju, augstākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi
pašvaldību budžetos 2011. gadā bija Rīgas reģionā (LVL 362,5). Pārējos reģionos tie
bija zemāki nekā vidēji valstī (LVL 292,9), viszemākie – Latgales reģionā (LVL 182,1).
Vēlreiz jāatgādina, ka šī rādītāja izmaiņas ietekmē arī iedzīvotāju skaita izmaiņas.
Negatīvā tendence – iedzīvotāju skaita samazināšanās – šķietami pozitīvi ietekmē
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu dinamiku uz vienu iedzīvotāju.
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4.

VSID un DP īstenošanas progress un nākotnes perspektīvas
Ziņojuma ievadā tika jau uzsvērta KP pievienotā vērtība Latvijas tautsaimniecībai. Kā
mikro līmeņa instruments politikas ieviešanas rezultātu atspoguļošanai ir izmantojami
rādītāji, kuri ir izvirzīti kā sasniedzami fondu ieviešanā. Šajā sadaļā tiek atspoguļots un
analizēts sasniegtais progress ES KP fondu plānošanas dokumentos izvirzīto mērķu un
rādītāju sasniegšanā.

4.1. Ieguldījums VSID mērķu sasniegšanā
ES KP atbalsta mērķis ir veicināt konverģenci Eiropas Savienībā. Tas ir būtiski arī
plānošanas periodā no 2007. gada līdz 2013. gadam, kur ir nepieciešams veicināt ātrāku
valsts ekonomisko izaugsmi un tuvošanos ES dalībvalstu vidējam labklājības līmenim.
Šis mērķis ir mērāms kā nepieciešamība sasniegt ES dalībvalstu vidējo IKP līmeni uz
vienu iedzīvotāju. Mērķa sasniegšanai ES KP fondu investīcijas Latvijā šajā plānošanas
periodā ir plānotas atbilstoši trim tematiskajām asīm: 1) cilvēku resursu attīstība un
efektīva izmantošana; 2) konkurētspējas palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu
ekonomiku; 3) publisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumi kā priekšnoteikums
valsts un tās teritorijas līdzsvarotai attīstībai. Turpmāk ziņojumā VSID sasniegtais
progress ir sniegts atbilstoši šīm trijām tematiskajām asīm.
Iepriekšējā stratēģiskajā ziņojumā 2007. – 2009. gadam tika ziņots par ietekmes rādītāju
precizēšanu, jo vairākās jomās bija nepieciešami uzlabojumi rādītāju sistēmā, attiecīgi
piedāvāti jauni ietekmes rādītāji, kas labāk paskaidro fondu ieviešanas ietekmi
tautsaimniecības sektoros. Šī sadaļa sniedz pārskatu par ES fondu ietekmi uz ekonomiku
un plānošanas dokumentos noteikto stratēģisko mērķu sasniegšanu.
ES fondu līdzšinējās investīcijas ir pozitīvi ietekmējušas svarīgākos valsts
makroekonomiskos rādītājus. Atbilstoši ziņojuma 3.sadaļai aprēķini liecina, ka ES fondi
par 16,7% mazinājuši investīciju apjoma lielāko samazinājumu 2009. gadā. Savukārt,
2009. gada krīzes ietekmētais IKP samazinājums par 17,7% bez ES fondu līdzekļiem
būtu vēl par 3,7% lielāks. ES fondu labvēlīgā ietekme uz IKP dinamiku parādās arī
turpmākajos gados, tai pieaugot atbilstoši apgūtā finansējuma apjomam un 2011. gadā
sasniedzot 7,95%.
Līdz ar to KP investīcijas ir devušas būtisku ieguldījumu, lai Latvijas dzīves līmenis
tuvinātos ES vidējam līmenim. Pēc Eurostat apkopotajiem datiem 2004. gadā IKP uz
vienu iedzīvotāju Latvijā bija 46% no ES vidējā rādītāja, bet 2011. gadā tas bija
pieaudzis līdz 58%, tādējādi par 12% tuvinot Latviju ES vidējam rādītājam.
VSID 174. punkts nosaka, ka „SF un KF atbalsta uzdevums ir veicināt ātrāku valsts
ekonomisko izaugsmi un tuvošanos ES dalībvalstu vidējam labklājības līmenim”. Veikto
ES fondu ieguldījumu kontekstā Latvija VSID ir noteikusi 6 sasniedzamos rezultātus
konteksta rādītāju veidā un 5 ietekmes rādītājus, kas ir piesaistīti noteiktām darbības
programmām. ES fondu intervencei izvirzītie sasniedzamie rezultāti ar atsauci uz šī brīža
vērtību, atspoguļoti tabulā 4.1.1.
Tomēr nepieciešams precizēt, ka VSID minētais mērķis tika definēts tā sagatavošanas
laikā, neparedzot ekonomiskās un finansiālās grūtības, kādas skāra Latviju pasaules
finanšu krīzes ietekmē. Līdz ar to 2009. gadā veidotajā Stratēģiskajā ziņojumā tika
pārskatīti ES fondu ietekmes rādītāji. Visas precizētās ietekmes rādītāju mērķa vērtības
atrodamas 3. pielikumā. Papildus jāatzīmē, ka tiek precizēts ietekmes rādītājs IET016
„Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas nepārsniedz Latvijai noteiktās saistības” , kura
uzraudzība tiks īstenota ar kvantitatīvo rādītāju – „SEG emisijas kopējais apjoms, Gg
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CO2 ekvivalents gadā”, kas ļaus objektīvāk novērtēt tieši DP īstenošanā panākto
rezultātu. Šis priekšlikums tika izteikts arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas „Ziņojumā par horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanu
Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros, 2010” ar
atsauci uz dokumentu „Vides politikas pamatnostādnes, 2009. – 2015.’’
4.1.1. tabula
VSID 174., 175.p. norādītie sasniedzamie rezultāti
Sasniedzamie rezultāti

Bāzes vērtība

Mērķis (2007.2013.g.)

Precizētās mērķa
vērtības SZ 20072009.

Šī brīža novērtējums
2011.g.

IKP pieaugums gadā, %

11,9% (2006)

6,0-8,0%

Par 1% punktu
gadā palielināt
potenciālo IKP

5,5%

IKP no ES vidējā, %

47,9% (2005)

53,0%

Vismaz 53%

58%*

Nodarbinātības līmenis,
%

66,3% (2006)

70,0%

Bezdarba līmenis, %

6,8% (2006)

6,0%

Ilgstošā bezdarba
rādītājs, %

2,5% (2006)

2,0%

Izdevumi pētniecībai un
attīstībai, % no IKP

0,57% (2005)

1,5%

Līdz 70%
Zem 10% (vidējā
termiņā)
5%
0,89%

60,8%*
16,2%*
8,9%*
0,7%

* pēc 2011. gada tautas skaitīšanas datiem

Kā aprakstīts šī ziņojuma sadaļā 3.1., tad 2011. gadā ekonomikas gada izaugsmes temps
sasniedz 5,5% un sāk uzlaboties situācija arī darba tirgū, tomēr izdevumi pētniecībai un
attīstībai budžeta konsolidācijas apstākļos nepieauga. Lai arī 2012. gadā pirmajos trīs
ceturkšņos IKP pieaugums ir bijis viens no straujākajiem ES valstu vidū, eirozonas
krīzes ietekmē tiek prognozēts, ka ekonomikas izaugsmes temps un darba tirgus rādītāji
nesasniegs plānoto mērķi 2013. gadam, arī 2013. gada budžeta projektā izdevumi
pētniecībai un attīstībai būs mazāki par 2013. gada mērķi. Savukārt rādītāja IKP uz 1
iedzīvotāju (salīdzinājumā ar ES vidējo) progresu šobrīd nav iespējams precīzi novērtēt,
jo rādītāja bāzes un mērķa vērtības nav korekti salīdzināmas ar 2011. gada pēc tautas
skaitīšanas datiem aprēķināto IKP uz 1 iedzīvotāju rādītāju. Tāpēc nevar apgalvot, ka
labklājības līmeņa atšķirība starp Latviju un ES vidējo ir būtiski samazinājusies.
KP ietekme uz vairāku VSID mērķu (IKP, inflācija, nodarbinātību) sasniegšanu sniegta
ziņojuma sadaļā 3.1.
Pirms tiek atspoguļoti sasniegtie rādītāji, ieguldot ES KP fondu investīcijas VSID
izvirzīto trīs tematisko ašu ietvaros, atbilstoši kurām ir plānots ES KP finansējums
trijās DP, turpmākajās rindkopās tiek sniegta informācija par kopējo darbības
programmu finanšu radītāju progresu, kā arī apkopta informācija par fizisko progresu.
4.2. Deklarētie izdevumi un finanšu progress
Kā var redzēt zemāk esošajā attēlā, VSID ietvaros kopumā finanšu progress ir pozitīvspar lielāko daļu no pieejamā ES fondu finansējuma līdz 2011. gada beigām jau ir
apstiprināti projekti un par to īstenošanu noslēgti līgumi (attiecīgi 87% un 85%),
savukārt maksājumi finansējuma saņēmējam veikti 43% no pieejamā finansējuma
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(49,1%). Attiecībā uz saņemtajiem maksājumiem no EK – līdz 2011. gada beigām
Latvija ir noturējusies sestajā vietā starp pārējām ES jaunajām dalībvalstīm.
Kopumā vērtējot VSID ieviešanu pret iepriekšējā ziņojumā sniegtajiem datiem var teikt,
ka progress apstiprinātajos projektos un noslēgtajos līgumos ir divtik palielinājies
(attiecīgi par 44% un 48,1%), savukārt progress par EK deklarētajiem izdevumiem un
veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem ir nedaudz mazāks, proti par 20,9%
un 32,8%.

12.attēls - 2007.-2013. gada plānošanas perioda 1.mērķa ES fondu apguve līdz 31.12.2011.

Lai mazinātu ES fondu finansējumu apguves riskus, 2012. gada maijā un jūnijā valdībā
tika pieņemti vairāki lēmumi par valsts budžeta virssaistību uzņemšanos ES fondu
projektos. Kopējais valdībā apstiprinātais virssaistību apjoms ir 408,4 milj. eiro, ko
ministrijas papildus jau iepriekš plānotajam finansējumam paredz uzņemties līdz
2013. gada beigām, lielāko daļu no līgumu apjoma slēdzot 2013. gada vidū.
4.3. Rādītāju fiziskais progress
Visu trīs DP uzraudzības rādītāju vērtības uz 2012. gada 30. jūniju ir apkopotas
ziņojuma tehniskajā pielikumā.
Vairāku rādītāju progress ir īpaši izceļams. Piemēram, būtiska loma cilvēkkapitāla
attīstībā ir bijusi doktora studiju programmu stipendiju programmām. Piemēram,
1.1.2.1.2. apakšaktivitātes (atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai) ietvaros
iznākuma rādītāja vērtība jau ir sasniegta, kas saistīts ar lielo studentu interesi. Šie
rezultāti veicina akadēmiskā personāla, kas ir ieguvuši doktora grādu, īpatsvara
pieaugumu.
Attiecībā uz uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanu labs rādītāju sasniegšanas
progress vērojams 2.3.prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” ietvaros. Līdz
2012. gada 30. jūnijam motivācijas programmās iesaistītas 15 134 personas, pabeigti 756
uz ārējo tirgu attīstību vērsti projekti.
Tāpat labs progress vērojams attiecībā uz mazo ostu attīstības uzraudzības rādītājiem,
kam ir būtisks ieguldījums ne tikai infrastruktūras sakārtošanā, bet arī vietējās
ekonomikas un eksporta veicināšanā.
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Ņemot vērā šī ziņojuma stratēģisko raksturu, rādītāju vērtības ziņojumā nav tikai
atspoguļotas to reālajās vērtībās, bet ir analizētas arī griezumā, kas vēsta par rādītāju
sasniegto un plānoto progresu. Zemāk sniegta analīze par rādītāju sasniegšanu darbības
programmu līmenī.
Rādītāju fiziskais progress aprēķināts, balstoties uz 2012. gada 30. jūnija datiem par
uzraudzības rādītāju progresu. Metode, kura izmantota rādītāju sasniegšanas pakāpes
noteikšanai, balstās uz 2007. – 2013. gada veiktā mid-term izvērtējuma metodoloģiju.11
Uzraudzības rādītāju progress tiek iedalīts trīs grupās: 1) rādītāji, kuru progress uz
2012. gada 30. jūniju ir pietiekams plānotās rādītāja vērtības sasniegšanai 2) rādītāji,
kuru progress uz 2012. gada 30. jūniju ir daļēji pietiekams plānotās rādītāja vērtības
sasniegšanai; 3) rādītāji, kuru progress uz 2012. gada 30. jūniju ir nepietiekams mērķu
sasniegšanai. Īsumā paskaidrojot, pirmajā grupā ir iekļauti rādītāji, kuri sasniegs
izvirzītās mērķa vērtības līdz 2015. gada 31. decembri, kā arī rādītāji, kuru sasniegšana
nav problemātiska. Otrā grupa iekļauj rādītājus, kuru sasniegšanai ir identificētas
problēmas ar mērķa vērtību sasniegšanu, kā arī rādītājus, kuriem saskaņā ar izmantoto
metodoloģiju ir nepietiekams finanšu progress (zemāks par 2/3 no piešķīruma). Savukārt
trešā kategorija ietver rādītājus, kuru sasniegšana netiek prognozēta vai arī, kuru faktiskā
vērtība pēc aktivitātes pabeigšanas nav sasniegusi izvirzīto mērķi. Rādītāji kategorijās ir
iedalīti balstoties uz trīs kritērijiem- par aktivitātes īstenošanu atbildīgo iestāžu sniegtās
informācijas, rādītāju faktiskajām vērtībām, kā arī finanšu progresu uz 2012. gada
30. jūliju. Detalizētu rādītāju klasificēšanas metodoloģija atrodama 4. pielikumā.
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13. attēls - Iznākuma rādītāju progress uz 2012. gada 30. jūniju.

Kopumā no vairāk kā 154 iznākuma rādītājiem pēc izmantotās metodoloģijas analīzei
tika atlasīti 130 iznākuma rādītāji (84%), iekļaujot aktivitātes/apakšaktivitātes, kuras ir
pabeigtas vai vēl joprojām tiek īstenotas. Aprēķinos nav iekļautas aktivitātes, kuru
īstenošana ir pārtraukta vai atlikta, kā arī aktivitātes, kuru finansējums ir pārdalīts par
labu citām aktivitātēm, vai arī šo aktivitāšu īstenošana ir sākta nesen un uzraudzības
rādītāju ietekmi nav iespējams objektīvi novērtēt.
Kā redzams 10. attēlā par iznākuma rādītāju progresu, vislabākais progress vērojams
1. DP, kur visi analīzei izmantotie iznākuma rādītāji sasniedz, vai arī visticamāk
sasniegs mērķa vērtības līdz 2015. gada beigām. Savukārt, 2. un 3. DP vērojamas
līdzīgas tendences iznākuma rādītāju mērķa vērtības sasniegšanā. 2. DP pietiekams
progress vērojams 61,5% gadījumu, kamēr 3. DP pietiekams progress ir 63% aktivitāšu.
2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas
efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums (pieejams, www.esfondi.lv/page.php?id=1104).
11
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Daļēji pietiekams progress vērojams attiecībā 27% 2. DP un 23% 3. DP iznākuma
rādītājiem.
Salīdzinoši lielāks nepietiekama progresa īpatsvars ir vērojams starp 2. DP aktivitātēm,
kur 4 aktivitātes/apakšaktivitātes (17,65%) visticamāk nesasniegs izvirzītās mērķa
vērtības. Līdzīgi 3. DP visticamāk netiks sasniegtas 6 uzraudzības rādītāju vērtības, kas
veido 10% no kopējā 3. DP analīzei izmantoto iznākuma rādītāju skaita.
Pirmkārt, iznākuma rādītāju sasniegšanas līmeni ietekmē projektu specifika, kurus ietver
attiecīgā aktivitāte. 1. DP programmā ir lielāks īpatsvars aktivitāšu/apakšaktivitāšu, kur
projektu īstenotāji ir publiskā sektora institūcijas, kas daļēji ir sekmējis projekta
realizāciju. Tāpat atsevišķu iznākuma rādītāju sasniegšanu tiešā mērā ietekmē projektu
realizācija, kur rodas problēmas ar publiskā iepirkuma procedūru. Atsevišķu iznākuma
rādītāju sasniegšanu ir ietekmējusi arī reorganizācijas un institūciju apvienošanas, kā
rezultātā formāli mainās, piemēram, institūciju skaits, kurš saņēmis atbalstu, tādējādi
mazinot iznākuma rādītāja vērtību.
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14. attēls - Rezultatīvo rādītāju progress uz 2012. gada 30. jūniju

Pēc izmantotās metodoloģijas uz 2012. gada jūniju ir iespējams novērtēt 67 (56,3%) no
kopumā 119 rezultāta rādītājiem. 33 no rezultatīvajiem nebija pieejamas aktuālās
vērtības vai arī to noteikšana iespējama tikai pēc visu aktivitāšu pabeigšanas, 14
aktivitātes tika pārtrauktas vai arī tām piešķirtie līdzekļi tika pārdalīti par labu citām
aktivitātēm, bet 1 aktivitāte tika sākta tikai nesen, tāpēc nav iespējams objektīvi
novērtētu rezultatīvo rādītāju. Vēl 2 rādītāji tika izslēgti saskaņā ar metodoloģiju, jo to
vērtības summējās no zemāka plānošanas līmeņa rādītājiem.
Kopumā no analīzei izmantotajiem 65 rezultatīvajiem rādītājiem 53 (79%) ir tādi, kuru
mērķa sasniegšanas progress saskaņā ar izmantoto metodoloģiju ir pietiekams. 10
rezultatīvajiem rādītājiem šis progress ir daļēji pietiekams, bet 4 rādītāju progress
uzskatāms par nepietiekamu.
Kā redzams 11. attēlā, tad visvairāk rādītāju iespējams novērtēt 3. DP, kur kopumā no
rezultatīvajiem rādītājiem 25 (89%) ir tādi, kuru progress ir pietiekams mērķa vērtības
sasniegšanai. Arī lielākā daļa no analīzei izmantoto 1. DP uzraudzības rādītājiem mērķu
sasniegšanas progress uzskatāms par pietiekamu. Vislielākais skaits un proporcija ar
rezultatīvajiem rādītājiem, kuru progress uzskatāms par daļēji pietiekamu, vai
nepietiekamu ir vērojams 2. DP. Tomēr ņemot vērā mazo rādītāju skaitu, kurus uz
2012. gada 30. jūniju iespējams novērtēt, pašreizējā situācija var neatspoguļot kopējo
tendenci attiecībā uz 2. DP aktivitāšu/apakšaktivitāšu ieviešanu.
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Kopumā var secināt, ka uzraudzības rādītāju sasniegšana notiek saskaņā ar plānoto. Ļoti
labs progress ir vērojams tādās jomās, kā izglītība, veselība un vides kvalitāte. Savukārt
tādās jomās kā zinātne, enerģētika, satiksme un informācijas tehnoloģiju komunikācija
progress ir lēnāks, jo nepieciešams rast risinājumu vairākiem sarežģījumiem.
Atsevišķās jomās rādītāju sasniegšanā ir bijušās lielākas problēmas nekā citās.
Salīdzinoši lielas problēmas ir radušās ar uzņēmējdarbību un inovācijām saistītajās
jomās, kas atspoguļojas arī 2. DP rādītāju apkopojumā. Lielākā problēma projektu
ieviešanā ir saistīta ar finansējuma piesaistīšanu projektu īstenošanai. Tāpat finansējuma
saņēmēji mēdz pārkāpt iepirkuma procedūras, kā arī atsevišķos gadījumos rodas grūtības
ar projekta izmaksu pamatotības izvērtēšanu. Nereti finansējuma saņēmējam ir nodokļu
parāds VID, kas LIAA kavē maksājumu veikšanu.
4.4. Kohēzijas politikas programmu izvērtējumu rezultāti
ES KP fondu izvērtēšana ir nozīmīgs instruments to ieviešanā, kuru veiksmīgi
izmantojot var rast pierādījumus KP nozīmīgumam.
Lai izvērtēšanas rezultāti būtu ticami, ir jānodrošina izvērtējumu kvalitāti. Tā kā
daudzējādā ziņā izvērtēšana kā elements politikas veidošanā Latvijā ir attīstījies pēc tās
iestāšanās Eiropas Savienībā, ir aktuāls jautājums par izvērtēšanas kultūras veidošanu
valstī, kas sekmētu kvalitatīvu izvērtējumu veikšanu. Izvērtēšanas kapacitātes celšanai
tiek rīkoti vairāki pasākumi, piemēram, VI sadarbībā ar Valsts kanceleju organizē un
plāno izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumus, lai sekmētu izvērtējumu kvalitāti, kā
arī izmantotu izvērtēšanas instrumentu pēc iespējas veiksmīgāk KP ieviešanā Latvijā.
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas
uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” par ES fondu izvērtējumiem Latvijā uzskatāmi gan
VI veiktie izvērtējumi, gan citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju veiktie nozarei
specifiskie izvērtējumi darbības programmu ietvaros. VI uzskata, ka esošā izvērtēšanas
kārtība ir veiksmīgi īstenota prakse, kas nodrošina augstāku izvērtējumu kvalitāti nozarei
specifiskajiem izvērtējumiem.
Laika periodā no 2010. – 2012. gadam ir veikti četri ES fondu 2007. – 2013. gada
plānošanas perioda izvērtējumi. Divu izvērtējumu veikšanu organizēja VI. Papildus
divus izvērtējumus organizēja horizontālo prioritāšu (turpmāk - HP) koordinēšanu
atbildīgās institūcijas - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un
Labklājības ministrija. Šajā laikā tika veikts arī ex-post izvērtējums par ES struktūrfondu
ieguldījuma izvērtēšanu uzņēmējdarbības, nodarbinātības, izglītības un zinātnes
atbalstam 2004. – 2006. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana.
Tāpat pašreiz vēl izstrādes procesā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas organizēts izvērtējums par ES KP fondu ietekmi uz teritoriālo attīstību. Tā kā
termiņš izvērtējuma izstrādei ir 2013. gada pirmais ceturksnis, tad tiek cerēts, ka tā
rezultāti arī varētu tikt izmantoti aktivitātēs, gatavojot nākamā plānošanas perioda
dokumentus, it sevišķi ņemot vērā šajā ziņojumā iekļauto analīzi par teritoriālās
attīstības jautājumiem.
Kā viens no nozīmīgākajiem pabeigtajiem izvērtējumiem minams 2007. – 2013. gada
plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas
efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums (veikts periodā no 2011. gada
11. jūlijam līdz 2011. gada 21. novembrim), kura mērķis bija analizēt ES fondu
ieviešanas efektivitāti un gaitu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā atbilstoši ES
fondu plānošanas dokumentos un Stratēģiskajā ziņojumā 2007. – 2009. gadam
noteiktajiem un 2007. – 2010. gada periodā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī novērtēt ES
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fondu atbalsta nozīmi sociāli ekonomiskajai situācijai valstī un valsts stratēģiskās
attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.
Attiecībā ES fondu ieviešanas efektivitāti un gaitu secināts, ka lai arī lielākā daļa no ES
fondu aktivitātēm joprojām ir ieviešanas stadijā, jau sasniegtie rezultāti liecina, ka
Latvija šajā fondu plānošanas periodā kopumā spēs sasniegt izvirzītos mērķus un
rādītājus. Tāpat secināts, ka ES fondu atbalsts Latvijā kopumā ir sekmīgi pielāgots
Latvijas ekonomiskās situācijas negatīvajām izmaiņām, nodrošinot papildu finanšu
līdzekļu novirzīšanu nodarbinātības un uzņēmējdarbības jomām, kuru ekonomiskie
rādītāji recesijas ietvaros ir piedzīvojuši visstraujāko kritumu, atstājot lielu ietekmi uz
kopējās sociālās spriedzes pieaugumu valstī. Secināts arī, ka ES fondu ietvaros īstenotās
aktivitātes nodrošina tiešu atbalstu gandrīz visiem (95%) no Latvijas Stratēģiskās
attīstības plānā 2010. – 2013. gadam definētajiem mērķiem un ka atbildīgās institūcijas
ir veikušas redzamus un vērā ņemamus uzlabojumus procesu sakārtošanai un
birokrātisko šķēršļu mazināšanai. Savukārt faktori, kurus būtu lietderīgi ņemt vērā,
attīstot ES fondu vadības sistēmu, saistāmi ar ES fondu vadības centralizāciju.
Izvērtējumā arī norādīts, ka fondu vadības sistēmā būtu lietderīgi vairāk ietvert uz mērķi
orientētus rezultātus un kontroles.
Būtiskākās rekomendācijas no mid-term izvērtējuma ir ieviešamas tikai nākošajā
plānošanas periodā. Piemēram, izvērtējumā minētās rekomendācijas par ES fondu
sistēmas centralizāciju tiek ņemtas vērā, izstrādājot koncepciju ES fondu
institucionālajai sistēmai 2014. – 2020. gada plānošanas periodam. Savukārt,
rekomendācijas attiecībā uz mērķi orientētu rezultātu ieviešanu saskan ar Latvijas un
Eiropas Komisijas vispārējo nostāju ES fondu darbības programmu izstrādei. Šīs
rekomendācijas ieviešanai VI izstrādā vadlīnijas, kas nosaka ES fondu 2014. –
2020. gada plānošanas perioda Darbības programmā iekļaujamos rādītājus. VI vadlīnijas
tiek izstrādātas saskaņā ar ES fondu rādītāju diskusijām Eiropas Savienības līmenī un
EK metodoloģiskās palīdzības dokumentiem. Līdz ar to VI vadlīniju gala versija
gaidāma pēc kompromisa panākšanas Eiropas Savienības līmenī. Pēc VI ierosinājuma
sadarbībā ar Valsts kanceleju tiks organizētas arī turpmākas apmācības ES KP fondu
vadībā iesaistītajām institūcijām par uz rezultātiem balstītas KP ieviešanu nākamajā
plānošanas periodā, t.sk., nepieciešamo rādītāju noteikšanu papildus jau notikušajām
apmācībām 2012. gada 8.-9.novembrī.
Nozīmīgs KP ietekmes novērtēšanai Latvijā ir bijis ‘’izvērtējums par ES fondu ietekmi
uz Latvijas tautsaimniecības attīstību”, kurš tika veikts periodā no 2011. gada
31. martam līdz 2011. gada 15. decembrim, ieviešot HP ), „ Makroekonomiskā
stabilitāte” un kura ietvaros tika izstrādāts ES fondu ietekmes uz Latvijas
tautsaimniecību izvērtējuma makroekonomiskās prognozēšanas modelis, kas ļauj veikt
ES finanšu instrumentu ietekmes kvantitatīvu novērtējumu uz makroekonomiskiem
rādītājiem sadalījumā pa piecām nozarēm atbilstoši NACE 2.red (lauksaimniecība,
rūpniecība, privātie pakalpojumi, būvniecība un publiskie pakalpojumi) un 8 prioritātēm
(pētniecība un tehnoloģiju attīstība, inovācijas un uzņēmējdarbība, informācijas
sabiedrība, transports, enerģētika, vides aizsardzība un risku mazināšana, cilvēkkapitāls,
nodarbinātība, sociālā integrācija, izglītība). Izpildītāja izvērtējuma ziņojumā sniegts ES
fondu ietekmes kvantitatīvais novērtējums uz Latvijas tautsaimniecību līdz 2020. gadam
dažādu ekonomikas sektoru un scenāriju griezumā. Makroekonomiskās modelēšanas
rezultāti kopumā ļauj secināt, ka ES fondiem ir būtiska ietekme uz ekonomisko aktivitāti
Latvijā.
Izvērtējumā izstrādātais ekonometriskais modelis ir pārņemts Finanšu ministrijas
uzturēšanā 2011. gada decembrī. Šis modelis ir galvenais rīks, ar kura palīdzību tiek
noteikta KP pievienotā vērtība Latvijā un ietekme uz dažādiem tautsaimniecības attīstību
raksturojošiem rādītājiem. Piemēram, ar modeļa palīdzību iespējams noteikt ES fondu
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ietekmi uz IKP pieaugumu, nodarbinātību, cenu līmeni un patēriņu. Modeļa praktisko
pielietojumu skatīt šī ziņojuma sadaļā 3.1. un 1. pielikumā.
Viens no horizontālo prioritāšu izvērtējumiem ir veikts par tēmu „ES fondu ieguldījums
un ietekme uz plānošanas dokumentos noteiktās horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas
iespējas” īstenošanu” (veikts periodā no 2011. gada 27. jūnija līdz 2011. gada
15. oktobrim), kuru izstrādi ir organizējusi Labklājības ministrija kā atbildīgā institūcija
par šīs horizontālās prioritātes ieviešanu. Izvērtējumā tika vērtēta HP „Vienlīdzīgas
iespējas” īstenošana, analizējot ietekmi uz dzimumu līdztiesības principa ievērošanu, uz
personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju ievērošanu un uz aktīvās novecošanās principa
ievērošanu ES fondu projektos. Izvērtējumā secināts, ka kopumā ES fondu vadībā
iesaistīto institūciju darbība šajā plānošanas periodā ir veicinājusi HP ieviešanu. Tika
secināts, ka aktīvās novecošanās princips ir vismazāk ievērotais aspekts projekta līmenī.
Otrs horizontālo prioritāšu izvērtējums veikts par HP ‘’Informācijas sabiedrība’’.
Pētījuma par horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība” (veikts periodā no
2011. gada 30. septembra līdz 2011. gada 6. decembrim) mērķis bija izvērtēt ES fondu
ieguldījumu un ietekmi uz plānošanas dokumentos noteiktās HP „Informācijas
sabiedrība” īstenošanu. Secināts, ka laika periodā no 2007. līdz 2010. gadam Latvijā
ieviests ievērojams skaits projektu ar pozitīvu ietekmi uz HP īstenošanu, kas tādejādi
palīdz sasniegt noteiktos mērķus attiecībā uz HP īstenošanu.
4.5. DP īstenotais vai sagaidāmais ieguldījums Vispārējās regulas 3.pantā minēto fondu
uzdevumu un Kopienas Stratēģisko vadlīniju prioritāšu īstenošanā
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.
VSID un DP kopumā atbilst Kopienas stratēģiskajām pamatnostādnēs noteiktajiem ES
līmeņa mērķiem un jomām, kurās iespējams ES atbalsts, tādējādi stiprinot ekonomisko
un sociālo kohēziju. Tā kā VSID un DP mērķu sasniegšana lēnām tuvojas noslēguma
fāzei, var uzskatīt, ka Latvija kopumā sasniedz ES noteiktos mērķus.
Attiecībā uz konverģences mērķi vēlreiz jāatzīmē, ka Latvijas dzīves līmenis pēc IKP
rādītāja uz vienu iedzīvotāju par 12% šajā periodā tuvinājies ES vidējam līmenim. Kā
aprakstīts šī ziņojuma sadaļā 3.1., tad ES fondu ietekme uz ekonomikas izaugsmi laika
periodā no 2010. – 2012. gadam ir bijusi vidēji 5,5%.
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.
DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” stratēģiskie mērķi definēti DP 173.-182. punktā. DP
ir vērsta uz uzņēmējdarbības veicināšanu, inovāciju un zinātnes potenciāla attīstību.
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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.
Kārtā DP detalizēti tiek izvērsti iznākuma un rezultāta rādītāji aktivitāšu līmenī. Analīze
par iznākuma un rezultātu rādītāju sasniegšanu ir norādīta sadaļā 4.3. Attiecībā uz
ietekmes radītājiem, tie ir noteikti tikai atsevišķos sektoros – izglītība, uzņēmējdarbība,
nodarbinātība, zinātne, kultūra, energoefektivitāte, vide un satiksme. Sīkāku informāciju
par sasniegto ietekmes rādītāju sadalījumu pa darbības programmām un to vērtības skatīt
2. un 3. pielikumā.
4.6. ESF ieguldījums Eiropas Nodarbinātības stratēģijas vadlīniju un rekomendāciju
īstenošanā
ESF atbalstītās darbības nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā atbilst Eiropas
Nodarbinātības stratēģijai, Latvijas Nacionālajā reformu programmā „ES 2020”
stratēģijas īstenošanai (turpmāk – NRP) noteiktajiem politikas virzieniem, kā arī citiem
nozaru politikas plānošanas dokumentiem.
Padome 2010. gada 21. oktobrī pieņēma lēmumu par dalībvalstu nodarbinātības politikas
pamatnostādnēm12 2010. – 2014. gadam, ko dalībvalstis ņem vērā savā nodarbinātības
politikā. Nodarbinātības pamatnostādnes izvirza šādas prioritātes: dalības darba tirgū
palielināšana un strukturālā bezdarba mazināšana, kvalificēta darbaspēka izveide,
reaģējot uz darba tirgus vajadzībām, un darba kvalitātes un mūžizglītības veicināšana,
izglītības un apmācības sistēmu snieguma uzlabošana visos līmeņos un līdzdalības
palielināšana terciārajā izglītībā, sociālās iekļaušanas veicināšana un nabadzības
apkarošana. Tālāk sniegts apraksts par ESF ieguldījumu nodarbinātības pamatnostādņu
īstenošanā.
7. pamatnostādnes „Palielināt sieviešu un vīriešu dalību darba tirgū, mazināt
strukturālo bezdarbu un veicināt darba vietu kvalitāti” īstenošanai, ESF 1. DP
ietvaros līdzfinansē kopskaitā 7 aktivitātes/apakšaktivitātes.
Piemēram, bezdarbnieku apmācībai tiek īstenotas tādas aktivitātes kā
1.3.1.1.3. apakšaktivitāte „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” un
1.3.1.1.5. apakšaktivitāte „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai”.
Jāatzīmē arī 1.4.1.1.1. apakšaktivitāte „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju
integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū”, kas sevī ietver plašu pakalpojumu klāstu
(individuālās konsultācijas pie speciālistiem personas pašapziņas paaugstināšanai un
motivēšanai integrēties darba tirgū, individuālās konsultācijas personības problēmu
risināšanai, karjeras plānošanas konsultācijas, ergoterapeita konsultācijas, pavadoņa,
asistenta un surdotulka pakalpojumi personām, kurām noteikta invaliditāte, pasākumi
atkarības problēmu risināšanai, atbalsta pasākumi jauniešiem pirmās darba pieredzes
ieguvei).
Tāpat tiek īstenoti pasākumi, lai veicinātu jaunu darba vietu rašanos un paaugstināt
saimnieciskās darbības aktivitāti valstī. Šajā kontekstā atzīmējama apakšaktivitāte
1.3.1.1.6. „Atbalsts darba vietu radīšanai”, kuras ietvaros komersanti var saņemt atbalstu
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Padomes 2010. gada 21.oktobra lēmums 2010/707/ES, Padomes 2012. gada 26. aprīļa lēmums
2012/238/ES.
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darbinieku atalgojumam, ja tiek izveidotas vismaz 50 jaunas darba vietas, kuras tiek
saglabātas projekta īstenošanas laikā un vismaz 3-5 gadus pēc projekta īstenošanas.
Aktivitātes 1.3.1.2. „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”
projekta ietvaros pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai līdz 2012. gada
1. oktobrim aizdevumi un granti tika piešķirti 752 biznesa plānu īstenošanai
uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Nozīmīga loma strukturālā bezdarba mazināšanā un nodarbinātības veicināšanā ir arī
institucionālajam ietvaram. Kā piemērs minama aktivitāte 1.3.1.4. aktivitātei
„Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām”.
8.pamatnostādnes „Attīstīt kvalificētu darbaspēku, kas spēj reaģēt uz darba tirgus
vajadzībām, un veicināt mūžizglītību” īstenošanai, ESF līdzfinansē 1. DP
aktivitātes/apakšaktivitātes:
Darbaspēka spējai reaģēt uz darba tirgus vajadzībām svarīga ir mūžizglītības
veicināšana. Šeit būtisks ieguldījums ir 1.2.2.1.2. apakšaktivitātei „Atbalsts
mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai”, kuras ietvaros tiek sniegti karjeras
konsultēšanas pakalpojumi izglītības programmas izvēlei un formālās vai neformālās
izglītības apguvei iedzīvotājiem no 25 gadu vecuma, tādējādi palielinot šo personu
konkurētspēju darba tirgū un sekmējot iespējas būt ekonomiski aktīvām ilgāk. Ņemot
vērā, ka ar darbaspēka kvalifikācijas problēmām un spēju pielāgoties darba tirgus
prasībām saskaras ne tikai bezdarbnieki, bet arī nodarbinātie un uzņēmumi, tad nozīmīga
ir arī 1.3.1.1.1. apakšaktivitāte „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu
konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām”. Ar
programmas atbalstu līdz 2012. gada septembrim ir apmācīti vismaz 15700 nodarbinātie,
un apmācības tiks turpinātas līdz 2015. gadam. 2012. gada oktobrī ir atbalstīti grozījumi
programmā, lai īpaši veicinātu Latvijas reģionos darbojošos komersantu iesaisti
apmācībās, kā arī iesaistītu jauniešus nodarbinātībā un sniegtu apmācības darba iemaņu,
profesionālo prasmju un zināšanu nostiprināšanai. Līdz 2010. gada beigām tika īstenota
arī 1.3.1.1.4. apakšaktivitāte „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu
konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām”.
Savukārt, lai politikas veidotāji spētu labāk reaģēt uz darba tirgus vajadzībām un
pieprasījumu 1.3.1.7. aktivitātē „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa
prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” tiek ieviesta, lai prognozētu darba
tirgus tendences un savlaicīgi uz tām reaģētu;
9. pamatnostādnes „Uzlabot visu līmeņu izglītības un mācību sistēmas un palielināt tādu
personu skaitu, kas iegūst augstāko izglītību un līdzvērtīgu izglītību” īstenošanai ESF
līdzfinansē kopumā septiņas 1. DP aktivitātes/apakšaktivitātes:
Attiecībā uz personu skaitu, kas apgūst augstāko un līdzvērtīgu izglītību nozīmīga loma
ir bijusi tādām apakšaktivitātēm kā 1.1.2.1.1. „Atbalsts maģistra studiju programmu
īstenošanai” un 1.1.2.1.2. „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”. Piemēram,
mērķstipendiju piešķiršana maģistrantiem ir veicinājusi studēt gribētāju skaita
pieaugumu prioritārajās studiju programmās, kā rezultātā ir pieaudzis maģistra grādu
ieguvušo skaits (salīdzinot ar 2010. gadu (1299) pieaudzis par 4% 2011. gadā (1352) un
palielinājies doktorantūrā studējošo skaits prioritārajās jomās, ja 2010. gadā tie bija 810
doktoranti, tad 2011. gadā attiecīgi – 867). Tāpat ir pieaugusi tā akadēmiskā personāla
daļa, kam ir zinātniskais grāds, kas vienlaicīgi veicina arī augstākās izglītības un
zinātnes lielāku integrāciju, palielinājies pētnieku un vadošo pētnieku skaits augstskolās,
kas skaidrojams, ka doktori, kas iegūst grādu turpina zinātnisko darbību
Tiešs ieguldījums ir apakšaktivitātēm 1.2.1.1.1. apakšaktivitātei „Nozaru kvalifikāciju
sistēmas
izveide
un
profesionālās
izglītības
pārstrukturizācija”
un
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1.1.2.2.1. apakšaktivitātei „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un
akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana”, kuru ietvaros profesionālās un
augstākās izglītības programmas tiek uzlabotas atbilstoši tautsaimniecības nozaru
attīstības vajadzībām, kā arī novērsta to savstarpēja pārklāšanās, kas veicinātu efektīvāku
resursu izlietošanu.
Papildus mācību un studiju programmu satura pārskatīšanai, mācību sistēmas
uzlabošanai tiek celta arī mācību personāla kompetence. Piemēram,
1.2.1.1.2. apakšaktivitātē „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences
paaugstināšana” 4040 profesionālās izglītības pedagogi ir pilnveidojuši savu kompetenci
un kvalifikāciju svešvalodu apguvē, IKT prasmēs, kā arī paaugstinājuši savas specifiskās
kompetences (pedagogi uz laiku piedalās uzņēmumu darbībā, iepazīstoties ar jaunāko
tehnoloģiju un metožu lietošanu ikdienas darbā) - ar mērķi iegūtās zināšanas nodot
audzēkņiem-potenciālajiem darba ņēmējiem Latvijas uzņēmumos.
Būtiska loma mācību sistēmas uzlabošanā un sasniegumu veicināšanā ir ne tikai mācību
saturam, bet arī tā pasniegšanas veidam. Attiecīgi 1.2.1.2.1. apakšaktivitātē „Vispārējās
vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmeta, metodikas un mācību sasniegumu
vērtēšanas sistēmas uzlabošana” sniedz būtisku ieguldījumu eksakto priekšmetu
apgūšanā. Tas atspoguļojas faktā, ir auguši gan skolēnu mācību sasniegumi bioloģijā,
fizikā, ķīmijā un matemātikā, gan arī viņu motivācija mācīties līdz šim bieži vien par
sarežģītiem un neinteresantiem uzskatītos eksaktos mācību priekšmetus.
Ne mazāk svarīgs aspekts izglītības un mācību līmeņa celšanā ir pareizai cilvēku izvēlei
attiecībā uz savu nākotnes profesiju. Šis aspekts tiks nodrošināts ar plānoto
1.2.2.2.1. apakšaktivitāti „Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība
izglītības sistēmā”, kur plānots nodrošināt karjeras konsultantu profesionālās izglītības
kompetences centros ar mērķi veicināt profesionālās izglītības pievilcību, samazinot
priekšlaikus izglītību pametušo jauniešu skaitu. Apakšaktivitātes īstenošanu plānots
uzsākt 2013. gada otrajā pusē.
Nevar nenovērtēt arī 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” ietvaros tiek
īstenotas viengadīgās un pusotrgadīgās profesionālās izglītības programmas, lai
nodrošinātu iespēju jauniešiem, kuri pēc vidusskolas neturpina studijas augstskolā, pēc
iespējas ātrāk iekļauties darba tirgū, tādejādi preventīvi mazinot jauniešu bezdarba risku.
Apmācību grupas lielums un apmācību virziens tiek saskaņots ar darba devējiem, lai
sekmētu jauniešu iekļaušanos darba tirgū. 2011. gadā šajās grupās profesionālo
kvalifikāciju ieguva 682 izglītojamie jeb apmēram 79% no mācības uzsākušajiem
2010. gada oktobrī. Aptaujājot minētajās profesionālās izglītības programmās studējošos
jauniešus tika konstatēts, ka aptuveni 80% jauniešu pēc kvalifikācijas saņemšanas plāno
meklēt darbu Latvijā, nevis doties ārpus valsts. Šobrīd atbalstu saņem tikai vidusskolu
absolventi, tātad 19-25 gadu veci jaunieši; IZM plāno paplašināt mērķa grupu, paredzot
atbalstu arī 17-19 gadu veciem jauniešiem. 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes 2. kārtas ietvaros
mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem atbilstoši Ministru kabineta
2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 922 „Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes „Atbalsts
sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un
īstenošanai” otro projekta iesnieguma atlases kārtu” 4.punktu.
10. pamatnostādnes „Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” īstenošanai ESF
līdzfinansē šādas kopskaitā sešas 1. DP aktivitātes/apakšaktivitātes:
Viens no sociālās iekļaušanas veicināšanas un nabadzības apkarošanas mehānismiem ir
personu iekļaušana darba tirgū. Tā ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kā, piemēram,
1.3.1.5. aktivitāte „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas
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atbalsts”, kuras ietvaros ekonomiskās krīzes apstākļos tiek organizēti sabiedriskie darbi
pašvaldībās, lai nodrošinātu ar darba vietām personas, kurām ir zemi vai nav ienākumu.
Savukārt 1.4.1.2.1. apakšaktivitātes „Darbaspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”
ietvaros tiek veidota invaliditātes noteikšanas sistēma, 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.
Vienlaikus, lai izpētītu ilgstošā bezdarba situāciju un iegūtu skaidru priekšstatu par to, kā
arī iegūtu augsta līmeņa ekspertīzi ilgstošo bezdarbnieku atbalsta sistēmas pilnveidei,
2012. gada 25. maijā Labklājības ministrija un NVA noslēdza līgumu ar Pasaules Banku
par pētījuma „Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?”
veikšanu. Pētījums tiks īstenots līdz 2013. gada martam un analizēs ilgstošā bezdarba
iemeslus, nabadzības slazdus, pabalstu un darbaspēka nodokļu mijiedarbību, īstenotos
atbalsta pasākumus. Pētījuma īstenošanu līdzfinansē ESF (1.4.1.1.1. apakšaktivitāte
„Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū”).
Tāpat tiek īstenotas aktivitātes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekļaušanu sabiedrībā.
Labs piemērs tam ir 1.4.1.2.2. apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”, kura ir vērsta uz personu ar
redzes un dzirdes traucējumiem integrāciju sabiedrībā. Papildus tam notiek darbs pie citu
sociāli jūtīgu un atstumto grupu iekļaušanas. Piemēram,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.
Papildus, 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.
4.7. 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
Ziņojumā par nacionālo sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas stratēģiju 2008. –
2010. gadam 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.
Uzdevuma „Sekmēt efektīvāku līdzdalību un integrāciju darba tirgū” ietvaros ar ESF
atbalstu tiek īstenoti 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; 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
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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);


veikt iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta
sistēmas izveidi, nepieciešamā personāla sagatavošanu, nodrošināšanu un
kompetences paaugstināšanu”, lai samazinātu jauniešu skaitu, kas agri pamet
mācības un neturpina izglītību un veicinātu jauniešu ar funkcionāliem
traucējumiem iekļaušanos izglītībā, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot
atbalsta sistēmas un personālu. Izveidoti astoņi pašvaldību iekļaujošās izglītības
atbalsta centri, kuru uzdevums ir iekļaujošās izglītības un sociālās atstumtības
riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide un ieviešana, tai skaitā mācību
un metodisko materiālu nodrošinājums, iesaistītā personāla sagatavošana un
profesionālās kompetences pilnveidošana, e-vides nodrošināšana izglītības
pieejamības veicināšanai. Ir veikti vairāki pētījumi, kuru rezultātā ir izstrādāta
Jauniešu sociālās atstumtības mazināšanas programma, kas tiks ieviesta 15
pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs, kā arī izveidota rokasgrāmata skolotājiem, lai
agrīni jau varētu diagnosticēt iespējamās mācību, uzvedības un emocionālās
problēmas. Ir atlasītas izglītības iestādes, kurās tiks izmēģināti izstrādātie mācību
un metodiskie materiāli, kā arī veikta skolotāju sagatavošana darbam ar
izglītojamiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Uzsākta datu bāzes izstrāde, lai
centru sastāvā esošajās pedagoģiski medicīniskajās komisijās nodrošinātu vienotu
datu bāzi ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju. Aktīvi norisinās pasākumi
izpratnes paaugstināšanai par iekļaujošas izglītības jautājumiem.



veicināt atbalsta pasākumu īstenošanu jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”, lai
nodrošinātu mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicinātu
piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā
izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, sociālās korekcijas iestādēs un
jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem. ESF atbalstu mācībām ir saņēmuši
6864 sociālās atstumtības riska grupu izglītojamie. Ir palielinājusies izglītības
iestāžu pieejamība bērniem ar speciālām vajadzībām, tai skaitā ar kustību
traucējumiem. Izglītojamajiem ar kustību traucējumiem pilnībā ir pielāgotas 27
vispārējās izglītības iestādes. Apakšaktivitātes ietvaros tiks sniegts arī atbalsts tiem
Latvijas bērniem, kuru vecāki devušies peļņā uz ārzemēm, bērniem un jauniešiem
no nabadzīgām ģimenēm.

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 algotos pagaidu sabiedriskajos darbos.
Minētais atbalsts sniedz stimulu iedzīvotājiem iesaistīties atbalsta pasākumos, tādējādi
motivējot tos būt aktīviem un integrēties darba tirgū. Līdz 2012. gada 30. jūnijam
sabiedrības derīgajos darbus, saņemot stipendiju, tika iesaistīti 137 964 bezdarbnieki.
104 468 bezdarbnieku ir saņēmuši atbalstu, piedaloties apmācībās darba tirgus
pakalpojumu sniegšanas jomā un attiecīgajos darba prakses pasākumos, kā arī
profesionālajās apmācībās un apmācībās pie darba devēja. Atbalstu kompleksos atbalsta
pasākumos integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū, t.sk. stipendijas jauniešiem piedaloties
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darba prakses pasākumos, ir saņēmuši 31 168 bezdarbnieki un darba meklētāji. Turklāt
algas dotācijas darba algai ir saņēmuši 1 883 nelabvēlīgākā un īpaši nelabvēlīgā situācijā
esošie bezdarbnieki, kā arī bezdarbnieki ar invaliditāti.
Uzdevuma „Sekmēt pieejamību kvalitatīviem pakalpojumiem” ietvaros ar ESF
atbalstu tiek īstenoti 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. Kopumā
2011. un 2012. gadā ar ESF atbalstu ir uzsākta 97 projektu īstenošana sociālo
pakalpojumu attīstīšanai reģionos, kuru rezultātā tiek izstrādātas un īstenotas sociālās
aprūpes programmas, sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas, veidotas
jaunas sociālās institūcijas, (piemēram, dienas centrs romiem, dienas centri personām ar
funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm un bērniem, kas pakļauti sociālās atstumtības
riskam, krīzes centri, grupu mājas personām ar garīga rakstura traucējumiem,
specializētās darbnīcas, īslaicīgās pieskatīšanas un aprūpes centri u.c.13.
4.8. DP īstenotais vai sagaidāmais ieguldījums Nacionālās reformu programmas
prioritāšu īstenošanā
ES fondu jomā Latvijas NRP 2009. – 2011. gadu periodā koncentrējas uz galveno
Latvijas makro-strukturālo izaicinājumu/šķēršļu pārvarēšanu – sabalansētas
tautsaimniecības attīstības nodrošināšana, veicinot tirgojamo nozaru attīstību un ceļot
produktivitāti; uzņēmējdarbības vides uzlabošana, efektīva ES fondu izmantošana,
uzņēmumu pieejas finansēm nodrošināšana ar mērķi atbalstīt produktīvās investīcijas.
Savukārt, Latvijas Nacionālās reformu programmas kvantitatīvie mērķi tādām ir noteikti
tādām politikas jomām kā: Nodarbinātība, Klimata pārmaiņas un enerģētika, Pētniecība,
Izglītība, Sociālā vienlīdzība. Turpmākajās rindkopās sniegta apkopota informācija par
darbībām, kuras tiek īstenotas Nacionālās reformu programmas īstenošanā. Jāatzīmē, ka
atsevišķu īstenoto aktivitātes sniedz kompleksu ieguldījumu vairāku mērķu sasniegšanā
un tām var būt netieša ietekme uz situācijas uzlabošanos vairākās jomās.

13

Nacionālais sociālais ziņojums, Latvija. 2012. (pieejams,
www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/sociala_ieklausana/nsr_fin2_lv.pdf)
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4.9. Nodarbinātības jomā
Sekmējot Latvijas NRP noteiktā mērķa „Sasniegt nodarbinātības līmeni 73% apmērā”
līdz 2020. gadam sasniegšanu primārie pasākumi īstenoti DP „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” ietvaros. Piemēram, lai uzlabotu situāciju darba tirgū, 2011. gadā aktīvās
darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai tika izlietoti gandrīz 50 milj. LVL, aptuveni
86% no tā ir ESF finansējums, sniedzot bezdarbniekiem un darba meklētājiem tādus
pakalpojumus kā apmācības, karjeras konsultācijas, pasākumus konkurētspējas
paaugstināšanai, subsidētās nodarbinātības pasākumus. Nodarbinātības ietvaros ir
īstenoti vairāki aktīvās nodarbinātības pasākumi, tāpat veikta nodarbinātības dienesta
efektivizācija un strādāts pie mūžizglītības principa ieviešanas, darba tiesisko attiecību
un darba aizsardzības normatīvā regulējuma un tā piemērošanas pilnveidošanas
Lai veicinātu nodarbinātības līmeņa pieaugumu, Latvijas NRP cita starpā koncentrējas
uz pasākumiem, ar kuru palīdzību ir iespējams veicināt darbaspēka pieprasījumu
(strukturālās reformas preču un pakalpojumu tirgos, uzņēmējdarbības vides uzlabošana)
gan pasākumiem, kas vecina darbaspēka piedāvājumu (tai skaitā pašnodarbinātības un
uzņēmējdarbības sekmēšana).
Šajā kontekstā arī vairākām DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas ” aktivitātēm un
apakšaktivitatēm ir pastarpināta ietekme uz nodarbinātību. DP ietvaros tiek sniegts
atbalsts ārējo tirgu apgūšanai, kā arī ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšana uz eksportu
orientētām nozarēm. Tāpat veicināta finanšu resursu pieejamība finanšu resursiem. Lai
arī DP ietvaros īstenotās aktivitātes galvenokārt vērstas uz uzņēmējdarbības veicināšanu,
tomēr jauni noieta tirgi un preču noieta pieaugums sekmē arī nodarbinātības
paaugstināšanos.
Savukārt DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” piecu aktivitāšu/ apakšaktivitāšu ietvaros
tiek sniegts atbalsts klientu apkalpošanas infrastruktūras pilnveidošanā darba tirgus
institūcijās – klientu kvalitatīvai apkalpošanai nepieciešamās datortehnikas, biroja
tehnikas un programmatūras iegāde, telpu remontiem, darba informācijas punktu
izveidei sabiedriskos objektos, pašapkalpošanās iespēju nodrošinājumam internetā un
filiālēs uz vietas, IKT modernizācijai klientu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu
sniegšanai. Vienlaikus atbalsts tiek sniegts ES fondu vadībā iesaistīto institūciju ES
fondu vadības funkciju nodrošināšanai, finansējot darbinieku atalgojumu, atalgojumu
tiešo vadības funkciju veikšanā iesaistītajiem ekspertiem. Netieši nodrošinot
nodarbinātības veicināšanu tiek sniegts atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstībai nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, kā arī
atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai.
Kā minēts ziņojuma sadaļā 3.1. tad kopš 2010. gada sākuma ES fondu projektu ieviešana
Latvijā palielinājusi nodarbināto skaita pieauguma tempu vidēji par 1,56
procentpunktiem.
Izglītības jomā
Izglītības jomā Latvijas NRP ir izvirzīti divi galvenie mērķi. Viens no mērķiem ir skolu
nebeigušo jauniešu īpatsvara samazināšana, kā ietvaros paredzēts skolu nebeigušo
jauniešu īpatsvaru samazināt zem 13, 4% robežas.
1. DP ietvaros skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvara samazināšanas mērķa sasniegšanai
tiek nodrošināta pamata un vidējās izglītības pieejamība un veicināta modernu mācību
metožu ieviešana. Īpaši izceļamas ir 1.2.2.4.1. apakšaktivitāte „Iekļaujošas izglītības un
sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā
personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” un
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1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības
riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”.
Šo aktivitāšu ietvaros īstenotajos projektos tika atbalstīti jaunieši ar mācīšanās
problēmām, piedāvājot piemērotu izglītību jauniešiem ar zemām pamatprasmēm,
tādējādi samazinot jauniešu skaitu, kuri agri pamet mācības un neturpina izglītību, tajā
skaitā, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot atbalsta sistēmas un personālu.
Tāpat arī 3. DP ietvaros tiek īstenoti pasākumi, kuriem ir vairāk pastarpināta ietekme uz
skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvaru. Būtiski pasākumi vērsti uz mācību vides
sakārtošanu. Piemēram, kvalitatīvām profesionālās un vispārējās izglītības mācību
programmām nepieciešamās infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanu,
kā arī uz vispārējās izglītības pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, vienlaicīgi nodrošinot profesionālās izglītības pieejamību arī ieslodzījuma
vietās.
Otrs NRP mērķis izglītības jomā, kura sasniegšanā ieguldījumu sniedz darbības
programmas, ir vērsts uz augstāko izglītību ieguvušo skaita palielināšanu, kura ietvaros
izvirzīts līdz 2020. gadam ar augstāko izglītību ieguvušo cilvēku skaitu vecuma grupā no
30-34 gadiem palielināt līdz 34-36%. Šī mērķa ietvaros 1. DP tiek īstenoti vairāki
pasākumi augstākās izglītības kvalitātes celšanai, tādējādi veicinot augstākās izglītības
prestižu. Viens no svarīgiem priekšnosacījumiem kvalitātes uzlabošanai ir maksimāli
efektīga resursu izmantošana, kā ietvaros nepieciešams veidot uz rezultatīvajiem
radītājiem balstītu augstākās izglītības finansēšanas modeli. Tā ietvaros
1.1.2.2.1. apakšaktivitātē „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un
akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana” uzsākta projekta „Augstākās
izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”
īstenošana. Projekta ietvaros plānots veikt augstākās izglītības programmu kvalitātes,
savstarpējās pārklāšanās, resursu pietiekamības un ilgtspējas, kā arī starptautiskās
konkurētspējas izvērtējumu un sagatavot priekšlikumus pa studiju virzieniem sagrupētu
studiju programmu turpmākai pilnveidei, attīstībai, konsolidācijai, starptautiskās
konkurētspējas veicināšanai, resursu efektīvai izmantošanai un finansēšanai no valsts
budžeta līdzekļiem.
Vienlaikus tiek veicināta augstākās izglītības pieejamība, pilnveidojot stipendiju, kā arī
studiju un studējošo kredītu piešķiršanas mehānismu, atsākot kredītu dzēšanu no valsts
budžeta līdzekļiem, un studiju un zinātniskās darbības kvalitātes uzlabošana, paaugstinot
augsti kvalificētu speciālistu īpatsvaru darba tirgū prioritārās jomās, nodrošinot
stipendiju saņemšanu.
Svarīgs faktors cilvēku vēlmei studēt ir sakārtota un mūsdienu prasībām atbilstoša
mācību infrastruktūra. Tieši 2. DP ietvaros tiek sniegts atbalsts augstākās izglītības
kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, modernizējot augstākās izglītības iestāžu
infrastruktūru, tajā skaitā pielāgojot personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī
nodrošinot ar iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām. 3 DP ietvaros tiek sniegts atbalsts
augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, modernizējot augstākās
izglītības iestāžu infrastruktūru, tajā skaitā pielāgojot personām ar funkcionāliem
traucējumiem, kā arī nodrošinot ar iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām.
Ņemot vērā 1. DP labo sniegumu, gan iznākuma, gan rezultāta rādītāju sasniegšanā, tad
sagaidāms būtisks ieguldījums attiecībā Latvijas NRP mērķiem.
Klimatu pārmaiņas un enerģētikas jomā
Uz klimata pārmaiņām un enerģētiku ir attiecīnāmas vairākas 3. DP aktivitātes un
apakšapktivitātes. To ietvaros tiek sekmēta Latvijas NRP noteiktā mērķa „40% enerģijas
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jāiegūst no atjaunojamiem avotiem” līdz 2020. gadam sasniegšanu tiek sniegts atbalsts
daudzdzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem, lai
nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu, kā arī
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, ar mērķi būtiski
paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus
pārvades un sadales sistēmās, vienlaikus sekmējot fosilo kurināmo veidu aizvietošanu ar
atjaunojamajiem kurināmajiem. Kā arī sekmējot Latvijas NRP ir noteiktā mērķa „par
0,67% jāuzlabo energoefektivitāte” līdz 2020. gadam sasniegšanu tiek sniegts atbalsts
atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība, ar mērķi
būtiski paaugstināt elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus no
atjaunojamajiem energoresursiem, tādējādi mazinot Latvijas atkarību no primāro
enerģijas resursu importa.
Sociālās iekļaušanas jomā
Būtiskas NRP aktivitātes tiek izvērstas attiecībā uz sociālo iekļaušanu, nabadzības un
sociālās nabadzības mazināšanu. Piemēram, attiecībā uz nabadzību un sociālo atstumtību
NRP uz 2020. gadu ir noteikts mērķis „vismaz par 121 000 jāsamazina to cilvēku skaits,
kuri dzīvo nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai kuriem draud šāds liktenis)”. 3. DP
ietvaros tiek sniegts atbalsts nodarbinātību un iekļaujošu darba tirgu veicinošiem
pasākumiem, veidojot modernas un uz klientiem vērstas darba tirgus institūcijas,
uzlabojot valstī sniegtos sociālos pakalpojumus, kā arī veicinot darba un ģimenes dzīves
saskaņošanu. Tāpat atbalsts tiek sniegts veselības aprūpes pakalpojuma kvalitātes
uzlabošanai, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, veiktu kvalitatīvāku ārstēšanu, tādējādi
nodrošinot darbaspēka ātrāku atgriešanos darba tirgū.
Papildus, kā ieguldījums sociālās iekļaušanas veicināšanā ir attiecināms pie izglītības
jomas aprakstītais skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvara samazināšanas mērķis un
strukturālās izmaiņas profesionālajā izglītībā.
Lai veicinātu nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu līdzdalību
darba tirgū, īstenoti aktīvās darba tirgus politikas pasākumi, tostarp noteiktām personu
grupām, nodrošinot visnelabvēlīgākajā situācijā esošo iedzīvotāju nodarbināšanu valsts
līdzfinansētās darba vietās. 2011. gadā pasākumos noteiktām personu grupām tika
iesaistīti 2,6 tūkstoši personu. 2012. – 2013. gadā pasākumos ir plānots iesaistīt
3,7 tūkstošus personu.
Ieguldījumu pētniecībā un attīstībā (P&A) jomā
Sekmējot Latvijas NRP noteiktā indikatīvā mērķa „palielināt ieguldījumus pētniecībā un
attīstībā (P&A) līdz 1,0% no IKP 2015. gadā un 1,5% no IKP 2020. gadā, pakāpeniski
palielinot privātā sektora P&A līdzfinansējumu (ES mērķis ieguldījumiem P&A -3% no
IKP 2020. gadā) darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” tiek sniegts
atbalsts tālākminēto politikas virzienu īstenošanā:
Zinātniskās darbības potenciāla attīstība, kā ietvaros atbalsts tiek sniegts 9 valsts
nozīmes pētniecības centru izveidei zinātnes un tehnoloģiju resursu koncentrācijai un
attīstībai (tai skaitā pētniecības infrastruktūras un laboratoriju 9 valsts nozīmes
pētniecības centros modernizācija un jaunas aparatūras iegāde (2011. – 2015. gads),
Latvijas uzņēmēju un zinātnieku kopējas dalības nodrošināšanai programmās, kas sekmē
zinātnes un rūpniecības sektora sadarbību un jaunu tehnoloģiju, produktu izstrādi
(EUREKA, EUROSTARS, ARTEMIS programmu ietvaros), kā arī zinātnisko institūciju
starptautiskās izvērtēšanas īstenošanai (2012. gads);
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Ne mazāk svarīga ir Uzņēmumu un zinātnieku ilgtermiņa sadarbības platformas izveide.
Tā ietvaros tiek sniegts atbalsts kompetences centru programmai (atbalstīta 6
kompetences centru izveide), kur kopumā plānots iesaistīt vismaz 72 uzņēmumus un 11
zinātniskās institūcijas, 8 Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbībai augstākās
izglītības iestādēs, 7 klasteru projektu īstenošanai elektronikas, ķīmijas un farmācijas,
metālapstrādes, vieglās rūpniecības, loģistikas un saistītās nozarēs, kā arī tika īstenots
kosmosa tehnoloģiju attīstības klastera projekts, kā arī komerciālas pētniecības
infrastruktūras izveidei un praktiskas ievirzes pētījumu projektu īstenošanai valsts
prioritārajos zinātnes virzienos un Latvijai svarīgās tautsaimniecības nozarēs;
Atbalsts inovatīvu komersantu attīstībai ietvaros tiek sniegts atbalsts inovatīviem
komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā ar mērķi
sekmēt inovatīvo uzņēmumu attīstību. Uz šo mērķu sasniegšanu vērsta
apakšaktivitāte 2.1.2.2.2. „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”, aktivitāte 2.1.2.4.„Augstas pievienotās
vērtības investīcijas”. Tāpat ir izstrādāta arī jauna apakšaktivitāte 2.1.2.2.4. „MVK jaunu
produktu un tehnoloģiju attīstības programma”
4.10. Eiropas Teritoriālās sadarbības īstenotais vai sagaidāmais ieguldījums ES fondu
uzdevumu īstenošanā.
Valsts teritoriju līdzsvarotas attīstības veicināšana un starptautiskās konkurētspējas
nodrošināšana vistiešākajā veidā ir saistīta ar Latvijas spēju integrēties starptautiskos
sadarbības tīklos un mijiedarboties ar tuvākajām pilsētām un lauku teritorijām.
Izmantojot savu ģeogrāfisko novietojumu un sociāli ekonomiskos priekšnoteikumus
nozīmīga loma ir divpusējās un daudzpusējās pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu
sadarbības stiprināšanai ar kaimiņvalstīm un partnervalstīm sekmējot ilgtspējīgu,
konkurētspējīgu un integrētu teritoriālo attīstību ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī pie
Eiropas Savienības ārējām robežām.
2010. – 2012. gadu periodā, lai veicinātu pārrobežu infrastruktūras sakārtošanu, sekmētu
sociālo un ekonomisko konkurētspēju pierobežu reģionos, kā arī veicinātu investīcijas
un radītu labvēlīgu dzīves vidi, tika turpināta Latvijas partneru divpusējā un reģionālā
sadarbība ar Baltijas jūras reģiona kaimiņvalstu partneriem Eiropas Savienības
struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība” programmu ietvaros.
Kopīgu sociāli ekonomisko izaicinājumu risināšanai un mērķu īstenošanai, kas ir
noteikti Valsts strateģiskajā ietvardokumentā 2007. – 2013. gadu periodam, vēl vairāk
tika attīstīta un paplašināta sadarbība ar Baltijas un Ziemeļu reģiona valstīm stiprinot ne
vien savstarpējos sakarus un pieredzes apmaiņu, bet arī iedzīvinot aktuālus
tautsaimniecības attīstībai stratēģiski nozīmīgus sadarbības projektus, kas ir balstīti uz
katras teritorijas īpašo priekšrocību un resursu efektīvās izmantošanas. Baltijas valstu –
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas - sadarbības stiprināšana Baltijas jūras reģiona telpā rada
pamatu tam, lai reģions taptu par vienu no konkurētspējīgākajiem un inovatīvākajiem
Eiropā.
Kopumā 2010. – 2012. gadu periodā Latvijas partneri uzsāka dalību 254 projektos, kuros
Latvijas partneru daļa sastāda 32984888 LVL, tai skaitā – 27711170 LVL ERAF un
5273718 nacionālais līdzfinansējums.
Pārrobežu sadarbības programmu projektu rezultātā tiek sniegts nozīmīgs ieguldījums
ekonomiskās un sociālās situācijas uzlabošanai pierobežā, lai veicinātu uzņēmējdarbības
un biznesa attīstību, transporta, loģistikas un komunikācijas risinājumus, kā arī tūrisma
attīstību, aktivitātes vides un dabas resursu aizsardzībā, kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā, enerģijas efektivitātes uzlabošanā, kā arī vietējo un reģionālo institūciju
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administratīvās kapacitātes celšanu, sadarbību kultūras, sporta, sociālās un veselības
aprūpes jomās. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā
Latvijas partneru īstenojamo projektu ietvaros plānots atbalstīt dzīvotspējīgu transporta
ceļu izveidošanu starp trim reģioniem un optimizēt esošos transporta nosacījumus;
pietiekami augstā līmenī sasniegt nepieciešamo izpratni par biooglēm; ieviest sistēmu
uzņēmēju internacionalizācijai, uzlabot vispārējo uzņēmējdarbības līmeni un attīstīt
informācijas apmaiņu par labāko biznesa tiesību aktiem, valsts atbalstu, labāko biznesa
praksi un ētiku, inovatīvas tehnoloģijas apmaiņu un saziņu šajā reģionā; noteikt Baltijas
jūras piekrastes apvidus piesārņojuma pakāpi; kopīgi risināt problēmas
energoefektivitātes jautājumos reģionā, un cits. Baltijas jūras reģiona transnacionālās
sadarbības programmā projekti ar Latvijas partneru dalību ir vērsti uz Baltijas jūras
reģiona iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošanu, Baltijas jūras kā kopējā resursa
pārvaldību, pievilcīgu un konkurētspējīgu pilsētu un reģionu attīstību. Starpreģionu
sadarbības programmas INTERREG IVC ietvaros projekti tiks īstenoti reģionālās
attīstības politiku inovāciju, zināšanu ekonomikas, vides un risku novēršanas jomās, kā
arī tiks veicināta Eiropas ekonomisko modernizāciju un konkurētspējas palielināšanās.
Pilsētvides attīstības programmā URBACT II ir 3 projektu ar Latvijas partneriem
rezultātā tiek veicināta jauniešu izaugsme pilsētās, radītas paraugprakses apmaiņa starp
pilsētām īstenojot iedzīvotāju sociālo iekļaušanos un veicinot labklājību, kā arī tiek
veiktas darbības, saistītas ar pilsētu, kas ir daļa no aglomerāta, sinerģijas tālāku attīstību.
ES Baltijas jūras stratēģijas ieguldījums vai ietekme uz nacionālajām stratēģijām un
programmām (veiktie vai plānotie ieguldījumi vai izmaiņas).
ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam ir viena no tām Eiropas Savienības iniciatīvām,
kuru izstrādāšanā Latvija ir iesaistījusies kopš idejas rašanas brīža. Notika konsultācijas
ar Latvijas ieinteresētajām pusēm, dialogs ar reģiona valstīm, tai skaitā Eiropas
Teritoriālās sadarbības programmu ietvaros, konsultācijas ar Eiropas Komisiju.
Atbilstoši Latvijas nacionālajai pozīcijai, Latvijas prioritārās jomas Stratēģijas ietvaros
rika noteiktas: 1) enerģētika 2) konkurētspēja 3) izglītība, pētniecība, kultūra 4) vide 5)
sabiedrības drošība. Latvijas skatījumā attīstīts Baltijas jūras reģions sniegs ieguldījumu
kopējās ES konkurētspējas palielināšanā, cels Baltijas jūras reģiona austrumu krasta
konkurētspēju.
Lai atbalstītu Stratēģijas un tā Rīcības plāna ieviešanu, Latvija kopā ar citām
dalībvalstīm vienojās par nepieciešamību izvērtēt jau apstiprināto projektu atbilstību
Stratēģijai, kā arī aicināt Rīcības plānā norādītus projektus pietiekties turpmākajos 2010.
– 2011. gadu programmu projektu konkursos. Veicot minēto izvērtējumu ETS
programmās ar Latvijas dalību, tika secināts ka ETS programmu finansētie projekti
sniedz dažāda mēroga un intensitātes ieguldījumu Stratēģijas īstenošanā. Īpaši tas ir
izteikts Baltijas jūras reģiona programmā, kur atbalsts tika sniegts pilnībā vai daļēji
flagship projektiem, vai horizontālajām darbībām. Savukārt, Centrālā Baltijas jūras
reģiona programmas ietvaros no 2010. gada projektu iesniedzējiem bija jāpaskaidro, kā
viņu projekts atbalsta Stratēģijas īstenošanu, kā arī, ja projektam, kas bija definēts kā
flagship projekts, bija jāsniedz atbalsta vēstule no attiecīgā prioritāšu koordinatora;
minēta informācija tika iekļauta projektu vērtēšanas ziņojuma un prezentēta Vadības
komitejai. Papildus minētajām darbībām, ETS programmas 2010. – 2012. gadu periodā
rīkoja dažādus pasākumus, lai informētu un apmācītu programmu finansējuma
saņēmējus par Stratēģiju un tās ietekmi uz programmām, kā arī plašu sabiedrību par ETS
programmu sniegto atbalstu Stratēģijas īstenošanā.
No Latvijas viedokļa, šo aktivitāšu rezultātā gan Latvija, gan citas ETS programmu
dalībvalstis un partneri guva plašu pieredzi stratēģiskās plānošanas pielietošanā
sadarbības prioritāšu definēšanā un projektu ideju ģenerēšanā gan esošajam, gan
nākamajam plānošanas periodam.
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5.

Progress un izaicinājumi prioritāšu un stratēģiju īstenošanā

5.1. Galveno pasākumu kopsavilkums (pārvarētās grūtības, lai nodrošinātu
programmu ieviešanu (projektu sagatavošana un lielo projektu izstrāde, prioritāšu
pārskatīšana, pārprogrammēšana)
DP sekmīgai ieviešanai ir veikti vairāki pasākumi, kuru nepieciešamību ir ietekmējoši
ārējie faktori. Šos pasākumus ir iespējams grupēt trīs blokos, kas ir - 1) DP grozījumi; 2)
Virssaistības; 3) Citi svarīgi jautājumi
DP grozījumi
Ņemot vērā ekonomikas recesijas rezultātus, ar mērķi izlīdzināt krīzes izraisītās sociālās
un ekonomiskās sekas, kā arī reaģēt uz makroekonomisko situāciju valstī, stabilizējoties
ekonomikai, tika izvirzīta nepieciešamība pārstrukturizēt Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fondu līdzekļus. Grozījumi tika arī veikti, lai krīzes iespaidā
samazinātu publiskā finansējuma apmēru, kas neietekmēja ES fondu apguves mērķu
sasniegšanu. Laika periodā no 2010. līdz 2012. gadam tika veikti šādi grozījumi 1. un
2. DP programmā.
2010. gadā 2. DP un tās finanšu plānā tika veikti stratēģiskie grozījumi14, kas ietver tās
papildināšanu ar atsevišķu jaunu sadaļu par Baltijas jūras reģiona stratēģiju,
pamatojoties uz EK norādījumiem.15 Tāpat grozījumi paredz finanšu pārdales, novirzot
ERAF līdzekļus 22,81 LVL apmērā no 3. DP aktivitātēm uz 2. DP aktivitāti „Augstas
pievienotās vērtības investīcijas”, kas vērsta uz uzņēmējdarbības attīstību. Tas tika
darīts, ņemot vērā ekonomiskos apstākļus, kuros vienādi svarīgi ir nodrošināt gan pieeju
finanšu resursiem, gan radīt priekšnoteikumus ekonomikas pārējai no darbietilpīgas uz
zināšanām balstītu ekonomiku, stimulējot uz zināšanām balstītu produktu un tehnoloģiju
attīstību, atbalstot produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādi, tādējādi ļaujot Latvijas
uzņēmumiem veiksmīgāk konkurēt starptautiskajos tirgos. Papildus, ņemot vērā
ierobežotos valsts budžeta resursus un to, ka nav nepieciešams finansēt visus projektus
sākotnēji plānotajā apmērā (deflācijas dēļ plānotos DP mērķus ir iespējams īstenot ar
mazāku finansējumu), tika veiktas šādas korekcijas finanšu plānā:
1) nacionālais publiskais līdzfinansējums tika samazināts par 46,79 milj. LVL
(nepārsniedzot Regulas Nr. 1083/2006 3. pielikumā norādīto maksimālo
līdzfinansējuma likmi), panākot valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu;
2) nacionālais privātais līdzfinansējums tika koriģēts (palielināts), jo vairākās
aktivitātēs/apakšaktivitātēs tas netika norādīts vispār, lai gan tika plānots, vai arī
norādītais apmērs nebija atbilstošs reālajai situācijai, līdz ar to kopējais privātā
finansējuma apjoms tika palielināts par 63,31 milj. LVL.
Papildus arī 2011. gadā tika veikti grozījumi 2. DP, kas papildus nodrošināja arī Papildu
saprašanās memorandā ar starptautiskajiem aizdevējiem dotā uzdevuma par strukturālo
jautājumu un reformu jomā – izstrādāt un īstenot Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes
stratēģiju 2011. – 2015. gadam – izpildi. Grozījumi paredzēja, ka nepieciešams:
1) precizēt 2.3.1. pasākuma „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes” mērķi, kā arī
atbilstoši precizēt 2.3.1.1. aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana un ārvalstu investīciju
14
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piesaiste” nosaukumu un mērķi, lai aktivitātes ietvaros varētu finansēt ārvalstu
investīciju piesaistes pasākumus.
2) veikt grozījumus finanšu plānā, pārdalot ERAF finansējumu 22,8 milj. LVL
apmērā no DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2. prioritātes „Finanšu
pieejamība” Labklājības ministrijas pārziņā esošo DP „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” aktīvo darba tirgus pasākumu īstenošanai 2012.un 2013. gadā.
DP grozījumi tika veikti arī 1DP, kur 2010. gadā grozījumu ietvaros netika pārvirzīti
līdzekļi, bet tika samazināts Latvijas nacionālā līdzfinansējuma apmērs par 23,8 milj.
LVL, tādējādi veidojot valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu. Grozījumi 1DP finanšu
plānā izstrādāti, ņemot vērā tirgus cenu deflāciju, tādējādi plānotos 1DP mērķus
sasniedzot ar mazāku finansējumu, un ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus,
līdz ar to piedāvājot nacionālā publiskā līdzfinansējuma samazinājumu līdz Regulā
Nr.1083/2006 noteiktajam līmenim. Līdz ar publiskā finansējuma apmēra samazinājumu
tika veicināta ES fondu apguves mērķu sasniegšana, ņemot vērā ekonomisko situāciju un
ierobežotās iespējas finansēt no valsts budžeta līdzekļiem visus projektus sākotnēji
plānotajā apmērā.
2011. gadā tika veikti arī grozījumi 1. DP ar mērķi pārvirzīt ES fondu līdzekļus,
sekmējot bezdarba līmeņa samazināšanos un nodrošinot bezdarbnieku aktivizēšanu
laikā, kamēr ir ierobežots darba vietu skaits tautsaimniecībā. Grozījumi paredzēja
papildu finansējuma piešķiršanu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai
2012. – 2013. gadā pavisam 37 milj. LVL apmērā (tai skaitā pārdalot ERAF finansējumu
no 3. DP 22,8 milj. LVL apmērā). Papildu finansējums 22,9 milj. LVL apmērā novirzīts
bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībām, savukārt finansējums 14 milj. LVL
apmērā novirzīts bezdarbnieku aktivizēšanai, īstenojot algoto pagaidu sabiedrisko darbu
programmu.
Vienlaikus tika pārdalītas 1.prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” un 2.prioritātes
„Izglītība un prasmes” aktivitāšu ietvaros neapgūtais finansējums 5,3 milj. LVL apmērā
1.1.1.2. aktivitātei „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas īstenošanai. Tā kā tuvākajos trīs gados Latvijā doktora zinātnisko grādu iegūs līdz
860 personām, nepieciešams arī pēc 2012. gada nodrošināt ESF atbalstu darba vietu
izveidei jaunajiem zinātniekiem, kā arī veicināt speciālistu atgriešanos, kas pašlaik
strādā vai studē doktorantūrā ārvalstu augstskolās un zinātniskajos institūtos. Minētos 1.
DP grozījumus EK apstiprināja 2011. gada 21. decembrī tādējādi nosakot, ka
maksimālais ESF finansējuma apjoms ir 409,8 milj. LVL.
Lai gan iepriekš minētajā punktā tika norādīts, ka 1. DP grozījumi tika apstiprināti EK,
tad jāsaka, ka grozījumi 2. DP, kas tika veikti pirms un pēc augstāk minētajiem 1. DP
grozījumiem, nav apstiprināti no EK puses kopš 2009. gada rudens. Latvija šos
grozījumus 2. DP ir vairākkārtīgi iesniegusi EK, vairakkārt precizējot gan grozījumu
ekonomisko pamatojumu, tai skaitā papildinot to ar Latvijas Komercbanku asociācijas
sagatavoto vērtējumu par tirgus vajadzībām, spēju apgūt finansējumu, kā arī par tuvāko
2-3 gadu laikā sagaidāmajām tirgus attīstības tendencēm (tirgus pieprasījumu un
„apetīti”), bet EK vēl līdz šim brīdim tos nav apstiprinājusi, sniedzot dažādus
argumentus, piemēram, ka ir bažas par neatbilstoši veiktiem izdevumiem, bažas par ES
2020 mērķa par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā nesasniegšanu (3% no IKP),
samazinot finansējumu 2. DP 2.1. prioritātē „Zinātne un inovācijas.
EK Latvijai 2011. gadā ir aizrādījusi par ieguldījumu P&A nozīmīgumu ES 2020 mērķu
sasniegšanā un norādījusi uz to, ka Latvija ir samazinājusi P&A ieguldījumu
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kvantitatīvos mērķus (līdz 0,6% no IKP 2012. gadā un 0,9% no IKP 2013)16. Tomēr arī
šobrīd pastāv bažas par Latvijas NRP noteikto mērķu sasniegšanu attiecībā uz
ieguldījumiem P&A 2015. gadā (1% no IKP) un 2020. gadā (1,5% no IKP), jo nav
skaidra plānotā finansējuma trajektorija nākamajos gados. Tāpat Latvijā pastāv šādi
izaicinājumi ieguldījuma palielināšanai P&A:
– mazs nodarbināto skaits zinātnē un pētniecībā (zinātnieku novecošanās, nepietiekams
doktorantu skaits);
– mazattīstīta zinātnes un pētniecības infrastruktūra, nepietiekams moderni aprīkotu
laboratoriju skaits tehnoloģiskas ievirzes projektu īstenošanai;
– vājš pētījumu rezultātu komercializācijas potenciāls, vāja sadarbība starp zinātnes un
rūpniecības sektoriem;
– Latvijas biznesa struktūru galvenokārt veido mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem nav
kapacitātes investēt P&A un vidēji zems augsto tehnoloģiju sektors.
Pilnīgas situācijas atspoguļošanai nepieciešams informēt, ka 2012. gada 26. jūnijā
Finanšu ministrijā tika saņemts DG REGIO audita ziņojuma projekts par neatbilstoši
izsniegto aizdevumu un garantiju apjomu finanšu instrumentu aktivitātēs, uz ko
2012. gada 3. augustā VI iesniedza EK viedokli un skaidrojumus. Pēc audita rezultātu
saskaņošanas pabeigšanas (plānots līdz 2012. gada 31. decembrim) un EM veiktās tirgus
nepilnību analīzes izvērtēšanas (market gap assessment), tiks lemts par 2. DP grozījumu
nepieciešamību.
Virssaistības
Ņemot vērā, ka EK regulējums šobrīd neparedz elastību deklarētos izdevumus izlīdzināt
katras darbības programmas prioritāšu līmenī, pastāv risks, ka kādā no prioritātēm ES
KP fondu piešķīrums netiks apgūts pilnā apmērā, ja vien katrā no prioritātēm netiks
uzņemtas virssaistības noteiktā apjomā.
Finanšu ministrija kā ES KP fondu vadošā iestāde virzīja izskatīšanai Ministru kabineta
2012. gada 8. maijā sēdē informatīvo ziņojumu par iespējam uzņemties valsts budžeta
virssaistības 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES KP fondu aktivitāšu īstenošanai.
Kopējais virssaistību apjoms 298,57 milj. LVL (424,83 milj. EUR) apmērā paredzēts
nodarbinātības veicināšanas pasākumiem, t.sk., EK iniciatīvām jauniešu nodarbinātības
ietvaros, profesionālās izglītības mācību aprīkojuma un infrastruktūras modernizācijai,
transporta sistēmas attīstībai un daudzdzīvokļu māju siltināšanai, kā arī zinātnes un
inovāciju atbalsta aktivitātēm, kā arī lai īstenotu Latgales reģiona rīcības plānā 2012. –
2013. gadam noteiktos prioritāri īstenojamos pasākumus.
Citi svarīgi jautājumi
Lai sekmētu DP ieviešanu, bez šiem diviem galvenajiem blokiem – virssaistībām un DP
grozījumiem – tika veikti arī pasākumi, kuru ietvaros tika izstrādāti plānošanas
dokumentu, kas veicinātu ES KP fondu ieviešanu.
Kā piemērs attiecībā uz 2 DP īstenošanu ir minams fakts, ka, ņemot vērā nepietiekamo
finansējuma apguves tempu un ilgstošo finanšu starpnieku atlasi, kā arī pamatojoties uz
savstarpējā līguma nosacījumiem, kas paredz tiesības pārskatīt EIF ieguldījumu fonda
darbības progresu un atkarībā no rezultāta pieņemt lēmumu, Ekonomikas ministrija
Sākotnēji Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā 2007. – 2013. gadam P&A ieguldījumi 2013. gadā bija
paredzēti 1,5% apmērā no IKP.
16
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izstrādāja un iesniedza MK izskatīšanai koncepciju par ieguldījumu fonda turpmāku
ieviešanu17 (apstiprināta MK 2011. gada 9. augustā). Izstrādātās koncepcijas rezultātā ar
2012. gada 1. janvārī ir tikusi veikta Eiropas Investīciju fondu funkciju nodošana LGA
pārziņā, lai nodrošinātu finansējuma apguves paātrināšanu un administratīvo izmaksu
optimizēšanu un tādējādi arī aktivitātes rezultātu un rādītāju sasniegšanu.
5.2. Lielo projektu īstenošana
Saskaņā ar SZ sagatavošanas reglamentējošajām vadlīnijām šajā sadaļā pie galveno
pasākumu kopsavilkuma ir jānorāda arī progress, ieviešot Lielos projektus. Turpmāk
ziņojumā tiek iekļauta šī informācija.
Sākotnēji Latvija plānoja īstenot 11 lielos projektus – 7 transporta nozarē, 3 vides nozarē
un 1 enerģētikas nozarē. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. janvāra lēmumu
2 vides sektora projektus īstenos kā mazos projektus, bet 2 projektu īstenošana atlikta,
finansējumu novirzot citām aktivitātēm.
2009. gada un 2010. gada laikā EK tika iesniegti 7 lielo projektu pieteikumi - 6
satiksmes sektora projekti un 1 vides sektora projekts, par kuriem EK ir izdevusi savus
lēmumus par projektu apstiprināšanu. Projektu kopējais attiecināmais finansējums ir
554 milj. LVL, no tiem 385 milj. LVL ir KF un ERAF līdzfinansējums.
2012. gada 26. jūnijā EK iesniegts vēl viens vides sektora projekts, par kuru EK dienesti
ir noslēguši izvērtēšanu un tiek gatavots EK lēmums par projekta apstiprināšanu. Tā
kopējās izmaksas ir 27,6 milj. LVL, no tā 14,4 milj. LVL ir KF finansējums.
Lai nodrošinātu savlaicīgu pieejamā ES fondu finansējuma apguvi, vadošā iestāde
sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm ir sagatavojusi lielo projektu apguves mērķi
sadalījumā pa gadiem līdz 2015. gadam. Lielo projektu apguves mērķis ir apstiprināts
2010. gada 24. novembra Uzraudzības komitejas sēdē, vēlāk precizēts Ministru kabineta
2012. gada 13. marta sēdē.
Visu lielo projektu pieteikumu sagatavošanas fāzē, kā arī Rīgas un Pierīgas mobilitātes
plāna, apstiprināts 2010. gada 17. decembrī, kas bija viens no priekšnosacījumiem, lai
EK varētu apstiprināt lielos projektus transporta jomā, sagatavošanā tika iesaistīti
JASPERS („Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos”) eksperti, kas
sniedza konsultācijas un ieteikumus informācijas un dokumentu kvalitatīvai
sagatavošanai.
5.3. DP ieguldījums ekonomikas atjaunošanā un galvenie turpmākās attīstības virzieni
Ziņojuma iepriekšējās sadaļās ir iekļauta analīze par nacionālās un reģionālās politikas
attīstību. No šīs veiktās analīzes vēlreiz ir jāuzsver fakts, ka ES KP fondi tika sekmīgi
izmantoti, pārvarot ekonomikas lejupslīdi un, izmantojot makroekonomikas modeļa
rezultātus, var secināt, ka bez fondiem ekonomikas lejupslīde būtu lielāka un
ekonomikas atveseļošanās nenotiku tik veiksmīgi kā pašreiz.
Latvijas ekonomikas stabilizēšanas un izaugsmes atjaunošanas programmas ietvaros kā
viena no būtiskākajām valsts prioritātēm līdzās tādiem jautājumiem kā, piemēram, plāns
ēnu ekonomikas apkarošanai un Fiskālās disciplīnas likumprojekta izstrādāšanai, ir ES
fondu apguves nodrošināšana.
17

Ministru kabineta 2011. gada 22.augusta rīkojums Nr.399 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
ieguldījumu fonda ieviešanas koncepciju”
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Periodā, par ko ir izstrādāts šis ziņojums, Latvijai, t.sk., ņemot vērā vienošanos
Starptautiskajiem aizdevējiem – Starptautisko Valūtas fondu un Eiropas Komisiju – ir
bijis aktuāls budžeta konsolidācijas jautājums. Ņemot vērā iepriekšējā punktā pausto,
Latvijā, veicot budžeta konsolidāciju, izdevumu pusē tika paredzēta pārdomāta un
argumentēta izdevumu samazināšana atbilstoši funkcijām un prioritātēm, kā arī tika
nodrošināta izdevumu prioritāra novirzīšana ES fondu līdzfinansējumam, lai stimulētu
valsts ekonomiku.
Saskaņā ar 169.punktā pausto informāciju, ES fondu nozīme ekonomiskas recesijas
pārvarēšanā bija nozīmīga, tā kā globālā ekonomiskā krīze bija smagi skārusi Latvijas
ekonomiku. Finanšu krīzes ietekmes dziļumu Latvijā pastiprināja ekonomikas
strukturālās nepilnības, kas bija attīstījušās iepriekšējā straujās izaugsmes periodā, kad
privātā patēriņa un investīciju pieaugums bija daudz straujāks par kopējo ekonomisko
izaugsmi, veidojot lielu maksājumu bilances tekošā konta deficītu un tādējādi pastiprinot
Latvijas ekonomikas ievainojamību globālās finanšu krīzes apstākļos.
Sākoties straujam privātā patēriņa un investīciju samazinājumam un saskaroties ar
finanšu resursu pieejamības izsīkumu negatīvo ekonomisko pārmaiņu rezultātā, ES fondi
kļuva par galveno finanšu instrumentu ekonomiskās atveseļošanas sekmēšanā. Līdz ar
to, pielāgojoties esošajai situācijai, tika veikti arī grozījumi DP, pārskatītie ietekmes
rādītāji, veikti pasākumi ES fondu projektu ieviešanai optimāli nepieciešamā
finansējuma nodrošināšanai, veikti ES fondu sistēmas vienkāršošanai pasākumi.
Jau 2009. gada sākumā tika izvērtētas atsevišķu ES fondu aktivitāšu īstenošanas
uzsākšanas vai turpināšanas iespējas. 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 attiecīgajos ekonomiskajos
apstākļos būtu uzskatāma par prioritāru, kā arī ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas
ātrāk reaģēt uz sociālekonomisko situāciju valstī, mazinot ekonomiskās krīzes ietekmi
un palielinot tautsaimniecības potenciālu.
Pēc ekonomiskās krīzes situācijā, ko līdzās citām ES, pasaules valstīm piedzīvo Latvija,
liela nozīme tika piešķirta, lai mazinātu nabadzību un sociālo atstumtību. Respektējot šo
faktu, DP grozījumu ietvaros tika veikta finansējuma pārvirzīšana Aktīvo nodarbinātības
pasākumu īstenošanai. Lai tiktu noteikta šīs aktivitātes ietekme pašreiz Pasaules banka
veic izvērtējumu ar mērķi nodrošināt analīzi, lai tiktu sekmētas reformas nodarbinātības
programmās, t.sk., aktīvajos nodarbinātības pasākumos. Izrietoši no šīs veiktās analīzes
FM plāno nepieciešamības gadījumā izpētīt citus aspektus, kas būtiski, atspoguļojot
veikto DP grozījumu ietekmi.
Vienlaikus, kā minēts jau iepriekš, lai palielinātu Latvijas ekonomikas konkurētspēju, ir
nepieciešama tautsaimniecības restrukturizācija un attīstība. Ziņojuma iepriekšējā sadaļā
ir sniegta informācija par DP grozījumiem, kuri nodrošināja šo mērķi.
Jau vairakkārt ir piesaukti krīzes apstākļi, kas negatīvi ietekmēja DP projektu uzsākšanu,
kas raisīja sekas arī DP ietvaros izvirzīto rādītāju sasniegšanā. Ziņojumā ir atspoguļots
aktuālais progress rādītāju sasniegšanā, papildus sniedzot analīzi par prognozi rādītāju
sasniegšanai līdz 2015. gadam. Tomēr šeit ir jāmin vēl viens faktors, kas negatīvi
ietekmēja DP rādītāju sasniegšanā, kas ir publiskais iepirkums, kā ietvaros esošās
problēmas ietekmēja DP rādītāju progresu. Attiecībā uz nākamo plānošanas periodu
publiskais iepirkums būs aktuāls jautājums, kura sakārtošanā ir izvirzīti arī ex-antes
nosacījumi. Latvija piekrīt šo nosacījumu esamībai, lai tādejādi nodrošinātu KP
investīcijas sakārtotā vidē, kur attiecībā uz iepirkuma jautājumiem tiks nodrošināta
mehānismu esamība efektīvai publiskā iepirkuma jomas ES tiesību aktu piemērošanai
attiecībā uz fondiem. FM ir uzsākusi aktīvu darbību ex-antes nosacījumu ieviešanā, kā
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ietvaros Ministru kabinetā ir apstiprinātas atbildīgās personas par nosacījumu ieviešanu,
kurām līdz 2012. gada beigām ir jāsniedz pašnovērtējums par nosacījumu izpildi.
Ņemot vērā ziņojumā atspoguļoto informāciju, ka galvenie ekonomiku raksturojošie
rādītāji nacionālā līmenī atšķiras reģionālā griezumā, tad šis būs aktuāls jautājums, kas
risināms nākamajā plānošanas periodā. Pašreiz ir vērojams, ka reģionālās attīstības
kontekstā galvaspilsētas – Rīgas – plānošanas reģions ir veiksmīgākā situācijā nekā
pārējie reģioni, arī KP fondu piesaistes īpatsvars šajā reģionā ir lielāks nekā citos
reģionos. Līdz ar to, lai gan šajā ziņojumā jau ir minēts, ka atšķirības starp reģioniem
Latvijā mazinās, kā turpmāko attīstības virzienu ir jāizvirza ilgtspējīga reģionu attīstība,
kas ir arī jāapzinās, plānojot un ieviešot fondus arī nākamajā plānošanas periodā.
Makro līmenī ES fondu investīciju turpmākā novirzīšana nākamajā plānošanas periodā ir
jāturpina, izvērtējot investīciju lielāko pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecības
attīstībai. Līdz ar to nākamajā plānošanas periodā ir aktuāls jautājums no KP atbalstīt
minimizētu skaitu prioritāšu, tādejādi atspoguļojot KP ietekmi, nodrošinot tās galveno
mērķi dzīves līmeņa atšķirību izlīdzināšanu starp dažādiem ES reģioniem.
Ņemot vērā faktu, ka Latvijā ES fondu plānošana 2014. – 2020. gada plānošanas
periodam ir veicama, balsoties uz Nacionālo attīstība plānu 2014. – 2020. gada
plānošanas periodam, tad Vadošā iestāde intensīvi iesaistās plāna izstrādes procesā, lai
sekmētu ES fondu finansējuma programmēšanu atbilstoši investīciju potenciālajam
pienesumam tautsaimniecības attīstībai, t.sk., īstenojot KP koncentrāciju, kas sekmēs KP
investīciju atdevi.
KP investīciju atdeves atspoguļošanai nākamajā plānošanas periodā tiks mēģināts veidot
tādu mehānismu, kas spētu pilnvērtīgāk atspoguļot KP politikas pievienoto vērtību,
ieviešot uz rezultātiem balstītu politiku. Lai nodrošinātu, ka, plānojot ES fondu atbalstu
nākamajam plānošanas periodam tiktu ievērots uz rezultātiem balstītas politikas
ieviešanas princips, FM ir uzsākusi aktīvu darbību, kā ietvaros tiks veiktas apmācības
visās ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās.
Ir paredzams, ka izvērtēšanu loma KP ietekmes atspoguļošanai turpinās pieaugt. Jau
175.punktā tika minēta iecere, izmantot izvērtēšanas, lai atspoguļotu KP politikas
ietekmi uz konkrētiem jautājumiem. Tomēr ir secināts, ka, lai pilnvērtīgāk varētu
izmantot izvērtēšanu instrumentu nākamajā plānošanas periodā, tad FM ir nepieciešams
veikt izvērtējumu par datu sistēmām Latvijā, lai tādejādi identificētu vājās vietas, kas
novēršamas, uzsākoties nākamajam plānošanas periodam.
Plānojot ES fondus Latvijā periodā pēc 2013. gada, balstoties uz šajā ziņojumā minēto,
tiks sekmēts efektīvāks fondu izlietojumu Latvijā un Eiropā, kas ļaus sasniegt ES
izaugsmes mērķus.
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6.

Labās prakses piemēri
Atlasot labās prakses piemērus, vadošā iestāde aicināja ES fondu ieviešanā iesaistītās
institūcijas iesūtīt labās prakses piemērus, atlasot tos projektus, kas visefektīvāk sekmē
Eiropa 2020 stratēģijas prioritāšu sasniegšanu.
Izvēlētie labās prakses piemēri var tikt uzskatīti kā tie, kuru īstenošana sekmējusi ES
investīciju novirzīšanu, lai veiksmīgi risinātu ekonomiskās krīzes radītās problēmas. To
īstenošana īpaši pozitīvi veicina ekonomiskās un sociālās nozares esošo vajadzību
risināšanu.
Arī laika periodā no 2010. gada līdz 2012. gadam būtiskās izmaiņas ES fondu 2007. –
2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu ietvaros ir veiktas, reaģējot uz ekonomiskās
krīzes radītajām problēmām un ir saistītas ar vairāku esošo aktivitāšu pārstrukturizāciju
un finansējuma pārdali. Izmaiņas nodrošināja finanšu resursu koncentrēšanu aktivitātēs
ar lielāku atdevi.
Sadarbībā ar nozaru ministrijām ir izdevies atlasīt tos projektus, kas uz šo brīdi
identificējami kā labās prakses piemēri. Visiem minētajiem labās prakses piemēriem
valsts ir Latvija, reģions ir Latvija un mērķis ir konverģence un ETS.
EK sagatavotajās vadlīnijās par stratēģiskā ziņojuma sagatavošanu ir ierosināts
identificēt un aprakstīt vismaz vienu labās prakses piemēru saskaņā ar Eiropa 2020
stratēģijas izvirzītajām prioritātēm:
- gudra izaugsme;
- ilgtspējīga izaugsme;
- integrējoša izaugsme;
Papildus šīm prioritātēm tika identificēts arī projekta piemērs, kurš veiksmīgi atspoguļo
Kohēzijas politikas teritoriālās dimensijas īstenošanu.

6.2. tabula
Labās prakses piemēru sadalījums Eiropa 2020 stratēģijas prioritātēs Piemēra
Nr.
un KP teritoriālajā dimensijā.
(skatīt
5.
pielikumu)
1) gudra izaugsme
1. un 4.
2) ilgtspējīga izaugsme
5., 6., 9., un 10.
3) integrējoša izaugsme
2., 3., 7., un 8.
4) Kohēzijas politikas teritoriālā dimensija
11.
Detalizēts projektu piemēru apraksts atrodams 4. Pielikumā.
Eiropa 2020 stratēģijas prioritātes Gudra izaugsme sekmēšanai kā labās prakses piemēri
ir identificēti divi projekti:
-

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros īstenotais projekts
„Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide”;

-

Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma
2.1.2.2.2. apakšaktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” ietvaros īstenotais projekts „AS
„Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” jaunu produktu ieviešana
ražošanā”.

Eiropa 2020 stratēģijas prioritātes Ilgtspējīga izaugsme sekmēšanai kā labās prakses
piemēri ir identificēti četri projekti:
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-

Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma
2.3.2.2. aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem
komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” ietvaros īstenotais projekts
„Frēzkūdras ražotnes paplašināšana SIA "Compaqpeat”;

-

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.1.5.2. apakšaktivitātes „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku
novēršanai un samazināšanai” ietvaros īstenotais projekts „Rīgas HES
ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju
palielināšana”;

-

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
ietvaros īstenotais projekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ozolainē, Ābeļu
ielā 11 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”;

-

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.1.4. aktivitātes „Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros īstenotais
projekts „Mērsraga ostas kanāla un akvatorijas padziļināšana”;

Eiropa 2020 stratēģijas prioritātes Integrējoša izaugsme sekmēšanai kā labās prakses
piemēri ir identificēti četri projekti:
-

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros īstenotais projekts
„Ikšķiles novada Dienas centra Mobilā brigāde”;

-

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.3.
apakšaktivitāte „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” ietvaros īstenotais
projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”;

-

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.1.3.3.1. apakšaktivitāte „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana” ietvaros īstenotais projekts „Liepājas Speciālās internātpamatskolas
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”;

-

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.1.3.3.2. apakšaktivitāte „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros īstenotais projekts
„Infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem
Aizputes vidusskolā”;

KP teritoriālās dimensijas atspoguļošanai kā labās prakses piemērs izvēlēts viens
projekts:
-

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības īstenotais projekts „Kopīgi ūdens
apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā”.
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7.

Secinājumi
Pateicoties KP investīcijām, Latvijas dzīves līmenis ir būtiski tuvinājies ES vidējam
līmenim. 2004. gadā IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā bija 46% no ES vidējā, bet
2011. gadā tas bija pieaudzis par 12% līdz 58% no ES vidējā. KP investīcijas rada
pamatu un augsni tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai. Novērtētā ES fondu ietekme uz
IKP svārstās no aptuveni 2% 2004. gadā līdz aptuveni 8.5% (8.45 pp) 2011. gadā un
nepilniem 8% (7.95 p.p.) 2012. gadā. ES fondu projektu ietekmē bezdarba līmenis no
2004. līdz 2011. gada beigām samazinājies par vidēji 3,24% gadā. ES fondu investīcijas
stimulējušas darbaspēka produktivitāti.
Attiecībā uz VSID mērķu sasniegšanu, kas Latvijā tiek īstenoti ar trīs DP palīdzību,
jāatzīmē, ka mērķu sasniegšanas progress ir samērā atšķirīgs. Jāsecina, ka finanšu
progress visām DP ir salīdzinoši augsts un 1. DP programmā, līgumi ir noslēgti par
vairāk kā 98%, kamēr 2. DP un 3. DP finanšu progress ir attiecīgi 86% un 84% no
kopējā pieejamā finansējuma. 1. DP veiksmīgais finanšu progress atspoguļojas arī
iznākuma un rezultāta rādītāju progresā un saskaņā ar ziņojumā izmantoto metodoloģiju
rādītāju progresa noteikšanai nav nopietnu bažu par iznākuma rādītāju mērķa vērtību
sasniegšanu. Visnopietnākās problēmas mērķa ar vērtību sasniegšanu attiecināmas uz
2. DP, kur ir vislielākais iznākuma un rezultāta rādītāju īpatsvars ar nepietiekamu
progresu mērķa vērtības sasniegšanai. Vienlaikus jāatzīmē, ka izmantotā metodoloģija
daļēji balstās uz prognozēm un atbildīgo iestāžu pausto informācijas, kas ietver zināmu
varbūtību ņemot vērā atšķirīgo pieeju vairāku rādītāju vērtību ziņošanai. Tāpat jāņem
vērā mazais rezultāta rādītāju skaits, kurus bija iespējams novērtēt un kuriem ir
pieejamas aktuālās vērtības.
Savukārt, analizējot galvenos VSID ietekmes rādītājus var 2011. gadā ekonomikas gada
izaugsmes temps sasniedz 5,5% un sāk uzlaboties situācija arī darba tirgū, tomēr
izdevumi pētniecībai un attīstībai budžeta konsolidācijas apstākļos nepieauga. Lai arī
2012. gadā pirmajos trīs ceturkšņos IKP pieaugums ir bijis viens no straujākajiem ES
valstu vidū, eirozonas krīzes ietekmē tiek prognozēts, ka ekonomikas izaugsmes temps
un darba tirgus rādītāji nesasniegs plānoto mērķi 2013. gadam, arī 2013. gada budžeta
projektā izdevumi pētniecībai un attīstībai būs mazāki par 2013. gada mērķi. Savukārt
rādītāja IKP uz 1 iedzīvotāju (salīdzinājumā ar ES vidējo) progresu šobrīd nav iespējams
precīzi novērtēt, jo rādītāja bāzes un mērķa vērtības nav korekti salīdzināmas ar
2011. gada pēc tautas skaitīšanas datiem aprēķināto IKP uz 1 iedzīvotāju rādītāju. Tāpēc
nevar apgalvot, ka labklājības līmeņa atšķirība starp Latviju un ES vidējo ir būtiski
samazinājusies.
ES fondu DP ir sniegušas ieguldījumu ekonomikas atjaunošanai Latvijā, kas saskārās ar
grūtībām attiecībā uz finanšu stabilitāti. To apliecina vairāki aprēķini par ES fondu
ietekmi uz nodarbinātību un ekonomikas izaugsmi. Šis rezultāts bija iespējams,
pārstrukturizējot ES KP fondu līdzekļus, samazinot publiskā finansējuma apmēru, kas
neietekmēja ES fondu apguves mērķu sasniegšanu.
6. pielikumā pievienotā aptauja liecina par vairāku krīzes pārvarēšanas mehānismu
pielietošanu. Piemēram, papildu naudas līdzekļu piešķiršanas tādām jomām, kā
profesionālās izglītības pievilcības veicināšana, pedagogu konkurētspējas veicināšanai,
nodarbinātības pasākumiem, sociālās iekļaušanas pasākumiem ļāva realizēt pasākumus,
kas mazināja potenciālo bezdarbnieku skaita pieaugumu un darbaspēka trūkumu
tautsaimniecībai pieprasītās profesijās vidējā termiņā, kā arī ļāva mazināt sociālās
atstumtības risku nepietiekamas izglītības dēļ.
Tāpat krīzes laikā mājokļu siltināšanai paredzētie ES fondu līdzekļi ievērojami uzlaboja
situāciju būvniecības nozarē, kur faktiski būvniecība no privātiem līdzekļiem bija
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apstājusies. Būvmateriālu ražotāji ir uzsvēruši, ka ES fondu aktivitāšu dēļ daudzos
gadījumos tiem ir izdevies izvairīties no bankrota, jo pieprasījums pēc siltināšanai
nepieciešamajiem materiāliem būtiski pieauga.
Savukārt, attiecībā uz DP ieviešanu ir jāsecina, ka to ieviešanu apgrūtina fakts, ka 2. DP
kontekstā no EK puses kopš 2009. gada rudens nav saņemts apstiprinājums
grozījumiem, kas vairakkārt ir iesniegti EK.
Lielo projektu ieviešanā no kopumā 7 vēl vienam projektam, kas iesniegts EK
2012. gada 26. jūnijā, tiek gaidīts EK lēmums par projekta apstiprināšanu. Šo projektu
pieteikumu sagatavošanā tika iesaistīti arī JASPERS eksperti, kuri sniedza konsultācijas
un ieteikumus informācijas un dokumentu kvalitatīvai sagatavošanai.
Veikto izvērtējumu rezultāti tiek ņemti vērā, veicot gatavošanās aktivitātes nākamajam
plānošanas periodam. Izvērtējuma par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību
ietvaros izstrādātais ES fondu makroekonomiskās ietekmes novērtēšanas modelis tiek
regulāri izmantots, gatavojos informāciju par ES fondu rezultativitāti, atspoguļojot to
ietekmi uz tautsaimniecību.
Izvirzītie nacionālās un reģionālās politikas galvenie attīstības virzieni tiks ņemti vērā,
izstrādājot ES fondu plānošanas dokumentus 2014. – 2020. gada plānošanas periodam,
kas Latvijā tiks veidoti, balstoties uz Nacionālo attīstība plānu 2014. – 2020. gada
plānošanas periodam.
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1. Pielikums
ES fondu ietekme uz makro-ekonomiskajiem rādītājiem

Kohēzijas politikas ietekme uz patēriņa cenu indeksa dinamiku (2012. gads – prognoze)

Kohēzijas politikas ietekme uz nodarbināto skaita dinamiku (2012. gads – prognoze)
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2. Pielikums
Ietekmes rādītāji dalījumā pa DP un to prioritātēm
Tabula 1:Pirmās DP prioritātes mērķis un atbilstošie ietekmes rādītāji
Prioritāte

Prioritātes mērķis

Ietekmes rādītāji

1.1. Augstākā izglītība un zinātne

nodrošināt augsti kvalificētu
speciālistu sagatavošanu
tautsaimniecības attīstībai svarīgās
nozarēs un nostiprināt cilvēku
potenciālu zinātnes un pētniecības
attīstībai

 Pieaudzis zinātnē un pētniecībā
strādājošo īpatsvars

nodrošināt zinoša, prasmīga un
darba tirgus prasībām atbilstoša
darbaspēka sagatavošanu

 Samazinājies vidējās izglītības
absolventu skaits ar zemām vai
ļoti zemām prasmēm
dabaszinātnēs, matemātikā un
svešvalodās,

1.2. Izglītība un prasmes

 Pieaudzis sagatavoto doktoru
skaits;
 Pieaudzis studējošo skaits
inženierzinātnēs, tehnoloģiju
dabaszinātņu tematiskajās
grupās

 Samazinājies jauniešu skaits, kas
pēc pamatskolas neturpina
izglītību.
 Pieaudzis jauniešu īpatsvars,
kuriem ir vismaz vidējā izglītība
1.3. Nodarbinātības veicināšana un
veselība darbā

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

 Samazināt nelaimes gadījumos
darbā bojā gājušo skaitu.

1.4. Sociālās iekļaušanas
veicināšana

mazināt nabadzības un sociālās
atstumtības riskus

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

Tabula 2: Otrās DP prioritātes mērķis un atbilstošie ietekmes rādītāji
Prioritāte

Mērķis

Ietekmes rādītāji

2.1. Zinātne un inovācijas

Sekmēt zinātnes attīstību un uz
zināšanām balstītu
uzņēmējdarbību





Pieaudzis zinātnē un pētniecībā
strādājošo īpatsvars % no
darbaspējīgo iedzīvotāju skaita valstī.

„Pieaudzis zinātnē un pētniecībā
strādājošo
īpatsvars
%
no
darbaspējīgo iedzīvotāju skaita
valstī”,

2.2. Finanšu pieejamība

Veicināt pieeju finansējumam
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

2.3.Uzņēmējdarbības veicināšana

Veicināt jaunu komersantu
rašanos un paaugstināt esošo
komersantu konkurētspēju
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 Ekonomiski aktīvo saimnieciskās
darbības veicēju skaits uz 1000
iedzīvotājiem (VSID),

 Sasniegt augsto un vidēji augsto
tehnoloģiju īpatsvaru apstrādes
rūpniecībā
 Augsto tehnoloģiju īpatsvars eksportā

Tabula 3: Trešās DP prioritātes mērķis un atbilstošie ietekmes rādītāji
Prioritāte

Prioritātes mērķis

3.1. Infrastruktūra cilvēku
kapitāla nostiprināšanai

cilvēku kapitāla efektīva
 Vidējais ārstēšanās ilgumu uz vienu
izmantošana, konkurētspējas un
pacientu.
nodarbinātības rādītāju pieaugums

3.2. Teritoriju pieejamības un
sasniedzamības veicināšana

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

3.3. Eiropas nozīmes transporta
tīklu attīstība un ilgtspējīga
transporta veicināšana

Ietekmes rādītāji

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

 Informācijas sistēmu un elektronisko
pakalpojumu attīstība,
 Iedzīvotāji, kas regulāri (ne retāk kā
reizi nedēļā) izmanto internetu
 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

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
siltumapgādes jomās

 Mājsaimniecību izdevumi kultūrai un
atpūtai.
 Līdzdalība kultūras aktivitātēs

 Samazināts ūdens patēriņš,
 Nodrošināta cilvēku veselībai
nekaitīga ūdens kvalitāte,
 Nodrošināta racionāla, vidi
saudzējoša un ilgtspējīga zemes
resursu, zemes dzīļu un augsnes
izmantošana,
 Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas
nepārsniedz Latvijai noteiktās
saistības
 vidējais īpatnējais siltumenerģijas
patēriņš ēkās,
 Atbalstītajām koģenerācijas stacijām
sasniegt efektivitātes līmeni,
 vidējais valsts siltumenerģijas
zudumu līmenis siltumenerģijas
pārvades un sadales tīklos

3.6. Policentriska attīstība

veicināt valsts policentrisku
attīstību
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 Reģionālā IKP uz vienu iedzīvotāju
dispersija

3. Pielikums
Informācija par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietekmes rādītājiem

Nosaukums

Rādītāja
kods

1

2

MAKROEKONOMISKIE
RĀDĪTĀJI (FM)
Potenciālā IKP pieaugums

Bezdarba līmenis (FM, LM,
EM)

IKP uz vienu iedzīvotāju no
ES, pēc PPS, % no ES vidējā
NODARBINĀTĪBA
SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA
(LM)
Nodarbinātība

Vienības

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

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

Komentāri

3

4

5

6

7

8

55

% pret
iepriekšējo
gadu

(2006, IKP
pieaugums)
11,9%

6-8%
pieaugums
gadā (IKP)

57

%, no
ekonomiski
aktīvajiem
iedz. - CSP
dati

(2006) 6,8%

Zem 6%

(2005)
47,9%

Vismaz 53%

Vismaz 53%

(2006)
66,3%

Līdz 70%

63%

58

56

%, no
ekonomiski
aktīvajiem
iedzīvotājiem CSP dati
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Par 1% punktu
gadā palielināt
potenciālo IKP
Zem 10% (vidējā
termiņā)

5,5%

16,5%

58%

60,8%

Nodarbinātības rādītāju
sasniegšanu
būtiski
ietekmējusi
valsts
ekonomiskā
situācija
laikā no 2009. līdz
2011. gadam,
kad
ievērojami samazinājās
darba vietu un vakanču
skaits un līdz ar to arī

Nosaukums

Rādītāja
kods

Vienības

- sieviešu

409

%, -CSP dati

-vecāku cilvēku
(pirmspensijas)
Ilgstošais bezdarbs

411

%, - CSP dati

59

%, no
ekonomiski
aktīvajiem
iedzīvotājiem Eurostat dati

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

(2006)
62,3%
(2006)
53,3%
(2006) 2,5%

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

Komentāri

66%

62%

60,2%

nodarbinātības rādītāji.
Pakāpeniski
pieaugot
vakanču
skaitam
sagaidāms
arī
nodarbinātības rādītāju
vērtību
pieaugums.
Minētais ietekmē arī
dažādu sociālo grupu
nodarbinātības rādītājus.
Sk. iepriekš.

55%

55%

51,3%

Sk. iepriekš.

2,0%

5%

8,9%

1. DP ietvaros vairāku
aktivitāšu
ietvaros
turpinās
pasākumi
ilgstošā
bezdarba
mazināšanai,
tāpēc
paredzams, ka rādītāja
vērtība samazināsies arī
turpmāk (vērtība tiks
precizēta pēc CSP datu
apkopošanas
par
2012. gadu). Piemēram,
1.3.1.5.
aktivitātes
""Vietējo nodarbinātības
pasākumu
plānu
ieviesānas
atbalsts""
jaunās
programmas
„Algoti
pagaidu
sabiedriskie
darbi”
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Nosaukums

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

Rādītāja
kods

IET001

Vienības

%,
iedzīvotāju
īpatsvars
(procentos)
zem
nabadzības
sliekšľa, Eurostat dati

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

(2005) 23%

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Jauns rādītājs
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Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

20%

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

19.3%
(2010)

Komentāri

primārais
mērķis
ir
atbalstīt nodarbinātības
līmeņa paaugstināšanas
un bezdarba mazināšanas
pasākumus pašvaldībās,
nodrošinot
īslaicīgas
darba vietas ilgstošajiem
bezdarbniekiem,
lai
mazinātu un novērstu
pastāvīga
subsidētā
bezdarba izplatību.
Aktuālā informācija par
sasniegtajām
rādītāja
vērtībām 2011. gadā būs
zināma
2012. gada
2.pusgadā, CSP datu bāzē
nav
vēl
pieejama
informācija
par
2011. gadu. Tomēr, kā
liecina CSP līdzšinējie
dati,
par
spīti
ekonomiskajai recesijai
un tās sekām, kopumā
sasniegtais
progress
rādītāja
izpildē
ir
vērtējams pozitīvi, un tas,
cita starpā, liecina arī par
1DP pozitīvo ietekmi uz
nabadzības riska indeksa
samazinājumu
pēc
sociālajiem transfertiem.

Nosaukums

Rādītāja
kods

Vienības

Samazināt nelaimes
gadījumos darbā bojā
gājušo skaitu

IET002

Absolūtie
skaitļi, - VDI
dati

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

IET003

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

Bāzes
vērtība
(2004 –ja
nav
precizēts
citādi; un
ne vēlāk kā
2006)
(2007) 5,05

(2006-2008)
93%

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Jauns rādītājs

3.54

Jauns rādītājs

Par 3-7
procentpunktiem
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Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

4,3 (skaits)

96%

Komentāri

Lai sasniegtu noteikto
mērķi,
Valsts
darba
inspekcija (VDI) veic
aktīvu darbu tiesisko un
darba
aizsardzības
pārkāpumu
novēršanā,
veicot gan preventīvus
pasākumus, gan kontroles
pasākumus,
t.sk.,
pārbaudes pie darba
devējiem. VDI veiktajās
pārbaudēs
atklāto
pārkāpumu skaits arī ir
būtiski samazinājies kopš
2004. gada (no 35 830
2004. gadā līdz 26 411
2009. gadā),
kas
arī
pozitīvi
ietekmē
un
apliecina
sasniegto
progresu
šī
rādītāja
izpildē.
Ņemot vērā to, ka jaunā
invaliditātes sistēma tiks
ieviesta pakāpeniski, tās
pozitīvā
ietekme
uz
invaliditātes
iestāšanās
riska
mazināšanos
faktiski būs vērtējama,
sākot ar 2013. gadu.

Nosaukums

Rādītāja
kods

Vienības

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

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

Komentāri

ekspertīze
invaliditātes
noteikšanai, LM dati
ZINĀTNE
(LSAP I.2.12.) Izdevumi
P&A (EM)

60

% no IKP;
CSP dati

(2005)
0,57%

0,89

1,5

53

0,7%

Rādītāja pieaugums ir
vērtējams pozitīvi.
Norādām, ka Izdevumus
P&A 2011. gadā būtiski
ietekmēja tas ka tika
turpināti
iepriekšējos
gados uzsāktie projekti
inovāciju jomā.
Savukārt,
rādītāja
pieaugumu turpmāk var
būtiski ietekmēt tas, ka
2012. gadā tika slēgti
jauni līgumi par projektu
īstenošanu
2.1.2.4. aktivitātē
„Augstas
pievienotās
vērtības
investīcijas”
otrās kārtas ietvaros, kā
arī
2.1.2.1.1. apakšaktīvitātes
„Kompetences
centri”
ietvaros tika atjaunoti
maksājumi Latvijai no
Eiropas Komisijas.

Nosaukums

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

Rādītāja
kods

614

Vienības

Bāzes
vērtība
(2004 –ja
nav
precizēts
citādi; un
ne vēlāk kā
2006)
0,73%

0,83%

1%

0,80%

Ieguldījumu
ietekmes
rādītāja izpildē dod 1DP
1.1.1.2. aktivitāte (75%)
un
1.1.2.1.2.
apakšaktivitāte
(25%).
Kopējā
ietekme
uz
31.12.2011. ir aprēķināta
saskaņā ar CSP datiem.
Ņemot vērā, ka abu
aktivitāšu
ieviešana
turpinās, rādītāja vērtības
pieaugums sagaidāms arī
nākamajos
pārskata
periodos.

85

425

425

287

Ieguldījumu
rādītāja
izpildē
dod
ESF
1.1.2.1.2. apakšaktivitāte
„Atbalsts doktora studiju
programmu īstenošanai”,
kuras
ietvaros
līdz
31.12.2011. ESF atbalstu
doktorantūras studijām ir
saņēmuši
1
393
doktorantūras studenti.
Tā
kā
aktivitātes
ieviešana
turpinās,
paredzams,
ka
arī
nākotnē
tā
pozitīvi
ietekmēs
ietekmes

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

Komentāri

IZGLĪTĪBA (IZM)
Pieaudzis sagatavoto
doktoru skaits

616

54

Nosaukums

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

Samazinājies jauniešu
skaits, kas pēc pamatskolas
pamet izglītību (% no
skolēnu skaita)

Rādītāja
kods

617

621

Vienības

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

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

14,6%

18,6%

18,6%

21%

(2004) 4,9%

2%

2%

5,3%

55

Komentāri

rādītāja vērtību.
Rādītāja
pārpilde
skaidrojama ar to, ka
uzlabojas
materiāli
tehniskā bāze augstākajās
izglītības iestādēs, kas
ļauj apgūt zināšanas un
prasmes atbilstoši darba
tirgus prasībām, kā arī
ieguldījumu
dod
prioritāro
jomu
maģistrantu stipendijas,
kas veicina studentu
skaita
pieaugumu
eksaktās
un
inženierzinātnēs.
Saskaņā ar DPP plānots,
ka
rādītājs
līdz
2013. gadam
samazināsies līdz 2% bet
saskaņā ar CSP datiem
2010. gadā tie ir 5,3%,
kas,
salīdzinot
ar
2009. gadu, veido 1,8%
pieaugumu,
kas
skaidrojams ar to, ka ir
pieaudzis tādu bērnu
skaits,
par
kuru
prombūtni
nav
informācijas ne izglītības
iestādēs, ne pašvaldībās.

Nosaukums

Rādītāja
kods

Vienības

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

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

Komentāri

Šajā skaitā ir bērni, kuru
vecāki ir devušies peļņā
uz ārvalstīm ekonomiskās
krīzes ietekmē, paņemot
līdzi bērnus, bet nav
nokārtojuši
visas
formalitātes,
atstājot
Latviju. Salīdzinājumā ar
pagājušo mācību gadu to
skaits ir pieaudzis par
1154 bērniem. Jāņem
vērā, ka saskaņā ar MK
21.04.2010.
lēmumu
1.2.2.2.1. un 1.2.2.2.2.
apakšaktivitāšu
īstenošana tika atlikta,
izņemot
no
tām
finansējumu, un rādītāja
izpilde ieguldījumu dos
tikai
1.2.1.2.1.
apakšaktivitāte.
Atlikušais ES fondu
atbalsts nav pietiekams,
lai nodrošinātu plānotā
rādītāja sasniegšanu pilnā
apmērā, un paredzams,
ka
rādītāja
vērtība
2013. gadā
netiks
sasniegta
plānotajā
apmērā, kas ir saistīts arī
ar
ilgstošajām

56

Nosaukums

Samazinājies vidējās
izglītības absolventu skaits
ar zemām vai ļoti zemām
prasmēm dabaszinātnēs,
matemātikā un svešvalodās
(% no vidusskolas
absolventu kopskaita)

Pieaudzis jauniešu
īpatsvars, kuriem ir vismaz
vidējā izglītība (% no
jauniešiem 20-24 gadu
vecumā)

Rādītāja
kods

622

620

Vienības

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

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

(2004) 27%

21%

21%

25,9%

79,5%

80,0%

80,0%

80,5%

57

Komentāri

ekonomiskās
krīzes
negatīvajām sekām un to
ietekmi
uz
jauniešu
iespējām
turpināt
izglītību.
Saskaņā ar DPP plānots,
ka līdz 2013. gadam
samazinājums sasniegs
21% bet saskaņā ar
Valsts izglītības satura
centra (VISC) datiem
2010./2011.m.g. tie ir
25%, kas, salīdzinot ar
2009./2010.m.g., veido
1,2%
pieaugumu.
Pieaugums saistīts ar to,
ka centralizētie eksāmeni
ir
veidoti
atbilstoši
jaunajiem
mācību
priekšmetu standartiem
un eksāmenu darbos
pirmo reizi ir iekļauta
pētnieciskā darbība ar
eksperimentu veikšanu.
Ar 09.04.2010. MK
rīkojumu
Nr.203
apstiprinātais
Latvijas
Stratēģiskās
attīstības
plāns
2010.–2013.
gadam,
ņemot
vērā
ekonomiskās
krīzes

Nosaukums

Rādītāja
kods

Vienības

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

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

Komentāri

ietekmi uz sociālo jomu,
tai skaitā izglītību, ir
noteicis
mērķi
līdz
2013. gadam
saglabāt
esošajā līmenī (Latvija
80% 2008.g., salīdzinot
ES-27 78,5% 2008.g.)
jauniešu īpatsvaru ar
vismaz vidējo izglītību
(t.i., jauniešu īpatsvars
20-24 gadu vecumā,
kuriem ir vismaz vidējā
izglītība,
80%),
paredzot minēto rādītāju
nemainīgu 80% apmērā
laika
periodā
no
2010. gada
līdz
2013. gadam.
Kā
redzams, 1. DP ietvaros
minētais ietekmes rādītājs
jau šobrīd ir sasniegts gan
DP noteiktajā apmērā,
gan atbilstoši Latvijas
Stratēģiskās
attīstības
plānā 2010.–2013. gadam
plānotajam.
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Ekonomiski aktīvo
saimnieciskās darbības
veicēju skaits uz 1000

171

Skaits

22

32

58

58

32

Rādītājs tiek sasniegts
atbilstoši plānotajam.

Nosaukums

iedzīvotājiem (VSID)
Izveidotas darba vietas 2.
DP ietvaros (VSID)

Sasniegt augsto un vidēji
augsto tehnoloģiju īpatsvaru
apstrādes rūpniecībā

Rādītāja
kods

172

IET004

Vienības

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

Skaits

%

(2007)
14.3%

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

Komentāri

5000
(v.2500/s.2500)

5000
(v.2500/s.2500)

3

Nodarbinātības rādītāju
sasniegšanu
būtiski
ietekmējusi
valsts
ekonomiskā
situācija
laikā no 2009. līdz
2011. gadam,
kad
ievērojami samazinājās
darba vietu un vakanču
skaits un līdz ar to arī
nodarbinātības rādītāji.
Ekonomikas ministrijas
pārraudzībā
esošajās
aktivitātēs kā uzraudzības
rādītājs izveidotas darba
vietas
darbības
programmas
„Uzņēmējdarbība
un
inovācijas”
ietvaros
pieaugs
pēc
2.1.2.1.1. apakšaktivitātes
"Kometences
centri"īstenošanas.

Jauns rādītājs

18.5%

18

Ņemot vērā vairākus
veiksmīgi
īstenotus
projektus tādās aktivitātēs
kā 2.1.2.4. „Augstas
pievienotās
vērtības
investīcijas”,
2.1.2.2.
„Jaunu
produktu
un

59

Nosaukums

Rādītāja
kods

Vienības

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

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

Komentāri

tehnoloģiju
izstrāde”
rādītājs
sasniegts
atbilstoši plānotajam
Augsto tehnoloģiju īpatsvars
eksportā

IET005

%

(2007) 5.8%

Jauns rādītājs

10%

Vērtējums
2009. gadā 10,9
mEUR/gadā
Jauns rādītājs

11

Rādītājs praktiski tiek
sasniegts
atbilstoši
plānotajam ņemot vērā
uzņēmumu
augsto
interesi par aktivitātēm,
kuras vērstas uz eksporta
iespēju
veicināšanu,
piemēram,
2.3.1.1.1.
„Ārējo tirgu apgūšana ārējais mārketings” un
2.3.1.1.2. „Ārējo tirgu
apgūšana
–
nozaru
starptautiskās
konkurētspējas
stiprināšana”.
Nelielas
svārstības rādītāja vērtībā
rada
ekonomiskās
situācijas svārstības.

Vērtējums
2009. gadā
10,9 mEUR/gadā

-

Vērtību varēs noteikt
2013. gadā pēc projektu
pabeigšanas

(2013) 62

-

Vērtību varēs noteikt pēc
projektu pabeigšanas

SATISKSME/IKT (0)
Laika ietaupījums
atjaunotiem un rekonstr.
autoceļiem

63

Valsts galveno autoceļu
kvalitāte saglabāta vismaz
apmierinošā līmenī

IET006

% no kopējā
valsts galveno
autoceļu

(2015)62

60

Nosaukums

Rādītāja
kods

Vienības

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

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

Komentāri

garuma
Kravu apgrozības
pieaugums Latvijas ostās

IET007

%, salīdzinot
ar iepriekšējo
gadu

1,2%
(2005/2004)

Jauns rādītājs

(2013) 2 (2015)2

-1,3%

Paaugstinājusies ceļu
satiksmes drošība:
samazinājies bojā gājušo
skaits

IET008

%,
salīdzinājumā
ar 2001. gadu

100%
(2001.g.)

Jauns rādītājs

(2013) 70
(2015)75

55%

Informācijas sistēmu un
elektronisko pakalpojumu
attīstība (SM)

IET024

1,5
(fiksētie),
mobilo nav

Jauns rādītājs

28 (fiksētie) un
2,0 (mobilie)

28%

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

IET010

Platjoslas
pieslēgumu
(fiksēto un
mobilo)
īpatsvars uz
100 cilvēkiem
% salīdzinot
ar iepriekšējo
gadu

(2004) 27%

Jauns rādītājs

70%

Eurostat
informācijas
sabiedrības
indikators,
tiek mērīts no
2004. gada.

61

66.2%

Centrālās
Statistikas
pārvaldes dati. Precīzu
rādītāja vērtību varēs
noteikt 2013. gadā, kad
visi apstiprinātie projekti
tiks pabeigti aktivitātēs
3.3.1.3. un 3.2.1.4.
Rādītāji tiks sasniegti
pakāpeniski
līdz
31.12.2015., kad tiks
īstenoti visu saistīto
aktivitāšu projekti.
Rādītāju plānots sasniegt
līdz 31.08.2015

Interneta lietotāju skaitu
ietekmē
interneta
pakalpojumu pieejamība.
Pasākums
ietver
4
dažādas aktivitātes un 4
apakšaktivitātes, kurām
katrai
noteikti
savi
specifiski uzraudzības un
rādītāji. Rādītāja vērtības
pieaugums sagaidāms arī

Nosaukums

Rādītāja
kods

Vienības

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

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

Komentāri

turpmāk.
VESELĪBA
Vidējais ārstēšanās ilgumu
uz vienu pacientu

IET011

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

10.1

Jauns rādītājs

7

8,33 dienas

Rādītāja
pieaugums
nākamajos
periodos.

vērtības
sagaidāms
pārskata

vidējais īpatnējais
siltumenerģijas patēriņš
ēkās
Atbalstītajām koģenerācijas
stacijām sasniegt
efektivitātes līmeni

IET012

kWh/m2 gadā

(2007) 241

Jauns rādītājs

232

180 kwh/m2

(2007) 68%

Jauns rādītājs

75%

-

vidējais valsts
siltumenerģijas zudumu
līmenis siltumenerģijas
pārvades un sadales tīklos

IET014

%

(2007)
15.5%

Jauns rādītājs

14%

16,1%

Jo skaitliski zemāks
rādītājs,
jo
labāk
sasniegta vērtība
Līdz 31.12.2011. nav
pabeigts neviens projekts,
līdz ar to rādītāja vērtība
šobrīd nav pieejama
Jo skaitliski zemāks
rādītājs,
jo
labāk
sasniegta vērtība

IET015

Atšķirība
starp
reģionālo

(2006)
46,8%

Jauns rādītājs

42,1%

ENERĢĒTIKA

IET013

PILSĒTVIDE
LSAP 1.pielikuma
4.1. apakšpunkts: Reģionālā
IKP uz vienu iedzīvotāju

62

-

Vērtību varēs noteikt pēc
projektu pabeigšanas

Nosaukums

Rādītāja
kods

dispersija

Vienības

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

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

Komentāri

(NUTS 3) un
nacionālo IKP

VIDE
Samazināts ūdens patēriņš

IET016

pazemes
ūdens
ľemšanas
apjoms milj.
m3 gadā

Iedzīvotāju īpatsvars, kam
nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstoši
notekūdeņu
apsaimniekošanas
pakalpojumi
Nodrošināta cilvēku
veselībai nekaitīga ūdens
kvalitāte

62

palielināt līdz
62%

IET017

ūdens objektu
ar labu un
augstu ūdens
kvalitāti
īpatsvars, %

(2008) 108

9%

(2008) 38

Jauns rādītājs

62%

Jauns rādītājs

63

104

123 milj m3

62%

58,9%

60

50%

Plānots, ka uzlabojoties
ūdens
patēriņa
uzraudzības
sistēmai,
iedzīvotāji un uzņēmumi
ekonomēs dabas resursus.
Rādītājs pieaudzis dēļ
taupības
pasākumiem
ekonomiskās
krīzes
apstākļos
Izpilde notiek atbilstoši
plānotajam,
rādītāja
vērtības
pieaugums
sagaidāms arī nākamajos
pārskata periodos.
Datus nevar viennozīmīgi
noteikt, jo ūdens objektu
skaits un paši ūdens
objekti,
kur
veikts
monitorings, atsevišķos
gados atšķiras. Objektīvu
ietekmes
novērtējumu
varēs veikt 2015. gadā,
kad tiks pabeigta Upju
baseinu plānu izstrāde
nākošajam
apsaimniekošanas ciklam

Nosaukums

Rādītāja
kods

Vienības

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

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

IET018

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

(2008) 5

Siltumnīcefekta gāzu (SEG)
emisijas nepārsniedz
Latvijai noteiktās saistības

IET023

SEG emisijas
kopējais
apjoms, Gg
CO2 ekv. gadā

IET019

% no visiem
izdevumiem,
- CSP dati

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

Jauns rādītājs

5

30 000
tonnas/gadā

(2008) 32

Jauns rādītājs

32

19,71 Gg CO2
ekv. gadā

6.2
(2004. gadā)
7.5
(2006. gadā)

Jauns rādītājs

6.2

7,90%

Komentāri

(2016. – 2021.)
Atbilstoši Vides politikas
pamatnostādnēs
noteiktajiem rādītājiem
rādītājs bija plānots 5 000
t gadā, valsts vides
statiska liecina, ka šis
samazinājums ir 34 000 t
gadā (2010. gada dati).
Rādītājs būtiski atšķiras,
ievērojot
ekonomisko
krīzi.
Šis rādītājs tieši nav
atkarīgs no ES fondu
ietekmes – galvenokārt to
ietekmē
Eiropas
Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai.

KULTŪRA
Mājsaimniecību izdevumi
kultūrai un atpūtai

64

Sākotnēji bija vērojama
augšupeja, taču līdzinot
ar datiem 2009. gadā
(6,9%.)
sākoties
ekonomiskajai
krīze,
rādītājs
pasliktinās,
ienākuma samazināšanos
dēļ
mājsaimniecības
mazāk
tērē
kultūras
aktivitātēm.
Šobrīd
vērojamie
dati
sāk

Nosaukums

Līdzdalība kultūras
aktivitātēs

Rādītāja
kods

Vienības

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

IET020

apmeklējumu
skaits gadā,
milj.
- KM dati

14.5 milj.
(2006. gadā)

IET021

lati

n/a

IET022

%, no
finansējuma

Sākotnēji
noteiktā
rādītāja
vērtība
2013.g.

Jauns rādītājs

Rādītāja
vērtība
stratēģiskajā
ziņojumā
2013.g.

15.0 milj

Aktuālā vērtība
uz 31.12.2011.

16 000 000

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

65

2,498,031,866

1 993 454 209
eiro

Saglabāt
2009.g.līmeni

0,4%

Komentāri

uzlaboties.
Sākotnēji bija vērojama
augšupeja, taču līdzinot
ar datiem 2009. gadā
(16,9milj.)
sākoties
ekonomiskajai
krīze,
rādītājs
pasliktinās,
ienākuma samazināšanos
dēļ
mājsaimniecības
mazāk
tērē
kultūras
aktivitātēm.
Šobrīd
vērojamie
dati
sāk
uzlaboties.

4. Pielikums
Mērķu un rādītāju sasniegšanas/ nesasniegšanas līmenis novērtēšanas
metodoloģija
Ziņojumā lietota pieeja, kas sākotnēji pamatojas uz hierarhiski zemākā plānošanas līmeņa, proti, līmeņa, kam ir
izstrādāti MK noteikumi (aktivitātes/ apakšaktivitātes), pašreizējās situācijas izvērtējumu, un pakāpeniski
virzoties uz hierarhiski augstāku plānošanas līmeni – pasākums, prioritāte, darbības programma (bottom up
pieeja). Sākotnēji tika veikts uzraudzības rādītāju izpildes novērtējums aktivitāšu/ apakšaktivitāšu līmenī
atbilstoši izvērtējuma kritērijiem. Aktivitāšu/ apakšaktivitāšu mērķu sasniegšana atbilstoši vairākos MK
noteikumos attiecībā uz aktivitāšu/ apakšaktivitāšu ieviešanu ietvertajiem principiem ziņojuma ietvaros tika
definēta kā „aktivitāte/ apakšaktivitāte mērķi sasniedz, īstenojot atbalstāmās darbības un sasniedzot uzraudzības
rādītājus”. Līdz ar to uzraudzības rādītāju izpilde raksturo aktivitātes/ apakšaktivitātes mērķa sasniegšanas
līmeni, turklāt rezultāta rādītāja sasniegšana tika noteikta kā primāra, jo plānotais rezultāta rādītājs var tikt
sasniegts, nepilnā mērā sasniedzot iznākuma rādītāju.
Uzraudzības rādītāju izpilde netika vērtēta tām aktivitātēm/ apakšaktivitātēm, kas atrodas sākotnējā ieviešanas
stadijā, proti, aktivitātes/ apakšaktivitātes, kurās līgumi par projektu īstenošanu ir noslēgti 2012. gada pirmajā
pusē un šajā laikā uzsākta projektu īstenošana, jo šajos gadījumos vēl ir pāragri runāt par rādītāju un mērķu
sasniegšanu, kā arī pieejamā informācija par rādītāju izpildes progresu 2012. gada 30. jūniju ir ierobežota. Tāpat
netika vērtēta atlikto aktivitāšu/ apakšaktivitāšu, proti, aktivitāšu/ apakšaktivitāšu, kurām ir noņemts
finansējums, uzraudzības rādītāju sasniegšana.
Uzraudzības rādītāju sasniegšanas/ nesasniegšanas līmenis hierarhiski zemākajā plānošanas līmenī tika veikts,
piešķirot novērtējumu punktu skalā no 0 līdz 2, pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem un atbildīgo iestāžu
sniegto informāciju par rādītāju izpildi Vadošās iestādes 2010. gada ziņojumā Eiropas Komisijai par darbības
programmu īstenošanu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā. Gadījumā, ja minētajā ziņojumā informācija par
rādītāju izpildi netika sniegta, tad informācijas par konkrētā rādītāja izpildi iegūšanai tika lietoti atbildīgo iestāžu
pusgada ziņojumi. Pamatojoties uz apkopoto informāciju, noteikti šādi rādītāju sasniegšanas līmeņi:



Rādītāja sasniegšanas līmenis 2012. gada 30. jūnijā ir pietiekams plānotās rādītāja vērtības
sasniegšanai 2015. gada 31. decembrī (2 punkti). Šāds novērtējuma līmenis aktīvas aktivitātes/ apakšaktivitātes
rādītājam tika piešķirts, ja atbildīgā iestāde prognozē, ka rādītājs tiks sasniegts līdz 2015. gada 31. decembrim,
sniedz informāciju par rādītāja izpildi pēc projektu īstenošanas pabeigšanas vai arī noslēgto līgumu finansējums
atbilstoši finanšu plūsmai 2007. – 2013. gada plānošanas periodā 2012. gada 30. jūnijā ir vismaz 2/3 no plānotā
finansējuma apjoma. Pabeigtu aktivitāšu gadījumā rādītājiem šāds novērtējuma līmenis tika piešķirts, ja rādītājs
ir sasniegts 100% apmērā no plānotās tā vērtības.

Rādītāja sasniegšanas līmenis 2012. gada 30. jūnijā ir daļēji pietiekams plānotās rādītāja vērtības
sasniegšanai 2015. gada 31. decembrī (1 punkts). Šāds novērtējums līmenis aktīvas aktivitātes rādītājam tika
piešķirts, ja atbildīgā iestāde min problēmas attiecībā uz rādītāja sasniegšanu, taču nesniedz informācija par
rādītāja sasniegšanu pēc 2015. gada 31. decembra vai arī noslēgto līgumu finansējums atbilstoši finanšu plūsmai
2007. – 2013. gada plānošanas periodā 2012. gada 30. jūnijā ir mazāks par 2/3 no plānotā finansējuma. Pabeigtu
aktivitāšu rādītājiem šāds novērtējuma līmenis tika piešķirts, ja rādītājs ir sasniegts vismaz 90% (izvērtējumā tika
noteikts pieļaujams 10% tolerances līmenis) apmērā no plānotās rādītāja vērtības, bet nav sasniegta rādītāja
100% izpilde.

Rādītāja sasniegšanas līmenis 2012. gada 30. jūnijā ir nepietiekams plānotās rādītāja vērtības
sasniegšanai 2015. gada 31. decembrī (0 punkti). Šāds novērtējuma līmenis aktīvas aktivitātes rādītājam tika
piešķirts, ja atbildīgā iestāde sniedz informāciju, ka plānotā rādītāja vērtība netiks sasniegta. Pabeigtu aktivitāšu
rādītājiem šāds novērtējuma līmenis tika piešķirts, ja rādītājs ir sasniegts mazāk kā 90% (izvērtējumā tika
noteikts pieļaujamais 10% tolerances līmenis) apmērā no plānotās rādītāja vērtības.
Ja izvērtējuma ietvaros hierarhiski zemākajā plānošanas līmenī tika iegūts rādītāja izpildes novērtējums punktu
izteiksmē, kas atrodas uz robežas starp divām vērtībām, iegūtais punktu skaits tiek noapaļots uz augšu (piemērots
iespējami pozitīvāks novērtējums).
Izvērtējuma ietvaros netika vērtēta „pacelto rādītāju” (rādītāji, kuri hierarhiski augstākā līmenī summējas vai ir
pilnībā atbilstoši hierarhiskā zemāka līmeņa rādītājiem) sasniegšanas/ nesasniegšanas līmenis
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5. Pielikums
Labās prakses piemēri
Nr.p.k.

1

Joma:

Zinātne un inovācijas

Stratēģijas Eiropa 2020 prioritāte

1) Gudra izaugsme

Darbība, shēma, politika:

1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.1. Darbības programmas prioritāte „Augstākā
izglītība un zinātne” 1.1.1. pasākums „Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība”, 1.1.1.2. aktivitāte
„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei "
Projekts „Pārtikas nozares zinātniski pētnieciskās grupas izveide”

Ilgums:

01.01.2010. – 31.12.2012

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

Kopējās izmaksas: 1598341,79
ESF: 1358589,31
Valsts budžets: 239752,48

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

Evita Straumīte, vadošā pētniece, Latvijas lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001,
evita.straumite@llu.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Projekta mērķis – veicināt cilvēkresursu piesaisti zinātnei, izveidojot starpdisciplināro zinātniski pētniecisko grupu
pārtikas sistēmas integrētai izpētei, lai iegūtu inovatīvus, drošus un kvalitatīvus pārtikas produktus.

Stratēģiskais konteksts:

Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā, jo īpaši ar pēcdiploma studiju un pētnieku apmācības
palīdzību un ar sadarbības pasākumiem universitātēm, pētniecības centriem un uzņēmumiem

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Šobrīd projektā izveidotā pētnieku grupa (zinātnieki no pārtikas, lauksaimniecības, bioloģijas, ekonomikas un
informācijas tehnoloģiju nozarēm) ir veikusi pētījumus:1) par dažādu Latvijā netradicionālu graudaugu (kukurūzas,
rīsu, tritikāles, kailgraudu miežu) miltu izmantošanu maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanai, 2) par
pilngraudu miltu izmantošanas iespējām un veic pētījumus par dažādu kaltēšanas un pirmapstrādes paņēmienu
ietekmi uz diļļu, dzērveņu, ērkšķogu, burkānu un ķirbju sensoro īpašību un ķīmiskā sastāva izmaiņām. Norit arī
pētījumi dažādu ābolu un ķirbju šķirņu piemērotība jauna veida augļu marmelāžu un želejveida konfekšu ražošanai,
kā arī receptūras un tehnoloģiju izstrāde šiem produktiem.
Pētījumi tiek veikti četros virzienos: izejvielu atlase un izvērtējums; pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskā
attīstība; pārtikas produktu kvalitātes izvērtējums; tirgus stratēģijas izstrāde.
Projektam noslēdzoties, plānots dibināt Pārtikas zinātnes institūtu, kurā tiks iekļauta projektā izveidotā grupa,
turpinot iesāktos pētījumus un nodrošinot vismaz 5 jauno darba vietu saglabāšanu.
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Nr.p.k.

2

Joma:

Sociālās iekļaušanas veicināšana

Stratēģijas Eiropa 2020 prioritāte

3) integrējoša izaugsme

Darbība, shēma, politika:

1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.4. Darbības programmas prioritāte „Sociālās
iekļaušanas veicināšana” 1.4.1. pasākums „Sociālā iekļaušana”, 1.4.1.2. aktivitāte „Darbspēju vērtēšanas sistēmas
un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana" 1.4.1.2.4. apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”
Projekts „Ikšķiles novada Dienas centra Mobilā brigāde”

Ilgums:

08.03.2011. – 07.03.2013

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

Kopējās izmaksas: 138112,48
ESF: 138112,48

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

Dita Lūka, Dienas centra vadītāja, Ikšķiles novada pašvaldības Dienas centrs, Daugavas prospekts 34, Ikšķile,
Ikšķiles nov., LV-5052, dita.luka@ikskile.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Projekta mērķis – Pilnveidot pirmspensijas un pensijas vecuma personu, kā arī personu ar funkcionālajiem
traucējumiem sociālās un funkcionālās prasmes un palielināt šo personu integrāciju sabiedrībā, izveidojot Ikšķiles
novada pašvaldības Dienas centrā jaunu alternatīvu sociālo pakalpojumu - mobilā brigāde, kas uzlabos Dienas
centra esošo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Stratēģiskais konteksts:

Iespējas cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, integrēties un atkal iekļauties darba tirgū; diskriminācijas
apkarošana attiecībā uz piekļuvi darba tirgum un karjeras virzību, kā arī dažādības akceptēšanas sekmēšana
darbavietā.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Projekta ietvaros tiek sniegts jauns sociālais pakalpojums - mobilā brigāde un paplašināti Dienas centra
pakalpojumi, nodrošinot iespēju novada iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus sociālās un veselības aprūpes
pakalpojumus pēc vienas pieturas aģentūras principa gan dzīvesvietā, gan Dienas centra telpās. Starpprofesionāļu
brigāde izbrauc pēc klienta lūguma vai Sociālā dienesta pieprasījuma. Pieejamas konsultācijas personām ar
smagām
saslimšanām,
pašaprūpei,
mājokļa,
vides
pielāgošanā,
atbalsts
ģimenes
locekļiem.
Speciālisti pieejami arī centra telpās, nodrošinot iespēju klientam saņemt pakalpojumus, piedalīties centra
organizētajos
pasākumos,
nodrošinot
to
nokļūšanu
uz
pasākumiem.
Jaunā pakalpojuma izveide ir pirmais posms secīgai mērķa grupas integrēšanai sabiedrībā, izveidojot sociālās
rehabilitācijas grupu, kuras dalībnieki veiks citu mērķa grupas personu informēšanu un iesaisti socializācijas
pasākumos. tam sekos iespēja saņemt speciālistu konsultācijas un iesaistīties sociālo un funkcionālo prasmju
pilnveides pasākumos.
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Nr.p.k.

3

Joma:

Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā

Stratēģijas Eiropa 2020 prioritāte

3) integrējoša izaugsme

Darbība, shēma, politika:

1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.3. Darbības programmas prioritāte „Nodarbinātības
veicināšana un veselība darbā” 1.3.1. pasākums „Nodarbinātība”, 1.3.1.1. aktivitāte „Darbaspējas vecuma
iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības
pasākumi " 1.3.1.1.3. apakšaktivitāte „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”
Projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”

Ilgums:

01.09.2009. – 30.06.2015

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

Kopējās attiecināmās izmaksas – 101524453,85 (t.sk. virssaistību finansējums 10772689,11)
ESF: 94965973,19
Valsts budžets: 655840,66

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

Laima Levanoviča, Pakalpojumu departamenta vecākā eksperte, Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra 38,
k-1, Rīga, LV-1010, laima.levanovica@nva.gov.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Projekta mērķis – nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt to konkurētspēju, spēju
pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt to iespēju integrēties darba tirgū.

Stratēģiskais konteksts:

Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem ir būtiski nodrošināt iespējas jaunu prasmju, iemaņu iegūšanai, esošo
attīstīšanai un pilnveidošanai, iespēju iegūt jaunu profesiju, paaugstināt savu kvalifikāciju vai pārkvalificēties.
Projekta ietvaros visā Latvijā iepriekšminētajās aktivitātēs plānots iesaistīt 105 850 bezdarbniekus un darba
meklētājus (t.sk. iznākuma rādītājs 8160 par virssaistību finansējumu) Līdz 30.06.2012 kopumā apmācībās iesaistīti
83 531 bezdarbnieku un darba meklētāju. Plānots arī, ka 30% bezdarbnieku un darba meklētāju (no apmācību
pabeigušo skaita) sešu mēnešu laikā pēc apmācībām iekārtosies darbā. Uz 30.06.2012 rādītājs sasniedzis 27% no
apmācības pabeigušajiem cilvēkiem, kas iekārtojušies darbā pēc apmācību pabeigšanas.
Arī personām – bezdarbniekiem, darba meklētajiem ar invaliditāti tiek nodrošināta iespēja piedalīties apmācības,
nepieciešamības gadījumā sniedzot to vajadzībām atbilstošus pakalpojumus – nodrošināts surdotulks un asistents
personām ar invaliditāti.
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Nr.p.k.

4

Joma:

Zinātne un inovācijas

Stratēģijas Eiropa 2020 prioritāte

1) Gudra izaugsme

Darbība, shēma, politika:

2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2.1.2. pasākums „Inovācijas”, 2.1.2.2. aktivitāte „Jaunu
produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2. apakšaktivitāte „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”
Projekts „AS "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca" jaunu produktu ieviešana ražošanā”

Ilgums:

07.03.2011. – 31.01.2012.

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

Kopējās izmaksas: 2 091 312,51
ERAF: 599 966,70
Privātais: 1 114 223,88

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

Viktorija Zarāne; AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”; Marijas iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5404;
zarane@dlrz.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Projekta mērķis – ieviest jaunas tehnoloģijas dzelzceļa ritošā sastāva rezerves daļu ražošanā:
1. Cilindrisko zobratu un zobvainagu profilslīpēšanas darbgalds ar CNC vadību (ciparu programmvadību)
tehnoloģija;
2. Horizontālais frēzēšanas darbgalds ar CNC vadību (ciparu programmvadību) tehnoloģija.

Stratēģiskais konteksts:

Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīta jaunu vai nozīmīgi uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrāde, nodrošinot atbalstu
arī veiksmīgi izstrādāto produktu, pakalpojumu vai tehnoloģisko procesu ieviešanai ražošanā, piešķirot finansējumu
komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai, patentēšanai, pārnesei un ieviešanai ražošanā.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Projektā tika iegādāts ciparu programmvadības slīpēšanas un frēzēšanas aprīkojuma komplekts un šo jauno
tehnoloģiju ieviešanas rezultātā, AS „DLRR” tika ieviesti jauni produkti:
1. Zobratu, zobvainagu, zobriteņu izgatavošana;
2. Korpusa detaļu izgatavošana.
Jauno tehnoloģiju ieviešana ražošanā bijz nepieciešama, lai AS „DLRR” uzsāktu jaunu produktu – jaunas dzelzceļa
ritošā sastāva detaļas ražošanu un spētu nodrošināt augstas precizitātes Eiropas Savienības kvalitātes standartiem
atbilstošas rezerves daļas. Ieviešot jaunās tehnoloģijas, tika būtiski uzlabots AS „DLRR” dzelzceļa ritošā sastāva
rezerves daļu ražošanas process (t.sk. uzlaboti ražošanā esošo dzelzceļa ritošā sastāva detaļu apstrādes parametri).
AS „DLRR” projekta īstenošanas rezultātā tika ieviestas ražošanā jaunas tehnoloģijas, lai būtiski uzlabotu
ražošanas procesu, produktu kvalitāti un uzsāktu jaunu produktu – jaunas dzelzceļa ritošā sastāva detaļu, ražošanu.

70

Nr.p.k.

5

Joma:

Uzņēmējdarbības veicināšana

Stratēģijas Eiropa 2020 prioritāte

2) Ilgtspējīga izaugsme

Darbība, shēma, politika:

2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, 2.3.2. pasākums „Uzņēmējdarbības infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabojum”, 2.3.2.2. aktivitāte „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši
atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)"
Projekts „Frēzkūdras ražotnes paplašināšana SIA "Compaqpeat"”

Ilgums:

26.11.2009. – 26.06.2010

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

Kopējās izmaksas: 221 968,00
ERAF: 113 203,68
Privātais: 108 764,32

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

Arta Rašmane; SIA „Compaqpeat”; „Pūces”, Rucavas novads, Rucavas pagasts, Latvija, LV-3477;
arta@compaqpeat.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Projekta mērķis – uzsākt kūdras maisījumu ražošanu, pielietojot jaunu padeves un izplūdes kūdras maisīšanas
iekārtu, radot augstākas pievienotās vērtības produktu, nostiprināt esošās un apgūt jauns pozīcijas tirgū, veicinot
SIA „Compaqpeat” komercdarbības attīstību.

Stratēģiskais konteksts:

Aktivitātes mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību īpaši atbalstāmajās teritorijās. Tā rezultātā samazinot
nelabvēlīgās atšķirības starp reģioniem un teritorijām to ietvaros, sekmējot līdzsvarotu valsts attīstību.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Projekta ietvaros tika veikti ilgtermiņa ieguldījumi, iegādājoties jaunu padeves un izplūdes kūdras maisīšanas
iekārtu, dažādu kūdras maisījumu izgatavošanai. Rezultātā, īstenojot projektu tika sasniegts plānotais mērķis un tika
uzsākta jauna produkta – dažādu kūdras maisījumu ražošana.
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Vide

Stratēģijas Eiropa 2020 prioritāte

2) Ilgtspējīga izaugsme

Darbība, shēma, politika:

3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.4.1. pasākums „Vide”, 3.4.1.5.2. apakšaktivitāte
„Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"
Projekts „Rīgas HES ūdenskrātuvei pieguļošo teritoriju aizsardzības būvju aizsardzības spēju palielināšana”

Ilgums:

12.07.2010.-11.12.2011.

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

Kopējās izmaksas: 1 151 125,84
ERAF: 1 151 125,84

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

Valdis Pētersons; Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemas pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja
vietnieks; Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981; valdis.petersons@zm.gov.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Projekta mērķis – novērst plūdu draudu risku

Stratēģiskais konteksts:

Apakšaktivitātes mērķis: samazināt plūdu risku teritorijās, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības
nacionālās programmas pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārija 1C kritērijam.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Projektā paredzēta Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būves - sūkņu stacijas "Tome" renovācija, sūkņu
stacijas "Ikšķile-2" renovācija, sūkņu stacijas "Spolītes" renovācija, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Tiks
rekonstruēti 3 hidrotehnisko būvju kompleksi, novēršot plūdu draudu risku 2145 iedzīvotājiem.
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Izglītība

Stratēģijas Eiropa 2020 prioritāte

3) integrējoša izaugsme

Darbība, shēma, politika:

3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.1.3. pasākums „Izglītības infrastruktūra vispārējo
prasmju nodrošināšanai”, 3.1.3.3.1. apakšaktivitāte „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana”
Projekts „Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

Ilgums:

01.04.2010. – 30.09.2011.

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

ERAF finansējums – 134 409 EUR
Kopējais publiskais finansējums - 134 409 EUR

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

Ilze Cēbere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, ilze.cebere@lip.lv; www.lip.lv.

Darbība/ politikas apraksts:

Mērķis – nodrošināt iespējas iegūt daudzveidīgu un visu līmeņu izglītību, kas atbilst ilgtermiņa tirgus prasībām.
Veicināt ilgtspējīgu attīstību un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas kvalitatīvas izglītības iegūšanai Liepājā un vides
pieejamību izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Tiešie ieguvēji: 216 skolēni ar speciālām vajadzībām, tai skaitā 76 skolēni ar garīgās attīstības traucējumiem (C
līmenis) un 5 skolēni ar kustību traucējumiem, 60 pedagogi.

Stratēģiskais konteksts:

Apakšaktivitāte ir vērsta uz to, lai uzlabotu mācību vidi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī veicinātu
darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamajiem speciālās izglītības iestādēs.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Projekta ietvaros ir izveidots rotaļu terapijas laukums, kurš ir ergonomisks un pielāgots bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem (gan ar kustību, gan redzes traucējumiem un ar garīgas attīstības traucējumiem), kā arī aprīkots ar
īpašu gumijas segumu, kas mazina traumatisma iespējas. Skolā darba un mācību galdi ir ar regulējamu augstumu,
kas dod iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piedalīties mācību un darba prasmju apguves procesā.
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Izglītība

Stratēģijas Eiropa 2020 prioritāte

3) integrējoša izaugsme

Darbība, shēma, politika:

3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.1.3. pasākums „Izglītības infrastruktūra vispārējo
prasmju nodrošināšanai”, 3.1.3.3.2. apakšaktivitāte „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem”
Projekts „Infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem Aizputes vidusskolā”

Ilgums:

01.11.2009. – 30.12.2010.

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

ERAF finansējums – 117 541 EUR
Valsts budžeta finansējums – 12 445 EUR
Pašvaldības budžeta finansējums - 8 297 EUR
Kopējais publiskais finansējums – 138 283 EUR

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

Liveta Sprūde, Aizputes vidusskola, tamu@cs.lpu.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Mērķis - vispārējās vidējās izglītības iestādes pieejamības veicināšana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem
Liepājas rajonā.
Projekta specifiskais mērķis - infrastruktūras uzlabošana Aizputes pašvaldības Aizputes vidusskolā, nodrošinot
prioritāti "vienādas iespējas" pedagogiem un izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Projekta ietvaros veicamās darbības ir vērstas uz sekojošām personām:
1. Personām ar redzes traucējumiem;
2. Personām ar dzirdes traucējumiem;
3. Personām ar kustību traucējumiem;
4. Personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Stratēģiskais konteksts:

Apakšaktivitāte ir vērsta uz to, lai nodrošinātu izglītības iestāžu pieejamību izglītojamajiem ar funkcionāliem
traucējumiem.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Projekta ietvaros tika izbūvēts lifts un telpas pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Aizputes
vidusskola ir vienīgā Liepājas puses astoņos novados, kur gūts Eiropas Savienības atbalsts projekta īstenošanai.
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Enerģētika

Stratēģijas Eiropa 2020 prioritāte

2) Ilgtspējīga izaugsme

Darbība, shēma, politika:

3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”. 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi”

Ilgums:

Projekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ozolainē, Ābeļu ielā 11 energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi”
03.11.2009 - 03.02.2010

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

Kopējās izmaksas:35 192,68
ERAF: 17 596,34
Privātais: 17 596,34

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

Dace Romberga; Limbažu novada pašvaldība; Rīgas ielā 16, Limbaži; dace.romberga@limbazi.lv; www.limbazi.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Ievērojami uzlabot ēkas energoefektivitāti, padarīt šo ēku atbilstošu Latvijas būvnormatīviem, nodrošināt ēkas
iedzīvotājiem kvalitatīvākus dzīves apstākļus, kā arī ieekonomēt par siltumenerģiju izdodamos līdzekļus.Siltuma
patēriņa ietaupījuma palielinājums, salīdzinot ar esošo siltuma patēriņu, plānots vismaz 20% gadā.

Stratēģiskais konteksts:

Veicināt mājokļu pieejamību, to ilgtspēju, efektivitāti un mazināt sociālo spriedzi pašvaldību teritorijās, investējot
mājokļu atjaunošanas un energoefektivitātes pasākumos.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ozolainē, Ābeļu ielā 11 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”
ietvaros pamatojoties uz ēkas tehniskajā apsekošanā un energoaudita pārskatā noteikto, tika veikta koridoru logu
nomaiņa, mājas ārdurvju nomaiņa, mājas ārsienu siltināšana, cokola siltināšana. Sākotnēji tika paredzēts, ka
īstenojot šos pasākumus tiks sasniegts 20% siltumnenerģijas ietaupījums. Pēc pirmās apkures sezonas projekta
īstenotāji norādījuši, ka reālais ietaupījums ir sasniedzis 50% no sākotnējā siltumenerģijas patēriņa.
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Satiksmes ministrija
2011. gadā 3.2.1.4. aktivitātes „Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros tika pabeigts projekts ”Mērsraga
ostas kanāla un akvatorijas padziļināšana”.

Stratēģijas Eiropa 2020 prioritāte

2) Ilgtspējīga izaugsme

Darbība, shēma, politika:

3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.4. aktivitātes „Mazo ostu infrastruktūras
uzlabošana”

Ilgums:

14.08.2009.- 13.08.2011.

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

Kopējās izmaksas: 2 034 338,85
ERAF: 1 728 324,80
Privātais: 306 014,05

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

Jānis Budreika; Mērsraga ostas pārvaldnieks; Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga pag.; Janisb@mersragsport.lv;
www.mersragsport.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Efektīvas, elastīgas un drošas transporta infrastruktūras nodrošināšana uzskatāma par obligātu priekšnosacījumu
ekonomiskajai attīstībai, jo tā veicina produktivitāti un nodrošina personu un preču kustību. Investīcijas mazo ostu
infrastruktūras uzlabošanā nodrošina mazo ostu kravu apgrozījuma un nodarbinātības pieaugumu reģionā.

Stratēģiskais konteksts:

Investīcijas mazo ostu infrastruktūras uzlabošanā pozitīvi ietekmē kuģošanas drošību, mazina vides piesārņojuma
risku un veicina mazo ostu apkārtējās vides sakārtotību.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Projekta „Mērsraga ostas kanāla un akvatorijas padziļināšana” īstenošanas rezultātā ostas akvatorijas un kanāla
padziļināšana pozitīvi ietekmē kuģošanas drošību, jo kuģu ceļi ir drošāki satiksmei, tādēļ samazinājies satiksmes
negadījumu risks, vienlaicīgi samazinājies apkārtējās vides piesārņojuma risku, kas varētu rasties satiksmes
negadījumu rezultātā. Ostas akvatorijas un kanāla padziļināšana samazināja arī plūdu draudu iespējamību. Tika
paaugstināta kuģu ar kravnesību virs 5000 GT īpatsvars mazajā ostā.
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Publisko pakalpojumu un resursu kopīgas vadības uzlabošana.

Kohēzijas politikas teritoriālā dimensija

Eiropas Teritoriālā Sadarbības pārobežu sadarbības programmas projekts

Darbība, shēma, politika:

II Prioritāte – Pievilcīgas vides dzīvošanai izveidošana un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība
1.atbalsta virziens – Sabiedrisko pakalpojumu un dabas resursu kopīgas pārvaldīšanas uzlabošana
Projekts „Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā”
Projekta akronīms „GrandeRio”

Ilgums:

01.01.2011. - 30.11.2012.

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

Projekta kopējās izmaksas: 962,932 EUR
ERAF: 818,492 EUR

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

Baiba Bārbale
baiba.barbale@zpr.gov.lv , +371 63025828, www.zemgale.lv

Darbība/ politikas apraksts:

Projekta vispārējais mērķis –uzlabot Lielupes baseina vides kvalitāti, īstenojot kopīgus ūdens apsaimniekošanas
pasākumus efektīvai ūdens resursu apsaimniekošanai pierobežas reģionā.
Specifiskie mērķi:
• veicināt ūdenssaimniecības pakalpojumu plānošanas attīstību Lielupes baseina apgabala pierobežas apdzīvotajās
vietās;
• paaugstināt sabiedrības vides apziņu, piedāvājot informāciju, paaugstinot zināšanas un prasmes par ūdens resursu
apsaimniekošanu;
• uzlabot ūdens un dabas resursu, kā arī Lielupes baseina apgabala resursu kvalitāti.

Stratēģiskais konteksts:

Vides izglītība un izpratnes veicināšana par reģiona vides ietekmi un vērtību.
Intensīva lauksaimniecība, piesārņojums no ūdens attīrīšanas iekārtām un kanalizācijas ir galvenie iemesli, kādēļ
Lielupes baseinā ir zema ūdens kvalitāte. Tas ietekmē dzīves kvalitāti ap 840 tūkstošiem abu valstu iedzīvotāju, kuri
dzīvo šajā reģionā, tādēļ šai starpvalstu problēmai nepieciešams pārrobežu risinājums.

Darbība/ politikas saturs/ ieviešana:

Projekta ietvaros ir veikts pētījums par ūdens kvalitātes sezonālajām svārstībām, iedzīvotāju un lauksaimnieku
praktiskā apmācība un atpūtas vietu ierīkošana blakus ūdenstecei, lai panāktu uzlabojumus ūdens apsaimniekošanā
un celtu ūdens kvalitāti Lielupē. Ir veikti arī sabiedrības izglītošanas darbi, ko nodrošina īpašs interneta portāls,
izglītojošas kampaņas un vasaras skola Latvijas un Lietuvas jauniešiem, kuru skolas atrodas Lielupes baseina
apgabalā. Tāpat arī ir izstrādāti tehniskie projekti un tehniski ekonomiskie pamatojumi investīcijām
ūdenssaimniecības objektos pierobežu pašvaldībās.

77

6. Pielikums
Atbildes uz anketas jautājumiem
1. Financing:
a. Explain the national policy on the use of advances under Cohesion Policy (2007-2009) to prefinance operations on the ground? To public authorities? To enterprises or other economic
operators? What (estimated) volume of the prefinancing made available was paid out to
beneficiaries as advances?
No valsts budžeta finansējums (avansi, priekšfinansējums, starpposma un noslēguma
maksājumiem) tiek piešķirts visu veidu finansējuma saņēmēju projektu īstenošanai. Valsts budžeta
iestādēm atbilstoši projektu naudas plūsmai pa gadiem tiek nodrošināts priekšfinansējums 100%
apmērā, par kura izlietojumu iestādes sniedz atskaites, taču atsevišķa uzskaite par visā plānošanas
periodā valsts budžeta iestādēm un plānošanas reģioniem piešķirto finansējumu nav (dati pieejami
no 2009. gada). Savukārt priekšfinansējums, par kuru FS ir snieguši atskaites līdz 2012. gada
31.decembrim ir 353903861 LVL apmērā.
Maksājumi gala saņēmējiem līdz
31.12.2011., LVL
ES finansējums
157191530
596755561
13408097
319572802
353903861
1440831851

Gala saņēmēju tips
Uzņēmumi
Izglītības iestādes
NVO
Pašvaldības
Valsts institūcijas
Kopā:

Savukārt pārējiem finansējuma saņēmējiem (publiska vai privāta struktūra, vai uzņēmums) tiek
piešķirti avansi, kuru apmēru un izlietojumu nosaka nacionālie noteikumi par aktivitāšu ieviešanu.
Līdz 2011. gada 31.decembrim avansa maksājumos finansējuma saņēmējiem izmaksāts 487060680
LVL (deklarējamie avansi 36570195 LVL, nedeklarējamie avansi 450490485 LVL) apmērā.

Gala saņēmēju tips
Uzņēmumi
Izglītības iestādes
NVO
Pašvaldības
Kopā:

Gala saņēmējam izmaksātie avansi maksājumi (ES finansējums)
līdz 31.12.2011., LVL
Nedeklarējamie
Deklarējamie
Kopā
1
2
3=1+2
36570195
117140680
80570485
199664850
0
199664850
2474212
0
2474212
167780939
0
167780939
36570195
487060680
450490485

b. Is expenditure incurred on major projects being declared while submissions to the Commission
are pending? What (estimated) volume of financing has been involved?
Saskaņā ar Padomes regulu Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu
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Nr.1260/1999, izdevumus, kas radušies lielo projektu ietvaros var deklarēt Eiropas Komisijā (EK)
arī pirms EK lēmuma apstiprināšanas. Izdevumi līdz EK lēmuma apstiprināšanai EK ir deklarēti
39844347 LVL apmērā 3 lielo projektu ietvaros:
1) 3.3.1.1. aktivitātes projekts „Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība” (EK
lēmums apstiprināts 17.06.2010.), izdevumi deklarēti sākot no 2009. gada 17176450 LVLapmērā.
Projekta kopējās izmaksas ir 102001459 LVL, t.sk. ES fondu finansējums 86701240 LVL;
2) 3.3.1.1. aktivitātes projekts „Autoceļa E22 posma Ludza – Terehova būvniecība” (EK lēmums
apstiprināts 25.05.2010.), izdevumi deklarēti sākot no 2009. gada 22654006 LVL apmērā. Projekta
kopējās izmaksas ir 50229402 LVL, t.sk., ES fondu finansējums 42694992 LVL;
3) 3.3.1.4. aktivitātes projekts „Starptautiskās lidostas "Rīga" infrastruktūras attīstība” (EK lēmums
apstiprināts 25.07.2011.), izdevumi deklarēti 29.04.2011. 13892 LVL apmērā. Projekta kopējās
izmaksas ir66945228 LVL, t.sk., ES fondu finansējums 41114034 LVL.
c. Are advances under state aid schemes to SMEs paid and declared to the Commission for
reimbursement? What (estimated) volume of financing has been involved?
Jā, avansi projektos, kuros mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) saņem valsts atbalstu, tiek izmaksāti
un deklarēti EK.
Deklarējamie avansa maksājumi,
kas izmaksāti gala saņēmējiem
(ES
finansējums)
līdz
31.12.2011., LVL
36570195

Gala saņēmēju tips
Uzņēmumi

d. Is frontloading of planned investment over the Period 2007-2013 being implemented? Please
estimate the impact.
Ņemot vērā ekonomiskās situācijas negatīvās pārmaiņas un finanšu resursu pieejamības strauju
samazinājumu, 2009. gada sākumā tika izvērtētas atsevišķu ES fondu aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas
vai turpināšanas iespējas. 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 attiecīgajos ekonomiskajos apstākļos būtu uzskatāma par prioritāru, kā arī ņemot vērā
nepieciešamību 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.
Lai uzlabotu ekonomisko situāciju un sniegtu atbalstu krīzes sekas mazinošu pasākumu
nodrošināšanai, darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (turpmāk – 1. DP) ietvaros tika
izvērtētas 42 aktivitātes, kuru publiskais finansējums veidoja 216.3 miljoni LVL jeb 48% no kopējā
sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma, kā rezultātā 1. DP ietvaros tika nolemts veikt naudas līdzekļu
pārdali 17,2 % apmērā no 1. DP sākotnēji paredzētā publiskā finansējuma apjoma, apturot 14 aktivitāšu
īstenošanu un samazināt finansējumu 16 aktivitātēm, attiecīgi piešķirot papildu publisko finansējumu
šādām jomām:
 Profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai – 15 miljoni LVL;
 Pedagogu konkurētspējas veicināšanai – 20 miljoni LVL;
 Nodarbinātības pasākumiem – 45.9 miljoni LVL;
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Sociālās iekļaušanas pasākumiem – 14 miljoni LVL.

Papildu naudas līdzekļu piešķiršanas minētajām jomām rezultātā 1PD ietvaros bija iespējams
realizēt pasākumus, kas mazināja potenciālo bezdarbnieku skaita pieaugumu un darbaspēka trūkumu
tautsaimniecībai pieprasītās profesijās vidējā termiņā, kā arī ļāva mazināt sociālās atstumtības risku
nepietiekamas izglītības dēļ.
Novirzot papildu finansējumu profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai, tika sniegts atbalsts
profesionālās izglītības studentiem ar stipendiju palīdzību, šādā veidā veicinot profesionālās izglītības
pievilcību un motivējot jauniešus uzsākt studijas tieši profesionālajā izglītībā. Kopā stipendijas minētā
pasākuma ietvaros uz 2012. gada 10.maiju ir saņēmuši 50 128 profesionālajā izglītībā iesaistītie
izglītojamie18. Vienlaikus jāsecina, ka atbalsts profesionālās izglītības atbalstam nav bijis pietiekams,
ņemot vērā, ka Latvija bija viena no ES dalībvalstīm, kas 2012. gada martā saņēma EK priekšsēdētāja
J.M. Barrozu vēstuli par nepieciešamību pievērsties jauniešu bezdarba problēmas risināšanai, kā
rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi jauniešu nodarbinātības veicināšanai, līdztekus esošajiem
pasākumiem jauniešu atbalstam papildus plānojot ESF finansējumu 18,5 milj. LVL apmērā,
uzņemoties virssaistības aktivitāšu ietvaros. Līdz ar to nepieciešams arī 2014.-2020. gada plānošanas
periodā īstenot uz jauniešu atbalstu vērstas aktivitātes, veicinot jauniešu piesaisti profesionālajai
izglītībai un sekmīgu jauniešu pāreju no izglītības uz darba tirgu, sekmējot darbaspēka piedāvājumu
atbilstoši tautsaimniecības attīstības vajadzībām.
Piešķirot papildu finanšu līdzekļus pedagogu konkurētspējas pievilcības veicināšanai, tika
nodrošināta jaunajos apstākļos (strukturālo reformu un skolu optimizācijas ietvaros) darbam izglītības
iestādē nepieciešamā pārkvalifikācija, zināšanu un prasmju pilnveide pedagogu profesionālās un
sektorālās mobilitātes veicināšanai. Kopā uz 2012. gada 30.jūniju atbalstu saņēmuši 29 859 vispārējās
un profesionālās izglītības pedagogi19.
Papildu piešķirtā finansējuma ietvaros nodarbinātības veicināšanas, bezdarba prevencijas un
ekonomikas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem tika īstenotas nodarbināto apmācības, lai
noturētu komersanta konkurētspēju esošajā līmenī, nepieciešamības gadījumā pārprofilējot darbiniekus,
nodrošināts atbalsts īstermiņa darbavietām, definējot pašvaldībās izmantojamo pakalpojumu veidus, un
atbalsts dīkstāvē esošiem darbiniekiem un potenciālajiem bezdarbniekiem. Kopā līdz 2012. gada
30.septembrim modulārās apmācības, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumu ietvaros atbalstu
saņēmuši 106 878 bezdarbnieku un darba meklētāju, kā arī atbalstu saņēmušas 5887 bezdarba riskam
pakļautas personas2.
Ņemot vērā bezdarba līmeņa samazinājumu kopš 2009. gada beigām (reģistrētais bezdarba līmenis
uz 2009. gada decembri – 22,8%)20 par 12.1% (reģistrētais bezdarba līmenis valstī uz 2012. gada
31.oktobri – 10,7%)4, var secināt, ka ar ESF atbalstu īstenoto nodarbinātības veicināšanas pasākumu
īstenošana sniegusi būtisku ieguldījumu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanā un sekmējusi personu
atgriešanos darba tirgū.
Ar papildu piešķirtajiem finanšu līdzekļiem sociālās iekļaušanas pasākumiem tika sniegts atbalsts
pašvaldībām, izveidojot un attīstot alternatīvus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, lai pilnveidotu cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļu,
bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās
prasmes, tādā veidā veicinot atbalstu saņēmušo personu un viņu tuvinieku, atgriešanos darba tirgū un
iekļaušanos sabiedrībā. Kopumā uz 2012. gada 30.septembri ar ESF atbalsta palīdzību pilnveidotos
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušas 8 170 personas2..
Lai veicinātu bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū un nodarbinātību, sekmētu bezdarba
līmeņa samazināšanos un nodrošinātu bezdarbnieku aktivizēšanu laikā, kamēr ir ierobežots darba
18
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Eurostat dati; Informatīvais ziņojums „Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2010. gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju
prioritārajiem apmācību virzieniem”
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vietu skaits tautsaimniecībā, 2011. gada otrajā pusē 1. DP ietvaros veiktas finansējuma pārdales,
paredzot papildu finansējuma piešķiršanu aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai
2012.-2013. gadā pavisam 36,9 milj. LVL apmērā, tai skaitā pārdalot ERAF finansējumu no
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”22,8 milj. LVL apmērā. Papildu finansējums
22,9 milj. LVL apmērā novirzīts bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībām, savukārt
finansējums 14 milj. LVL apmērā novirzīts bezdarbnieku aktivizēšanai, īstenojot algoto pagaidu
sabiedrisko darbu programmu. Tāpat, ņemot vērā pieprasījumu pēc aktivitātes īstenošanas un
nepieciešamību nodrošināt atbalstu arī pēc 2012. gada, 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste
zinātnei” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai pārdalīts finansējums 5,3 milj. LVL
apmērā. Papildus finansējums piešķirts, lai sniegtu ESF atbalstu darba vietu izveidei jaunajiem
zinātniekiem, kā arī veicinātu speciālistu atgriešanos, kas pašlaik strādā vai studē doktorantūrā
ārvalstu augstskolās un zinātniskajos institūtos. Tādējādi nodrošināta ES fondu līdzekļu
pārstrukturēšana un investīcijas jomās, kurās tās visvairāk nepieciešamas, sekmējot ES fondu
līdzekļu efektīvu novirzīšanu tautsaimniecībā.
Pārdalot publisko finansējumu 1. DP ietvaros uz prioritārajām jomām, kuras ekonomiskās krīzes
apstākļos potenciāli sniegtu efektīvāku ieguldījumu valsts tautsaimniecības attīstībā, reaģējot uz
izveidojušos sociālekonomisko situāciju valstī ierobežoto finanšu resursu apstākļos, tika veicināts
1. DP ieviešanas progress un finanšu līdzekļu apguve, it īpaši nodarbinātības atbalsta jomā. Ņemot
vērā, ka finansējums tika novirzīts jomām, kurām ekonomiskās krīzes ietekmes apstākļos tas bija
nepieciešams visvairāk, kopš 2009. gada sākuma 1. DP ietvaros tika sasniegts ievērojams progress
projektu apstiprināšanā un līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanā, kā arī finansējuma apguvē. Kopā
uz 2012. gada 31. oktobri 1. DP ietvaros noslēgti līgumi par projektu īstenošanu 416.1 milj. LVL (tai
skaitā, ņemot vērā pieejamo virssaistību finansējumu) apmērā jeb 101,5% no 1. DP piešķirtā ES fondu
finansējuma un finansējuma saņēmējiem izmaksāti 305,96 milj. LVL jeb 74,7% no 1. DP pieejamā ES
fondu finansējuma21.
e. 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? Please estimate the impact.
2009. gada nogalē tika izvērtētas iespējas samazināt Latvijas publiskā finansējuma apmēru visu trīs
darbības programmu ietvaros atbilstoši Regulas Nr.1083/2006 53. panta 2. punktam.
Ar 2010. gada 8. aprīļa EK lēmumu par grozījumiem darbības programmā „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” (turpmāk – 1DP) tika samazināts Latvijas nacionālā līdzfinansējuma apmērs par
16 748 926 LVL, tādējādi veidojot valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu. Grozījumi finanšu plānā
tika izstrādāti, ņemot vērā tirgus cenu deflāciju, tādējādi plānotos mērķus sasniedzot ar mazāku
finansējumu, un ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus, līdz ar to piedāvājot nacionālā
publiskā līdzfinansējuma samazinājumu līdz Regulā Nr. 1083/2006 noteiktajam līmenim. Nacionālā
līdzfinansējuma samazinājumam nav nelabvēlīga ietekme uz finansējuma saņēmēju. Līdz ar
publiskā finansējuma apmēra samazinājumu veicināta ES fondu apguves mērķu sasniegšana, jo
pārskatā periodā pastāvošās ekonomiskās situācijas apstākļos nav iespēju finansēt no valsts budžeta
līdzekļiem visus projektus sākotnēji plānotajā apmērā.
Informācija par ierosinātajiem grozījumiem darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”
sniegta iepriekšējā stratēģiskajā ziņojumā 2007.-2009. gadam 4.2.sadaļas „Informācija par
izmaiņām finansējuma apjomos” 72.punktā, kā arī 5.1.1.sadaļas „Finanses”266.punktā, kas
paredzēja ierosināt valsts budžeta līdzfinansējuma samazinājumu, ņemot vērā ierobežotos resursus,
vienlaikus palielinot ES fondu finansējuma intensitāti līdz Regulas Nr.1083/2006 3.pielikumā

2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu finanšu progress
ES fondu darbības programmu griezumā (līdz 31.10.2012.) - http://www.esfondi.lv/page.php?id=909
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noteiktajam līmenim. Ierosinātos grozījumus darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”
Eiropas Komisija 2010. gada sākumā apstiprināja. Attiecīgi jauni grozījumi nav ierosināti.
2. Simplification of categories of eligible expenditure:
Are your authorities using or planning to use:
a.Indirect costs declared on a flat-rate basis?
Jā, esošajā plānošanas periodā (2007.-2013.) netiešu izmaksu nemainīgā likme (Flat-rate for indirect
costs) tiek piemērota 19 Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātēs (apmērām vienā trešdaļā no šajās
aktivitātēs īstenoto projektu kopskaita), galvenokārt aktivitātēs, kas tiek īstenotas izglītības,
nodarbinātības un administratīvās kapacitātes stiprināšanas jomās.
b. Flat-rate costs calculated by application of standard scales of unit cost?
Esošajā plānošanas periodā standarta vienības izmaksas tiek izmantotas salīdzinoši maz – tās tiek
piemērotas tikai divās ESF aktivitātēs izglītības jomā.
c. Lump sums to cover all or part of the costs of an operation?
Nē, šī vienkāršoto izmaksu forma esošajā plānošanas periodā ESF aktivitātēs netiek izmantota
If use has been made of these categories of expenditure, please provide:
- Information on types of operations where the use of these categories of expenditure is made.
Kā norādīts iepriekš, ESF aktivitātēs vienkāršotās izmaksas tiek izmantotas galvenokārt aktivitātēs,
kas tiek īstenotas izglītības jomā (piemēram, cilvēkresursu piesaiste zinātnei, atbalsts maģistra un
doktora programmu īstenošanai, augstākās izglītības studiju programmu satura izvērtēšana,
profesionālās izglītības satura un pieejamības uzlabošana u.c.), kā arī atsevišķās nodarbinātības
veicināšanas un administratīvās kapacitātes stiprināšanas jomā īstenotajās aktivitātēs (bezdarbnieku
un darba meklētāju apmācība, sociālo pakalpojumu attīstība, NVO administratīvās kapacitātes
stiprināšana u.c.).
- Information on the (estimated) amount paid out by the beneficiaries and included in payment
claims sent to the managing authority;
Saskaņā ar datiem līdz 31.07.2012. ESF aktivitātēs izdevumi vienkāršoto izmaksu kategorijās ir
veikti kopumā 20, 5 mlj LVL apmērā.
3. Enlarging or adjusting the priorities of Ops
a. What measures under the four priority areas outlined in the Communication (people, business,
infrastructure and energy; research and innovation) are being accelerated or adjusted? Are other
adjustments necessary to the initially planned measures in order to meet new or different needs?
What is the likely impact of these actions? Higher numbers of beneficiaries that anticipated? New
needs identified?
Attiecībā uz darbības programmu “Uzņēmējdarbība un inovācijas” izmaiņas tiek veiktas 2.1.1.
pasākumā „Finanšu resursu pieejamība”. Lai veicinātu pasākuma ietvaros pieejamā finansējuma
ātrāku apguvi, atvieglotu pieeju kapitāla finansējumam mikro, MVU kā arī, lai sekmētu jaunu riska
kapitāla fondu veidošanos Latvijā 2012. gada augustā ir izsludināts konkurss jaunu riska kapitāla
fondu vadības komandu izvēlei. Papildu iepriekšminētajam ar Eiropas Komisiju notiek diskusijas
par jaunas aktivitātes „Mikroaizdevumu fonds” ieviešanu. Aktivitātes ietvaros plānots veicināt
Latvijas mikro un mazo komersantu pieeju mikroaizdevumiem, kā arī sekmēt mikrokreditēšanas
institūciju darbību finanšu tirgū. Ar Eiropas Komisiju notiek diskusijas arī par 2.2.1.3. aktivitātes
„Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros sniegtā atbalsta jomas paplašināšanu,
paredzot garantiju izsniegšanu arī banku kredīta vēstulēm par eksporta darījumiem. Plānotās
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izmaiņas veicinās potenciālo atbalsta saņēmēju skaita palielināšanos un atbilst identificētajām
vajadzībām un tirgus nepilnībām. Attiecībā uz infrastruktūru un enerģētiku izmaiņas nav veiktas un
arī netiek plānotas, tā kā 2007-2013. gada plānošanas periods tuvojas nobeigumam.

b. Are OPs being amended to open the scope of actions to energy efficiency and renewable energies
in housing? If yes, what amount has been (will be) allocated to these measures? What kinds of
operations are concerned?
Informācija par ierosinātajiem grozījumiem darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”
sniegta iepriekšējā stratēģiskajā ziņojumā 2007.-2009. gadam 5.1.3.sadaļas „DP prioritāšu
palielināšana vai pielāgošana” 274. un 275.punktā, kā arī 5.2.3.sadaļas „Lēmumi par ES fondu
aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas, turpināšanas vai efektivitātes palielināšanas iespējām” 319., 324.
un 327.punktā. Ierosinātos grozījumus darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”
Eiropas Komisija 2010. gada sākumā apstiprināja. Attiecīgi jauni grozījumi nav ierosināti.
Krīzes laikā mājokļu siltināšanai paredzētie ES fondu līdzekļi ievērojami uzlaboja situāciju
būvniecības nozarē, kur faktiski būvniecība no privātiem līdzekļiem bija apstājusies. Būvmateriālu
ražotāji ir uzsvēruši, ka ES fondu aktivitāšu dēļ daudzos gadījumos tiem ir izdevies izvairīties no
bankrota, jo pieprasījums pēc siltināšanai nepieciešamajiem materiāliem būtiski pieauga.
c. Are JEREMIE-type access to finance instruments to benefit SMEs being accelerated or
expanded? What is the expected total financial volume? And the EU co-financing?
Līdz 2011. gada 31.decembrim finanšu instrumenti 2.2.1.1. aktivitātes „Ieguldījumu fonds
investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu
instrumentos” ietvaros Latvijā tika ieviesti ar Eiropas Investīciju fonda kā līdzekļu pārvaldītāja
palīdzību. Ņemot vērā, nepietiekamo finansējuma apguves tempu un ilgstošo finanšu starpnieku
atlasi, ar 2012. gada 1.janvāri Eiropas Investīciju fonda funkcijas pārņēma SIA „Latvijas garantiju
aģentūra”. Vienlaikus tika samazināts arī 2.1.prioritātes „Finanšu pieejamība” ietvaros pieejamais
finansējums.
d. Have capacity building priorities to reinforce within public authorities their ability to plan,
implement, monitor and control OPs been modified or reinforced?
1. Atbilstoši Padomes Regulai Nr. 1083/2006 ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu (KF) un atceļ
Regulu (EK) Nr. 1260/1999, vadošajai iestādei ir paredzēts tehniskās palīdzības finansējums, kas
tiek novirzīts darbības programmu sagatavošanai, vadības, uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas
un kontroles darbību veikšanai, kā arī administratīvo spēju stiprināšanai, īstenojot Eiropas
Savienības fondus. ES fondu tehniskās palīdzības projekts palīdz vadošajai iestādei uzlabot,
vienkāršot, nodrošināt ES fondu vadību un tās efektivitāti, kā arī vienlaicīgi ES fondu vadības
informācijas sistēmas drošumu.
2. Ņemot vērā lielo saņemto sūdzību skaitu ES fondu projektu ietvaros veiktajos iepirkumos, kā arī
iepirkumu likumdošanas pārkāpumu īpatsvaru konstatētajos trūkumos, veicot dažāda veida
pārbaudes, ir veikti grozījumi MK noteikumos par ES fondu tehniskās palīdzības ieviešanu, kas
paredz Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) cilvēkresursu kapacitāti, paplašinot IUB iepirkuma
pirmspārbaužu apjomu, nodrošinot plašāku un mērķtiecīgāku ES fondu projektu īstenotāju
konsultēšanu par jautājumiem, kas saistīti ar iepirkumu, veicinot ātrāku sūdzību izskatīšanu ES
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fondu projektu iepirkumu ietvaros. 2010. gada 15.decembrī tika apstiprināts IUB tehniskās
palīdzības projekts. 2011. gada 30.augustā ir stiprināta ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēma,
līdz ar kuru ir paplašināts to institūciju loks, kam ir tiesības veikt iepirkumu pirmspārbaudes,
nosakot atbildības sadalījumu starp IUB un atbildīgajām un sadarbības iestādēm: turpmāk
iepirkumu pirmspārbaudes veic arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes, precizēts arī IUB
pārbaudāmo iepirkumu apjoms. Līdz ar šo, IUB izstrādāja metodiku par pirmspārbaužu veikšanu,
regulāri organizējot sanāksmes par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanā konstatētajiem
problēmjautājumiem ar mērķi vienoties par to risinājumiem un veicinot vienotu pieeju
problēmjautājumu risināšanai. Vadošā iestāde ir vienojusies ar IUB par regulāru konsultatīva
atbalsta sniegšanu, par priekšlikumu sniegšanu labās prakses izplatīšanai, sistēmas pastāvīgai
pilnveidošanai, tai skaitā informatīvu materiālu regulārai publiskošanai, un šīs nozīmīgās atbalsta
vadošajai iestādei funkcijas veikšanai IUB ir paredzēti nepieciešamie līdzekļi ES fondu tehniskās
palīdzības projektā.
3. Stiprināta iekšējā audita loma ES fondu sistēmā. Lai efektīvi uzraudzītu deleģēto funkciju izpildi
un preventīvi novērstu iespējamās neatbilstības un trūkumus sistēmā, ir identificēta nepieciešamība
atjaunot iekšējā audita funkciju ES fondu sistēmā. Līdz ar to 2012. gada 16.februārī MK
apstiprināts rīkojums Nr.83 „Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finansu
instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības
programmas vadības un kontroles sistēmā”. Rīkojums nosaka FM Iekšējā audita tiesības veikt
iekšējo auditu iestādēs gadījumā, ja tā nevar paļauties uz iestādes iekšējā audita viedokli.
4. Pilnveidota vadošās iestādes deleģēto funkciju veikšanas kvalitāte un kapacitāte. Sākot ar
2012. gada maiju, ir pilnībā nokomplektēta ES fondu kontroles nodaļa, kas nodrošina 2007.2013. gada plānošanas periodā deleģēto funkciju uzraudzību, veicot vadošās iestādes deleģēto
funkciju pārbaudes un virspārbaudes, atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātajam deleģēto funkciju
pārbaužu plānam. FM, atbilstoši risku novērtējumam, izstrādā deleģēto funkciju pārbaužu gada
plānu, ņemot vērā objektīvos rādītājus, kas norāda uz ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darbību un
tās atbilstību. Ik mēnesi pārbaužu plānu pārskata, ņemot vērā aktuālos riskus un iestāžu darbības
rezultātus.
5. Tika būtiski stiprināta Revīzijas iestādes neatkarība, ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadības likumā nosakot, ka revīzijas iestāde ir pakļauta tieši ministram un revīzijas iestādei ir
pienākums par revīzijas rezultātiem reizi gadā ziņot Ministru kabinetam, bet īpaši būtisku
pārkāpumu atklāšanas gadījumā, nekavējoties.
4. Simplifying the national / regional implementation mechanisms
a. What national measures have been taken to accelerate the implementation of OPs? Clarifying
procedures? Revised guidance? Revised national legislation? Simplified procedures?
Laika periodā no 2009-2012 gadam tika veikti vairāki ES fondu vienkāršošanas pasākumi, bet kā
svarīgākus var minēt sakošus pasākumus.
2009. gadā
1.
Paātrināta ES fondu maksājumu plūsmu un finansējuma atgriešana valsts budžetā.
Normatīvajā aktā par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi ES fonda līdzfinansēto
projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību,
tika veikti grozījumi, paredzot:
iespēju izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektiem;
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maksājumu aprite projektā ir nodalīta no projekta ieviešanas uzraudzības procesa, proti
– projekta progresa pārskata apstiprināšana vairs nav priekšnosacījums maksājuma veikšanai ES
fondu projekta ietvaros;
ievērojami saīsinātus maksājuma pieprasījumu izskatīšanas termiņus, proti – no 40
darbdienām uz 20 darbdienām atbildīgajā vai sadarbības iestādē un no 15 darbdienām uz piecām
darbdienām maksājumu iestādē. Papildus ir noteikts termiņš, kādā jāizskata iesniegtie precizējumi
vai papildu informācija, proti – piecas darbdienas atbildīgajai vai sadarbības iestādei un trīs
darbdienas maksājumu iestādei;
iespēju slēgt līgumu arī tad, ja atbildīgajai/ sadarbības iestādei nav finanšu resursu
saistību izpildei, taču ES fondu finansējuma saņēmējs var īstenot projektu par saviem līdzekļiem.
2.
Atvieglota/ optimizēta pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) pārskata
iesniegšanas procedūra.
Tika pastiprināti Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumi Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un
pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa
iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās”, kas paredz atvieglojumu pievienotā vērtības nodokļa
pārskata iesniegšanas procedūrā, proti, ES fonda finansējuma saņēmējam, kas nav reģistrēts Valsts
ieņēmumu dienestā ar pievienotās vērtības nodokļa apliekamo personu reģistrā, vairs nav jāiesniedz
pievienotās vērtības nodokļa pārskats sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.
4.
Uzlabota ES fondu uzraudzības un izvērtēšanas sistēma.
Jaunā redakcijā tika apstiprināti MK noteikumi Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas un
uzraudzības kārtība”, nodrošinot:
- optimizētu iesniedzamo uzraudzības ziņojumu saturu un struktūru, padarot to mērķtiecīgāku un
izvairoties no ES fondu vadības informācijas sistēmā (VIS) pieejamās informācijas dublēšanas;
- samazinātu ziņojumu iesniegšanas biežumu (no ceturkšņa uz pusgadu);
- noteiktu projekta progresa pārskatu standartveidlapu;
- vienkāršotu kārtību attiecībā uz ziņojumu iesniegšanu, izskatīšanu, saskaņošanu un publiskošanu
internetā;
- uzlabotu atskaitīšanos par horizontālo prioritāšu ieviešanu;
- precizētu ES fondu īstenošanas izvērtēšanas kārtību attiecībā uz rekomendāciju ieviešanu.
2010. gadā
1. 2010. gadā tiek veikti grozījumi normatīvajā aktā par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta
līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un
izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, paredzot iespēju komersantiem avansu pārskaitīšanai
atvērt kontu komercbankā, nevis Valsts kasē, kā tas ir bijis iepriekš. Līdz ar šiem grozījumiem ir
samazināts administratīvais slogs komersantiem, paātrināta iespēja izmantot finansējumu un saņemt
avansa maksājumus.
2. Atvieglotas finansējuma saņēmējiem izvirzītās prasības, vienkāršota projekta ieviešana un
optimizēts ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu darbs.
Veikti grozījumi MK noteikumos 2007. gada 26.jūnija Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu
sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”, paredzot:
- Saīsinātu līgumu slēgšanai un projekta grozījumu saskaņošanai atvēlēto laiku no 30 uz 15 darba
dienām, ja lēmumā par projekta apstiprināšanu nav nosacījumu un 15 darba dienas pēc nosacījumu
izpildes, ja pieņemts lēmums ar nosacījumu;
-Vienkāršotu grozījumu veikšanu projektā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu
(grozījumu izvērtēšanas laiks samazināts no 25 uz 20 darba dienām), bet pirms līguma noslēgšanas
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(pēc finansējuma saņēmēja vai atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes iniciatīvas var grozīt
jebkuras projekta sadaļas, ja tam piekrīt visas puses);
-Netiešo izmaksu nemainīgo likmi projekta administratīvajām izmaksām, lai novērstu
nepieciešamību detalizēti pamatot individuālas izmaksas un to iesniegšanu atbildīgajā/ sadarbības
iestādē. Līdz ar to finansējuma saņēmējam ir mazāks administratīvais slogs un iespēja ātrāk atgūt
finansējumu.
-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 bija noteikts, ka finanšu analīze veicama projektiem jau sākot ar 200 000 eiro;
- Pilnveidotu iepirkumu pirmspārbaudes veikšanas procesu.
4. Izstrādāti ieteikumi atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu izstrādāto līgumu un vienošanos par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanu sagatavošanai.
5. Pilnveidota neatbilstību atklāšanas un ziņošanas sistēma.
2010. gada 10.augustā apstiprināti MK noteikumi Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem
lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”, kā rezultātā:
Atvieglota neatbilstoši veikto izdevumu ziņošanas kārtība Eiropas Komisijai (turpmāk EK), izmantojot EK izveidotu datu bāzi. Iepriekš informācija par neatbilstoši veiktajiem
izdevumiem EK tika iesniegta tikai papīra formātā.
Samazināts neatbilstību administrēšanas slogs – ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav
iespējams ieturēt saskaņā ar no projekta kārtējā vai nākamā maksājuma un vienam projektam vienas
neatbilstības gadījumā neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 85 LVL (iepriekš 50 LVL),
neatbilstoši veiktos izdevumus var norakstīt izdevumos;
Tiek rīkotas regulāras ceturkšņa sanāksmes par konstatēto neatbilstību gadījumiem ar
ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, lai novērstu dažādu sankciju piemērošanu, vienkāršotu
un paātrinātu lēmumu pieņemšanu un informācijas apmaiņu.
Līdz ar jauno neatbilstību ziņošanas sistēmu ir ievērojami samazināts administratīvais slogs
neatbilstību administrēšanā gan finansējuma saņēmējiem, gan arī ES fondu vadībā iesaistītajām
institūcijām.
6. 2010. gada 10.augustā tika apstiprināti MK noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts
budžeta līdzekļi ES struktūrfondu un KF līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu
veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”. Ar šiem noteikumiem jaunā redakcijā
tiek izdoti līdz šim spēkā esošie MK 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr.418 „Kārtība, kādā
paredzami valsts budžeta līdzekļi ES fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu
veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”. Jaunie MK noteikumi paredz:
būtiski atvieglot izdevumu deklarāciju sagatavošanas kārtību – ja līdz šim izdevumu
deklarācijas sagatavoja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, turpmāk šo funkciju pildīs
sertifikācijas iestāde. Tādējādi tika paātrināta izdevumu deklarāciju sagatavošana un iesniegšana
EK;
finansējuma saņēmējiem iespēju, ievērojot noteiktos nosacījumus, sagatavot maksājuma
pieprasījumu un saņemt ES finansējuma atmaksu eiro;
iespēju maksājumu pieprasījumu pārbaudes veikt izlases veidā.
Vienkāršošanas un administratīvo šķēršļu samazināšanas ietekme:
optimizēta maksājumu plūsma projektos;
optimizēta izdevumu deklarācijas sagatavošana;
samazināts administratīvais slogs ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm.
2011. gadā
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1. Ir veiktas izmaiņas un pilnveidota netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas kārtība. Tika
veikti grozījumi MK 2007. gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu
sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”, precizējot netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas
nosacījumus atbilstoši ar Eiropas Komisiju panāktajai vienošanās. Minēto MK noteikumu grozījumi
nosaka:
netiešo izmaksu nemainīgās likmes korekciju atkarībā no projektā paredzētā
ārpakalpojumu apjoma;
netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru, tai skaitā, netiešo izmaksu nemainīgās
likmes korekcijas noteikšanu līgumā vai vienošanās starp atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi un
finansējuma saņēmēju;
projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas nav
netiešās izmaksas;
netiešo izmaksu nemainīgo likmi nepiemēro tiem projektiem, kuru ietvaros maksājuma
pieprasījumi ir iesniegti par vairāk kā 50% no tiešajām attiecināmajām izmaksām.
2. Izmaiņas informācijas publicēšanas kārtībā ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām
Tika apstiprināti MK noteikumi Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo
fondu projektiem”, ar kuru spēkā stāšanos ir vienkāršota informācijas publiskošana par
apstiprinātajiem ES fondu projektiem. FM ir izveidojusi VIS un interneta mājas lapā
www.esfondi.lv pieejamā ES fondu aktivitāšu meklētāja sasaisti, kā rezultātā tiek īstenota projektu
informācijas automātiska publicēšana no VIS ES fondu aktivitāšu meklētājā. Līdz ar to
vispārpieejamo informāciju par projektiem interneta mājas lapā www.esfondi.lv nodrošina VI.
Tādējādi tika nodrošināta ērta pieeja informācijai.
Līdz ar to tika nodrošināta ES fondu vienotās informācijas sistēmas sasaiste ar ES fondu mājaslapā
publiski pieejamo ES fondu aktivitāšu informāciju http://www.esfondi.lv/activities.php?id=867, kā
rezultātā ES fondu aktivitāšu sarakstam pievienots projektu līmenis un tiek nodrošināta automātiska
projektu informācijas publicēšana no ES fondu vienotās informācijas sistēmas par pabeigtajiem un
īstenošanā esošajiem ES fondu projektiem. Tādējādi vienuviet nodrošināta ērta pieeja projektu
informācijai, kuru iepriekš ES fondu iestādēm publicēt noteica 10.07.2007. Ministru kabineta
noteikumi Nr.484 „Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda projektiem”. Līdz ar minēto vienotās informācijas sistēmas un www.esfondi.lv
sasaisti un MK noteikumu Nr.749 spēkā stāšanos iestādes, kuras slēdz līgumus par ES fondu
projektu īstenošanu, ir atbrīvotas no pienākuma publicēt ES fondu projektu sarakstus, tādējādi
mazinot minēto iestāžu manuālo darbu.
Uzskatām, ka līdzšinējais darbs pie ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas ir bijis sekmīgs – ir
uzlabota gan maksājumu plūsma projektos, gan vienādota ES fondu ieviešanā iesaistīto institūciju
darba prakse un to izvirzītās prasības finansējuma saņēmējam, gan arī novērstas nesamērīgas ES
fondu finansējuma saņēmējam izvirzītās prasības.
VI pastāvīgi aktualizē metodisko un skaidrojošo materiālu ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm,
kas izstrādāts un regulāri tiek precizēts un papildināts ar mērķi nodrošināt vienotu praksi starp
iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku. Vadlīnijas un metodikas tiek
aktualizētas, ņemot vērā Revīzijas iestādes auditos, VI deleģēto funkciju pārbaudēs, pārbaudēs
projektu īstenošanas vietās un procedūru izvērtējumā konstatētās sistēmiskās nepilnības. Visas
vadlīnijas un metodikas ievietotas ES fondu mājas lapā un pieejamas pēc adreses
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099. Aktualizētas šādas vadlīnijas/ metodikas:
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1) Metodika Nr.12.2. „Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu
veikšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta
īstenošanas vietā 2007. – 2013. gada plānošanas periodā”
Metodikā sniegti skaidrojumi pārbaužu uz vietas veikšanai ES fondu projektu īstenošanas vietās,
tādējādi veicinot vienotu izpratni un labās prakses piemērošanu visās ES fondu vadībā iesaistītajās
institūcijās 2007. – 2013. gada plānošanas periodā. Pilnveidotas prasības attiecībā uz pārbaužu
plānošanu, pilnveidoti risku kritēriji attiecībā uz ES fonda projektu riska līmeņa noteikšanu projektu
atlasei pārbaužu veikšanai. Sniegts arī skaidrojums attiecībā uz pārbaužu rezultātu interpretēšanu un
to izmantošanu, kā arī par labo praksi pārbaužu veikšanā un citiem jautājumiem, kas saistīti ar
pārbaudēm projektu īstenošanas vietā, lai atvieglotu administratīvo slogu gan finansējuma
saņēmējam, gan vienlaikus izpildītu ES un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.
Metodikā iekļauti detalizētāki nosacījumi par pārbaužu plānošanu nepieciešamajā intensitātē
atbilstoši projektu risku līmeņiem, iekļautas norādes uz papildus pārbaudāmiem aspektiem attiecībā
uz komercdarbības atbalstu. Tāpat metodika papildināta ar pārbaudāmiem aspektiem gadījumos,
kad iepirkumā bijis tikai viens pretendents, un ar pārbaudāmiem aspektiem, lai pārliecinātos par
iepirkuma komisijas darba kvalitāti; iestrādāta nepieciešamība korekti dokumentēt un uzglabāt
liecības par veiktajām pārbaudēm, iekļauti detalizētāki nosacījumi komercdarbības atbalsta
nosacījumu ievērošanas pārbaudes veikšanai.
2) Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības
sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2007.-2013. gada plānošanas periodā.
Vadlīnijas nodrošina vienotu izpratni par 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu
uzraudzības sistēmas darbību un tās efektivitātes priekšnosacījumiem, novērš normatīvo aktu
prasību, uzraudzības datu un uzraudzības sistēmas pamatelementu izmantošanas atšķirīgas
interpretācijas. Vadlīniju mērķis ir skaidrot Ministru kabineta 2009. gada 27.oktobra noteikumos
Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” noteikto ES
fondu ieviešanas uzraudzības sistēmu un iestāžu savstarpējās atskaitīšanās un programmu
ieviešanas informācijas apmaiņas kārtību, precizējot ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu veicamās
darbības un ziņojumos iekļaujamo informāciju.
3) Vadlīnijas Nr.10.7. „Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu pamatojošiem
dokumentiem un to pārbaudēm”
Vadlīnijas sniedz skaidrojumu par vienotu principu piemērošanu un izpratni attiecībā uz
attiecināmo izmaksu pamatojošajiem dokumentiem un ar mērķi padarīt to pārbaudi finansiāli
efektīvāku ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda projektos. Tādējādi atbildīgajai un
sadarbības iestādei vienkopus ir pieejama informācija par prasībām, kādas izvirzīt finansējuma
saņēmējiem attiecībā uz attiecināmo izmaksu pamatojošajiem dokumentiem un citiem
dokumentiem, kas apliecina projekta aktivitātes izpildi, rezultatīvos rādītājus un publicitāti.
Vadlīnijās noteikta iepirkuma procesa dokumentācijas nepieciešamība, izvērtējuma veikšana tirgus
cenai, kā arī izvērtējuma un dokumentēšanas nodrošināšana gadījumos, kad iepirkumos ir pieteicies
tikai viens pretendents. Papildus vadlīnijas papildinātas ar pamatprincipiem maksājumu
pieprasījumu pārbaužu veikšanai, tādējādi veicinot vienotu izpratni starp iestādēm ar mērķi uzlabot
un efektivizēt maksājumu pieprasījumu pārbaudes.
4) Vadlīnijas Nr.10.11. „Vadlīnijas ziņošanai par ES fondu ieviešanā konstatētajām
neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2007.-2013. gada plānošanas
periodā”
Vadlīnijās veikti grozījumi, skaidrojot datu ievadi VIS, kā arī sniedzot piemērus par neatbilstībām
bez finansiālās ietekmes, neatbilstībām saistībā ar avansa izmaksu un atmaksu. Papildus iekļauta arī
sadaļa par informācijas ievadi EK izveidotajā un Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja uzturētajā
datu apmaiņas sistēmā.
5) Metodika Nr.7.1. „Izmaksu izmaiņu vadības metodika”
Izmaksu izmaiņu vadības metodika izstrādāta ar mērķi sniegt ieteikumus projektu ieviešanā
izmaksu pieauguma un samazinājuma vadīšanai valsts un pašvaldību iestādēm ES fondu projektos.
88

Metodikā ir iekļauti norādījumi, kā izmaksas būtu plānojamas/vadāmas dažādos projekta dzīves
cikla posmos, lai pēc iespējas mazinātu izmaksu pieauguma risku vai, gadījumā, ja izmaksas
pieaug, tad cēlonis ir izsekojams un pamatojams. Lai izmaksu pieauguma risks tiktu mazināts,
metodikā uzsvars ir likts, galvenokārt, uz projektu sākotnējo posmu – projektu iesniegumu un
iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu.
6) Vadlīnijas Nr.10.1. „Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.2013. gada plānošanas periodā”
Vadlīnijas papildinātas ar nosacījumiem attiecībā uz tehniskās palīdzības otrās kārtas projektu
ieviešanu, ar skaidrojumiem par atlīdzības izmaksām ES fondu projektos nodarbinātajiem, t.sk. par
izdevumiem par ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma, kā arī papildatvaļinājumu, ar skaidrojumu
atlīdzības izmaksu aprēķina atbilstībai Eiropas Investīciju fonda metodoloģijai, papildinātas ar
nosacījumiem attiecībā uz atbilstošu informatīvo un publicitātes prasību ievērošanu.
7) Vadlīnijas Nr.10.5. „ES fondu vadošās iestādes vadlīnijas par pievienotās vērtības nodokļa
likmes piemērošanu ES fondu projektos”
Vadlīnijās sniegts skaidrojums par PVN likmes piemērošanu attiecībā uz ES fondu projektu
ietvaros noslēgtajiem piegāžu, pakalpojumu un/vai būvdarba līgumiem, PVN likmes piemērošanu
2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu projektos, kuru īstenošana ir uzsākta, kuros projektu
iesniedzēju iesniegumi atrodas sagatavošanas vai vērtēšanas stadijā, un iespējamiem risinājumiem,
kas radušies PVN likmes izmaiņu dēļ.
8) Vadlīnijas Nr.10.10 „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības
fondu finansētajos projektos”
Vadlīnijas izstrādātas, lai sniegtu skaidrojumu par finanšu korekciju būtību un piemērošanu
projektos, kā arī rastu sistēmisku, vienotu pieeju un praksi proporcionālas finanšu korekcijas
piemērošanā līdzīgos gadījumos Latvijā. Vadlīnijas papildinātas ar dažāda veida proporcionālo
korekciju piemērošanas gadījumiem, tādā viedā nodrošinot ES fondu uzraudzībā iesaistīto iestāžu
izpratni par korekciju piemērošanas specifiku dažādu pārkāpumu gadījumā. Tāpat vadlīnijās
noteikti proporcionālo finanšu korekciju apmēri par pārkāpumiem iepirkumu jomā, īpaši izdalot
gadījumus un korekciju apmērus iepirkumos virs un zem normatīvajos aktos noteiktajiem
sliekšņiem.
9) VI metodika Nr.12.5. „Metodika par netiešo izmaksu nemainīgās likmes plānošanu un
piemērošanu”
Metodikas mērķis ir atvieglot darbu gan Eiropas Sociālā fonda administrēšanā iesaistītajām
institūcijām, gan finansējuma saņēmējiem, kas piemēro netiešo izmaksu nemainīgo likmi Eiropas
Sociālā fonda projektos, skaidrojot netiešo izmaksu nemainīgās likmes administrēšanas
nosacījumus. Ar tās apstiprināšanu visām ES fondu apguvē iesaistītajām institūcijām tiek
nodrošināta vienota izpratne par netiešo izmaksu nemainīgās likmes plānošanu un piemērošanu,
t.sk. par ārpakalpojuma definīcijā iekļauto tehnisko atbalstu un nemainīgās likmes korekcijas
piemērošanas jautājumiem, likts uzsvars uz to, ka atbildīgajām un sadarbības iestādēm ir jāpārbauda
tikai tiešās projektu izmaksas, sniegti norādījumi rīcībai gadījumā, ja projektos tiek konstatēta
neatbilstība, papildināta ar skaidrojumu kādā dati tiek vadīti VIS, kā arī sniegti norādījumi attiecībā
uz maksājumu kārtību, t.i. atsevišķa konta nodalīšanu projektu tiešajām izmaksām.
b. Was or is it necessary to simplify provisions in the adopted programmes through formal
modification to speed up deliver mechanisms?
2009. gada un 2010. gada ietvaros tika veikti grozījumi darbības programmā „Cilvēkresursi un
nodarbinātība”, darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” un darbības programmā
„Uzņēmējdarbība un inovācijas”, nosakot, ka darbības programmās sadaļas (aktivitātes, to mērķi,
mērķa grupas un finansējuma saņēmēji, kā arī nacionālā līdzfinansējuma avots (nacionālais
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publiskais vai privātais līdzfinansējums), kuras nav noteiktas kā obligāta prasība saskaņā ar
2006. gada 11.jūlija Padomes regulu Nr.1083/2006 ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK)
Nr.1260/1999, tiek noteiktas kā indikatīvas. Attiecīgi minētie grozījumi samazinājuši grozījumu
plānošanas dokumentā veikšanas biežumu un nepieciešamību, nodrošinot iespēju nacionālā līmenī
lemt par nepieciešamajiem grozījumiem pasākumu, prioritāšu un aktivitāšu ietvaros.
Papildus veikti grozījumi darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” (EK apstiprināti
2011. gadā), darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” (nav iesniegti EK
apstiprināšanai) un darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” (vēl nav apstiprināti EK),
paredzot tehniskās palīdzības (TP) izmaksu nosacījumu vienkāršošanu, nodaļā „Izdevumu
deklarēšana” nosakot, ka TP aktivitātes izmaksas ir kopīgas visu darbības programmu izmaksām un
tās tiek noteiktas un deklarētas proporcionāli, balstoties uz īpatsvaru, kas noteikts nacionālā līmeņa
dokumentos. Līdz šim darbības programmās tika stingri definēts darbības programmas TP īpatsvars
pret TP citās darbības programmās. Līdz ar to nepastāv elastība, lai atspoguļotu reālo TP
īstenošanas ātrumu un citus faktorus, kas var radīt nepieciešamību TP līdzekļu pārdalei noteiktām
prioritātēm, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītajām institūcijām.
Tādējādi DP fiksētās proporcijas lieki sarežģī TP aktivitāšu īstenošanu un apgrūtina finanšu līdzekļu
pārvaldību. TP proporcijas pret citu darbības programmu TP, kā līdz šim, tiks norādītas Ministru
kabineta noteikumos par TP aktivitāšu īstenošanu. Jebkādas izmaiņas proporciju aprēķinā tiks
pamatotas ar objektīviem faktoriem. Kopējais pieejamais TP finansējums nemainās.
5. Use of possibilities under the Temporary state aid framework:
Was Cohesion Policy funding used to finance
a. Schemes implementing the “Compatible limited amount of aid” up to € 500 000,?
Saskaņā ar Kopienas pagaidu valsts atbalsta shēmu (Temporary framework for State aid measures
to support access to finance in the current financial and economic crisis) ierobežota atbalsta apjoms
līdz 500 tūkst. eiro atbilstoši pieprasījumam tika sniegts līdz 2010. gada 31.decembrim, savukārt ar
2011. gada 1.janvāri garantijas tiek izsniegtas saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15.decembra Regulu
(EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam.
b. State guarantees for loans at a reduced premium?
Līdz šim valsts garantijas ar samazinātu garantijas prēmiju nav izsniegtas.
c. Loans interest subsidies, in particular for the production of green products (meeting
environmental protection standards early or going beyond such standards)?
Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” un Darbības programmas „Infrastruktūra un
attīstība” ietvaros šāda veida atbalsts saskaņā ar Kopienas pagaidu valsts atbalsta shēmu
(Temporary framework for State aid measures to support access to finance in the current financial
and economic crisis) netika sniegts.
6. Public Procurement
Within Operational Programmes, is use being made of accelerated public procurement procedures,
reducing the overall time limit of the procedure from 87 days to 30 days?
Kārtība un laika limiti publisko iepirkumu procedūrās tiek noteiktai atbilstoši Publisko iepirkumu
likumam. Publisko iepirkumu piemēro valsts un pašvaldības iestādes. Savukārt pārējiem
finansējuma saņēmējiem prasības tiek noteiktas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.65
„Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem
projektiem”
90

7. Pielikums
Tehniskā pielikuma apraksts un finanšu progress
1. DP, 2. DP un 3. DP iznākuma rādītāji
Lūdzu skatīti pievienoto Excel failu – lapa „iznākuma rādītāji”.
1. DP, 2. DP un 3. DP rezultāta rādītāji
Lūdzu skatīti pievienoto Excel failu – lapa „rezultāta rādītāji”.
ETS iznākuma rādītāji
Lūdzu skatīti pievienoto Excel failu – lapa „ETS iznākuma”.
ETS rezultāta rādītāji
Lūdzu skatīti pievienoto Excel failu – lapa „ETS rezultāta”.
2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss (uz 31.10.2012.,
salīdzinot ar 30.09.2012.)
Lūdzu skatīti pievienoto Excel failu – lapa „Fin.progress_31.10.12.”.
No Eiropas Komisijas pieprasītie un saņemtie maksājumi (uz 31.10.2012., salīdzinot ar
30.09.2012.)
Lūdzu skatīti pievienoto Excel failu ‘’EK maksājumi’’
Apguve dalījumā pa ministrijām
Lūdzu skatīti pievienoto Excel failu – lapa „Apguve dalījumā pa ministrijām”
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