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SAĪSINĀJUMI

APIA
a/c
CFLA
CSP
CE
DP
EUR
EK
ELFLA
ERAF
ES
EM
GPS
IPIA
IP
IT
IKT
IZM
KF
KM
LM
LVL
LIAA
LR
NP
NMP
NAI
PVN
PII
SM
SVID
TEN-T
TAVA
VARAM
VAS
VIAA
VRAA
VSID
VPP
VM

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Atklāta projektu iesniegumu atlase
Autoceļš
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Centrālā statistikas pārvalde
Cilvēku ekvivalents
Darbības programma
Eiro
Eiropas Komisija
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Eiropas Savienība
Ekonomikas ministrija
Globālā pozicionēšanas sistēma
Ierobežoto projektu pieteikumu atlase
Ietvara programma
Informācijas tehnoloģijas
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Izglītības un zinātnes ministrija
Kohēzijas fonds
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Lats
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Latvijas Republika
Nacionālā programma
Neatliekamā medicīnas palīdzība
Notekūdeņu attīrīšanas ietaises
Pievienotās vērtības nodoklis
Pirmskolas izglītības iestāde
Satiksmes ministrija
Stiprās un vājās puses, iespējas un draudi
Trans-Eiropas transporta tīkls
Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts akciju sabiedrība
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Valsts stratēģiskais ietvardokuments
Valsts un privātā partnerība
Veselības ministrija

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009.rīkojumu nr.722)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.06.2010. rīkojumu nr.342)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.10.2011. rīkojumu nr.541)
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IEVADS
1.

Atbilstoši Padomes Regulas (EK) 1083/2006 (2006.gada 11.jūlijs), ar ko paredz vispārīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas
fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, nosacījumiem Eiropas Savienības fondu
plānošanu
2007.–2013.gada periodā paredzēts īstenot 3 līmeņos – Eiropas Savienības līmeņa stratēģija
jeb Kopienas kohēzijas stratēģiskās pamatnostādnes, dalībvalstu stratēģija jeb Valsts
stratēģiskais ietvardokuments un dalībvalstu darbības programmas (turpmāk – DP). Papildus
tam Latvija ir lēmusi izveidot nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu – darbības
programmas papildinājumu, kas hierarhiski ir pakārtots DP un kas apraksta tehniska līmeņa
DP ieviešanas informāciju.

2.

Šis darbības programmas papildinājums ir sagatavots, ievērojot Eiropas Komisijas 2007.gada
10.decembra lēmumu K(2007)6381 par DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” apstiprināšanu.
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3.1. PRIORITĀTE „INFRASTRUKTŪRA CILVĒKU KAPITĀLA
NOSTIPRINĀŠANAI”
3.1.1.PASĀKUMS „PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INFRASTRUKTŪRA”
Aktivitātes
3.

3.1.1.1.aktivitāte. Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana
profesionālās izglītības programmu īstenošanai.

4.

Aktivitātes mērķis: Profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās
infrastruktūras uzlabošana, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus
prasībām.

5.

Atbalsta veids: Atbalsts profesionālās izglītības iestāžu ēku, būvju un telpu rekonstrukcijai,
renovācijai, jaunu ēku būvniecībai un citiem būvniecības darbiem, tai skaitā esošo būvju vai
to daļu nojaukšanai) profesionālās izglītības iestādes ēku un dienesta viesnīcu kompleksa
ietvaros, iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšanai (iegādei), tajā skaitā profesionālo
izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju nodrošināšanai, lai
modernizētu profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu īstenošanu šādās
prioritārās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās: mehānika un metālapstrāde;
enerģētika; elektronika un automātika; ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija; mašīnzinības;
pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana; tekstiliju ražošanas
tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana; kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu
izgatavošana; poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana; būvniecība un
civilā celtniecība; lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; veterinārija;
individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss);
mākslas (radošās industrijas), kā arī bibliotēku, dabas zinātņu kabinetu modernizācijai un
izglītības iestāžu pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.01.2010. rīkojumu nr.1)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.03.2010. rīkojumu nr.175)

6.

Mērķa grupa: Profesionālās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie un
pedagogi.

7.

Finansējuma saņēmēji: Profesionālās izglītības iestādes.

8.

Svītrots.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.10.2012. rīkojumu nr.515)

9.

3.1.1.2.aktivitāte. Profesionālās izglītības infrastruktūras
aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās.

attīstība

un

10.

Aktivitātes mērķis: Profesionālās kvalifikācijas ieguves iespēju nodrošināšana notiesātajiem
ieslodzījuma vietās.

11.

Atbalsta veids: Atbalsts profesionālās kvalifikācijas ieguvei nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšanai ieslodzījuma vietās, izveidojot vai modernizējot profesionālo mācību
priekšmetu kabinetus un darbnīcas, tai skaitā iegādājoties profesionālajai prasmju apguvei
nepieciešamās iekārtas, aprīkojumu un tehnoloģijas .

12.

Mērķa grupa: Ieslodzījuma vietas, notiesātie ieslodzījuma vietās un ieslodzījuma vietās
strādājošie pedagogi.

13.

Finansējuma saņēmēji: Institūcijas, kuras īsteno valsts politiku brīvības atņemšanas kā
kriminālsoda izpildes jomā.

FMProgr_061115_3DPP_ar grozijumiem.doc; Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums

5

mācību

14.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Projekts par visu aktivitātei
pieejamo finansējumu.
Valsts atbalsts

15.

Valsts atbalsts pasākuma ietvaros netiks sniegts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība

16.

Pasākums veicinās policentriskas attīstības modeļa īstenošanu profesionālajā izglītībā.
Teritorijas līdzsvarota attīstība tiks nodrošināta, atbalstot profesionālās izglītības iestādes
visos plānošanas reģionos, kā arī nosakot reģionam pieejamo finansējuma kvotu, ievērojot
esošo un prognozējamo pamatizglītības absolventu skaitu reģionā un modernizējamo
profesionālās izglītības programmu atbilstību reģiona ekonomiskās attīstības tendencēm.
Modernizējamo izglītības programmu un iestāžu izvietojums tiks noteikts, pamatojoties uz
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes priekšlikumu.
Profesionālās izglītības iestādes tiks pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem,
nodrošinot vienmērīgu reģionālo pārklājumu.

17.

Katram reģionam 3.1.1.1.aktivitātes pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā atbalstāmo
profesionālās izglītības iestāžu skaitu (kvotu) nosaka, ievērojot atbalstāmo profesionālās
izglītības iestāžu skaitu, kas 3.1.1.1.aktivitātes pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā
apstiprināto un īstenošanu uzsākušo projektu ietvaros spēj sasniegt projektu mērķus atbilstoši
projektiem pieejamam ERAF finansējumam. Katram reģionam 3.1.1.1.aktivitātes otrajā
projektu iesniegumu atlases kārtā atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu skaitu (kvotu)
nosaka, ievērojot atbalstāmo profesionālās izglītības iestāžu skaitu, kuras kvalificējas dalībai
3.1.1.1.aktivitātes otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā un ir minētas Profesionālās
izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēs 2010.-2015.gadam. 3.1.1.1.aktivitātes
ietvaros reģionālā finansējuma indikatīvā kvota noteikta šāda:
Reģions
Kurzeme
Zemgale
Vidzeme
Rīga
Latgale
Kopā

Atbalstāmo profesionālās
izglītības iestāžu skaita
sadalījums
3
3
5
10
5
26

Finanšu resursu apjoma
procentuālais sadalījums
21,55
11,67
18,84
25,47
22,47
100

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.10.2012. rīkojumu nr.515

18.

Finanšu resursu sadalījums starp reģioniem atbilstoši pamatskolas absolventu - potenciālo
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu – skaitam veicinās kvalificētāka un
konkurētspējīgāka darbaspēka pieplūdumu reģiona uzņēmumos, migrācijas plūsmas uz Rīgas
profesionālās izglītības iestādēm samazināšanos un ekonomiski aktīvo cilvēku skaita un
darbaspēka resursu saglabāšanos Latvijas reģionos, kā arī sociāli ekonomisko atšķirību starp
reģioniem samazināšanos. Partnerības principa piemērošana profesionālās izglītības iestādēm,
kuras īsteno vidējā līmeņa profesionālās kultūrizglītības programmas, dos iespēju pilnvērtīgi
izmantot šo iestāžu tīklu, lai sekmētu kultūras pakalpojuma groza paplašināšanos un
pieejamību, kā arī inovatīvu pakalpojumu un ražošanas nozaru attīstību reģionos.

19.

3.1.1.2.aktivitātē „Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma
modernizācija ieslodzījuma vietās” reģionālā kvota netiek noteikta. Prioritāri tiks atbalstītas
tās ieslodzījuma vietas, kurās tiek īstenotas profesionālās izglītības programmas.
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Makroekonomiskā stabilitāte
20.

Pasākumam nav tiešas ietekmes uz makroekonomisko stabilitāti. Taču pasākumā paredzētās
aktivitātes profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanai un zinoša un prasmīga darbaspēka
sagatavošanai veicinās tautsaimniecības attīstību visā valsts teritorijā. Atbalsts tiks sniegts
produktīvām nozarēm, kas vidējā un ilgā termiņā nodrošinās ieguldījumus ekonomikā,
piemēram, mehānikas un metālapstrādes, enerģētikas, elektronikas un automātikas, transporta,
būvniecības, kokapstrādes, lauksaimniecības, ķīmiskās rūpniecības, tūrisma, radošo industriju
un tekstilapstrādes nozarēm.
Vienādas iespējas

21.

Pasākuma īstenošana sekmēs horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu.
Aktivitātes būs vērstas uz profesionālās izglītības programmu un profesiju piedāvājuma
uzlabošanu iedzīvotājiem, tajā skaitā, personām, kuras atrodas ieslodzījuma vietās.
Atbalstāmo izglītības iestāžu un modernizējamo profesionālās izglītības programmu izvēle, kā
arī finansējuma apjoma noteikšana katrai izglītības iestādei un reģiona izglītības iestādēm
kopumā neparedz ierobežojumus dzimumu un vienādu iespēju aspektā. Papildus plānots
atbalstīt profesionālās izglītības iestāžu pielāgošanu personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Ilgtspējīga attīstība

22.

Ilgtspējīgu attīstību nodrošina plānošanas reģionu attīstības aģentūru ieteikumu ievērošana
profesionālās izglītības programmu prioritāro jomu noteikšanai atbilstoši darba tirgus
prasībām, infrastruktūras uzlabošanas projektu ieviešanas laikā veiktais ietekmes uz vidi
novērtējums, vides standartu ieviešana projektu izstrādē, ieviešanā un ēku ekspluatācijā.
Informācijas sabiedrība

23.

Informācijas sabiedrības attīstību nodrošina pasākuma sinerģija ar DP “Infrastruktūra un
pakalpojumi” pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitāti „Izglītības
informatizācija”. Līdztekus pasākuma „Profesionālās izglītības infrastruktūra” ietvaros
atbalsts tiks sniegts specifiskas programmatūras vai datortehnikas iegādei, lai nodrošinātu
noteiktu profesionālo mācību priekšmetu apguvi, piemēram, telpiskās projektēšanas,
loģistikas vai grāmatvedības priekšmetu u.c. apguvei.
Rīgas starptautiskā konkurētspēja

24.

Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta vienmērīga valsts teritoriju attīstība, līdz ar to netiks
veiktas īpašas aktivitātes Rīgas atbalstam, tomēr veicamo aktivitāšu ietvaros Rīgā
realizējamie projekti veicinās Rīgas attīstību, kas nozīmīga visas Latvijas konkurētspējas
stiprināšanai.
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Ieviešana
Nr.
p.k.
1.

2.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes nr. un
nosaukums
3.1.1.1.
Mācību
aprīkojuma
modernizācija
un
infrastruktūras
uzlabošana
profesionālās
izglītības
programmu
īstenošanai

3.1.1.2.
Profesionālās
izglītības
infrastruktūras
attīstība un
mācību
aprīkojuma
modernizācija
ieslodzījuma
vietās

IPIA

Starpniekinstitūcija /
Atbildīgā
iestāde
IZM

IPIA

IZM

Projektu
atlases
veids

Funkcijas
1. ES fondu
plānošanas
dokumentu izstrāde
2. MK noteikumu par
aktivitātes īstenošanu
(t.sk., vērtēšanas
kritēriju) izstrāde
3. ES fondu projektu
iesniegumu atlase un
lēmuma pieņemšana
4. Finanšu plānošana
5. ES fondu
ieviešanas uzraudzība
aktivitāšu un
pasākumu līmenī
6. Publicitātes un
informācijas
pasākumu īstenošana
(paredzēto funkciju
ietvaros)
1. ES fondu
plānošanas
dokumentu izstrāde
2. MK noteikumu par
aktivitātes īstenošanu
(t.sk., vērtēšanas
kritēriju) izstrāde
3. ES fondu projektu
iesniegumu atlase un
lēmuma pieņemšana
4. Finanšu plānošana
5. ES fondu
ieviešanas uzraudzība
aktivitāšu un
pasākumu līmenī
6. Publicitātes un
informācijas
pasākumu īstenošana
(paredzēto funkciju
ietvaros)

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

VIAA

1. Līguma slēgšana par
ES fondu projekta
īstenošanu
2. ES fondu ieviešanas
uzraudzība un kontrole
projektu līmenī
3. Maksājuma
pieprasījumu pārbaude
un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana
4. Publicitātes un
informācijas pasākumu
īstenošana (paredzēto
funkciju ietvaros

VIAA

1. Līguma slēgšana par
ES fondu projekta
īstenošanu
2. ES fondu ieviešanas
uzraudzība un kontrole
projektu līmenī
3. Maksājuma
pieprasījumu pārbaude
un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana
4. Publicitātes un
informācijas pasākumu
īstenošana (paredzēto
funkciju ietvaros

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
25.

3.1.1.1.aktivitātē atbalsts projektiem tiks piešķirts, ņemot vērā projekta atbilstību valsts un
reģionālā darba tirgus prasībām. Atbilstību izvērtēs Plānošanas reģionu attīstības padomes un
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome, sniedzot
atzinumu par izglītības iestādes iekļaušanu renovējamo izglītības iestāžu sarakstā un
attiecīgajā izglītības iestādē modernizējamām izglītības programmām.

26.

3.1.1.2.aktivitātē atbalstu varēs saņemt tikai tādas iestādes, kuras īsteno valsts politiku
brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā.
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Finanšu plāns
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

Kopā,
EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR

Privātais
finansējums,
EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

3.1.1.Profesionālās
izglītības
infrastruktūra

137 332 232

137 332 232

118 644 981

18 687 251

0

3.1.1.1. Mācību
aprīkojuma
modernizācija un
infrastruktūras
uzlabošana
profesionālās
izglītības
programmu
īstenošanai

134 037 814

134 037 814

115 844 726

18 193 088

0

494 163

0

Investīciju joma

3.1.1.2.Profesionālās
izglītības
infrastruktūras
attīstība un mācību
3 294 418
3 294 418
2 800 255
aprīkojuma
modernizācija
ieslodzījuma vietās
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.03.2011. rīkojumu nr.118)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 07.12.2011. rīkojumu nr.644)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.10.2012. rīkojumu nr.515)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.11.2013.rīkojumu nr.527)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.01.2015..rīkojumu nr.47)

Uzraudzības rādītāji
Rādītāji

Profesionālās
izglītības iestāžu
skaits, kurās
modernizēta
infrastruktūra un
mācību aprīkojums

Kvantifikācija
2004.
gadā
0

Kvantifikācija
2009.
gadā
0

Kvantifikācija
2013.
gadā

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

Iznākuma rādītāji
24
Infrastruktūras
uzlabošana
profesionālās
izglītības
programmu
īstenošanai

Aprēķina skaidrojums

Plānots, ka rezultātā 24
profesionālās izglītības iestādēs būs
modernizēta infrastruktūra
(atbilstoši nepieciešamībai
dabaszinātņu kabinetu, profesionālo
mācību priekšmetu kabinetu,
darbnīcu modernizācija,
nodrošināta darba aizsardzība, tajā
skaitā ugunsdzēsības, sanitārijas un
darba drošības prasību ievērošana,
kā arī vismaz 10 iestādes pielāgotas
personām ar īpašām vajadzībām).
3.1.1.1.aktivitātes 1.kārtas ietvaros
vienai iestādei plānotais atbalsts ir
robežās no 280 000 EUR līdz 2,8
milj. EUR (vidēji 1,5 milj. EUR),
proporcionāli atlases kritērijos
saņemtajam punktu skaitam,
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Kvantifikācija
2004.
gadā

Rādītāji

Kvantifikācija
2009.
gadā

Kvantifikācija
2013.
gadā

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

Aprēķina skaidrojums
savukārt 2.kārtas ietvaros vienai
iestādei plānotais atbalsts ir robežās
no 8,7 milj. EUR līdz 18,8 milj.
EUR (vidēji 13,3 milj. EUR)

Ieslodzījuma vietu
skaits, kurās
modernizēti
profesionālo mācību
priekšmetu kabineti
un darbnīcas

0

0

8

Profesionālās
izglītības
infrastruktūras
attīstība un
mācību
aprīkojuma
modernizācija
ieslodzījuma
vietās

Rezultāta rādītāji
80 %
Infrastruktūras
uzlabošana
profesionālās
izglītības
programmu
īstenošanai

Profesionālās
1%
25%
izglītības iestāžu
audzēkņu īpatsvars,
kas mācās modernos
apstākļos (% no
audzēkņu kopskaita
tautsaimniecības
attīstībai prioritārajās
jomās)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.01.2015..rīkojumu nr.47)

Paredzēts 8 ieslodzījuma vietās
modernizēt 28 profesionālo mācību
priekšmetu kabinetus un darbnīcas.
Viena mācību kabineta vai
darbnīcas izmaksas 0,091 milj.
EUR x vidēji 28 programmas +
darba aizsardzības prasību
ievērošana 0,09 milj. EUR x 8
ieslodzījuma vietas = 3,3 milj. EUR
Bāzes vērtība 2004.gadā ir 1100
audzēkņi. Kopējais prognozētais
audzēkņu skaits 2013.gadā – 30
000. 2013.gadā 80% no audzēkņu
kopskaita tautsaimniecības attīstībai
prioritārajās jomās mācīsies
modernizētās izglītības
programmās.

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji

Profesionālās izglītības iestāžu
skaits, kurās modernizēta
infrastruktūra un mācību
aprīkojums
Ieslodzījuma vietu skaits, kurās
modernizēti profesionālo mācību
priekšmetu kabineti un darbnīcas

Plānošanas
reģions

Kvantifikācija
2004.gadā

Iznākuma rādītāji
Rīga
0
Vidzeme
0
Kurzeme
0
Zemgale
0
Latgale
0
Rīga
0
Vidzeme
0
Kurzeme
0
Zemgale
0
Latgale
0

Rezultāta rādītāji
Rīga
1%
Profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu īpatsvars, kas mācās
Vidzeme
1%
modernos apstākļos (% no
Kurzeme
1%
audzēkņu kopskaita
Zemgale
1%
tautsaimniecības attīstībai
Latgale
1%
prioritārajās jomās)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.01.2015..rīkojumu nr.47)

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
4
3
4
4
4
1
0
2
1

25%
25 %
25%
25%

80 %
80 %
80 %
80 %

25%

80 %
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3.1.2.PASĀKUMS „AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS INFRASTRUKTŪRA”
Aktivitātes
27.

3.1.2.1.aktivitāte. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā
skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar
funkcionāliem traucējumiem.

28.

3.1.2.1.1.apakšaktivitāte. Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana
studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu
apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem.

29.

Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, modernizējot
augstākās izglītības iestāžu infrastruktūru, tajā skaitā pielāgojot personām ar funkcionāliem
traucējumiem, nodrošinājumu ar iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām.

30.

Atbalsta veids: Augstākās izglītības institūciju ēku, būvju, telpu un infrastruktūras
rekonstrukcija un renovācija (ja nepieciešams, jaunbūves būvniecība), iekārtu, aprīkojuma un
tehnoloģiju nodrošināšana (iegāde), lai modernizētu vai uzsāktu īstenot studiju programmas
šādos prioritāros virzienos: izglītības tematiskajās grupās – dabaszinātnes, matemātika un
informācijas tehnoloģijas; inženierzinātnes, ražošana un būvniecība; izglītības tematiskajās
jomās – veselības aprūpe, izņemot izglītības programmas kopu – kosmetoloģija;
lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība; veterinārija; vides aizsardzība un mākslas
(radošās industrijas), izņemot izglītības programmas kopu – dizains; vai citas akreditētas
studiju programmas, kas saistītas ar prioritārajām jomām (dabaszinātņu skolotājs,
matemātikas skolotājs, informātikas skolotājs, speciālās izglītības skolotājs, surdopedagogs
(surdotulks)); vai citas akreditētās programmas, kur 2007.gada 1.oktobrī studējušas personas
ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī lai modernizētu bibliotēkas un nodrošinātu telpu
pieejamību un augstākās izglītības programmu apgūšanas iespējas personām ar funkcionāliem
traucējumiem augstākās izglītības institūcijās, kurās īsteno vismaz vienu no minēto prioritāro
jomu programmām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)

31.

Mērķa grupa: Valsts un juridisko personu dibinātās augstākās izglītības iestādes, augstskolu
akadēmiskais personāls, augstākās izglītības studiju programmās studējošie studenti,
maģistranti un doktoranti.

32.

Finansējuma saņēmēji: Valsts un citu juridisko personu dibinātās augstākās izglītības
institūcijas.

33.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 100 000 EUR līdz 38 000 000
EUR. Projekta maksimālo attiecināmo finansējumu nosaka individuāli, katrai augstākās
izglītības iestādei aprēķinot pieejamo maksimālo finansējuma apjomu atbilstoši vērtēšanas
rezultātā projekta iesniegumam piešķirtajam punktu skaitam un ņemot vērā noteikto finanšu
resursu apjoma procentuālo sadalījumu starp reģioniem.

34.

3.1.2.1.2.apakšaktivitāte. Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

35.

Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot tautsaimniecības attīstības un darba tirgus vajadzībām
nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, sniedzot atbalstu jaunu pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju programmu attīstībai aviācijas nozarē.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

36.

Atbalsta veids: Jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu
attīstībai aviācijas nozarē nepieciešamo ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukcija un
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renovācija (ja nepieciešams, jaunbūves būvniecība), iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju, tajā
skaitā studiju programmu īstenošanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju, iegāde un
atbalsts modernas materiāltehniskās bāzes izveidei.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

37.

Mērķa grupa: Valsts un juridisko personu dibinātās koledžas, koledžu akadēmiskais
personāls, koledžu studiju programmās studējošie studenti.

38.

Finansējuma saņēmējs: Valsts dibināta koledža, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas
pārraudzībā un īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
inženierzinību, informācijas tehnoloģiju, sociālo zinību un transporta pakalpojumu jomā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

39.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Projekts par visu apakšaktivitātei
pieejamo finansējumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

Valsts atbalsts
40.

Valsts atbalsts pasākuma ietvaros netiks sniegts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība

41.

Pasākums kopumā dos ieguldījumu reģionu konkurētspējas uzlabošanā, uzlabojot kvalificētu
speciālistu sagatavošanu reģionu un visas valsts vajadzībām un veicinot darbaspēka
pārstrukturēšanos. 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu
modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības
programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” ietvaros
atbalsts tiks sniegts konkurētspējīgām augstākās izglītības iestādēm (universitātēm,
augstskolām, koledžām) visos plānošanas reģionos, kā arī, nosakot reģionam pieejamo
finansējuma kvotu, ievērojot studējošo skaitu prioritārajās studiju jomās, teritoriju attīstības
indeksu un modernizējamo vai jaunu studiju programmu atbilstību reģiona ekonomiskās
attīstības tendencēm. No reģionālā aspekta ar projektu iesniegumu atlases kritēriju un
Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes īstenošanu palīdzību prioritārā kārtā tiks
atbalstītas augstākās izglītības iestādes reģionos, tādā veidā veicinot augsti kvalificētu
speciālistu sagatavošanu reģionu un visas valsts vajadzībām, kas uzlabos darbaspēka struktūru
reģionos un sekmēs reģionu attīstību.

42.

Finansējuma reģionālais sadalījums (kvota) tiks noteikts, ņemot vērā šādus faktorus –
studējošo skaitu1, augstākās izglītības iestāžu absolventu skaitu2, akadēmiskā personāla
skaitu3, reģionālās attīstības indeksu, kā arī augstskolas stratēģiskās attīstības indeksu
teritoriālās attīstības veicināšanai. Tabulā atspoguļots finansējuma procentuālais sadalījums
pa reģioniem, ņemot vērā atbalstāmo augstākās izglītības iestāžu skaitu.

2007./2008. akadēmiskajā gadā.
2006./2007. akadēmiskajā gadā.
3
2007./2008. akadēmiskajā gadā.
1
2
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Institūciju
skaits

Finanšu resursu apjoma
procentuālais sadalījums reģionos

Rīga

20

56 %

Reģioni (Kurzeme, Latgale,
Vidzeme, Zemgale)

11

44 %

Kopā

31

100 %

Reģions

Makroekonomiskā stabilitāte
43.

Pasākumam nav tiešas ietekmes uz makroekonomisko stabilitāti, taču pasākuma aktivitātes ir
vērstas uz izglītības kvalitātes un atbilstības uzlabošanu un zinoša un prasmīga darbaspēka
sagatavošanu, lai veicinātu tautsaimniecības attīstību visā valsts teritorijā.

44.

Atbalsts tiks sniegts produktīvām nozarēm, kas vidējā un ilgā termiņā nodrošinās
ieguldījumus ekonomikā (tā, piemēram, augstākās izglītības jomā prioritārā kārtā tiks
atbalstītas tautsaimniecībai nozīmīgas nozares – dabaszinātnes, informācijas tehnoloģijas,
inženierzinātnes, ražošana un būvniecība, vides aizsardzība, radošās industrijas, u.c.). Tāpat
augsta līmeņa profesionāļu sagatavošana, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas
tehnoloģijas produktus un produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinās
tautsaimniecības attīstību un inovāciju pamata un radošo industriju attīstību.
Vienādas iespējas

45.

Pasākums nodrošina diskriminācijas (dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai
pārliecības u.c.) nepieļaušanu atbalstāmo augstākās izglītības iestāžu un mērķa grupu
noteikšanā. Atbalstāmo izglītības iestāžu un modernizējamo studiju programmu izvēle, kā arī
finansējuma apjoma noteikšana katrai izglītības iestādei un reģiona izglītības iestādēm
kopumā neparedz ierobežojumus dzimumu un vienādu iespēju aspektā. Lai nodrošinātu
vienādas iespējas, plānots atbalstīt arī augstākās izglītības institūciju pielāgošanu personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Ilgtspējīga attīstība

46.

Pasākums veicina ilgtspējīgu attīstību, dodot ieguldījumu cilvēkresursus atbalstošas
infrastruktūras uzlabošanā, nodrošinot iedzīvotājiem uz nodarbinātību un inovācijām virzītas
augstākās izglītības pieejamību teritoriju attīstības centros, tādejādi veicinot arī vienmērīgāku
teritoriju apdzīvotību, kā arī uzlabojot vides aizsardzības prasību ievērošanu projektu izstrādē,
ieviešanā un izglītības iestāžu ēku ekspluatācijā.
Informācijas sabiedrība

47.

Informācijas sabiedrības attīstību nodrošina pasākuma ietvaros plānotais atbalsts augstākās
izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās informācijas tehnoloģijas iegādei, kā arī
pasākuma sinerģija ar darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.pasākuma
„Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti „Informācijas tehnoloģiju
infrastruktūras un informācijas sitēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai”, kuras ietvaros tiks
atbalstīta jaunas paaudzes akadēmiskā datu pārraides tīkla izveide un attīstība. Tīklā tiks
iesaistītas zinātniskās institūcijas un augstākās izglītības institūcijas. Pasākums kopumā
veicinās informācijas sabiedrības attīstību, jo pasākuma ietvaros ir plānotas aktivitātes, kas
veicinās informācijas sabiedrības attīstību: e-vides un e-resursu mācību vides izmantošanas
augstākajā izglītībā veicināšana; e-studiju piedāvājuma uzlabošana.
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Rīgas starptautiskā konkurētspēja
Tā kā lielākā daļa konkurētspējīgo augstākās izglītības iestāžu (universitātes, augstskolas,
koledžas), kas ir finansējuma saņēmējas pasākuma ietvaros, atrodas Rīgā, tām sniegtais
atbalsts veicinās Rīgas kā nacionāla izglītības un zinātnes attīstības centra starptautisko
konkurētspēju.

48.

Ieviešana
Aktivitātes/
apakšaktivitātes nr.
un nosaukums

Projektu
atlases
veids

1.

3.1.2.1.1.Augstākās
izglītības iestāžu
telpu un iekārtu
modernizēšana
studiju programmu
kvalitātes
uzlabošanai, tajā
skaitā, nodrošinot
izglītības programmu
apgūšanas iespējas
arī personām ar
funkcionāliem
traucējumiem

IPIA

Starpniekinstitūcija
/Atbildīgā
iestāde
IZM

2.

3.1.2.1.2. Jaunu
koledžas studiju
programmu attīstība
aviācijas nozarē

IPIA

IZM

Nr.
p.k.

Funkcijas
1. ES fondu
plānošanas
dokumentu izstrāde
2. MK noteikumu
par aktivitātes
īstenošanu (t.sk.,
vērtēšanas kritēriju)
izstrāde
3. ES fondu
projektu
iesniegumu atlase
un lēmuma
pieņemšana
4. Finanšu
plānošana
5. ES fondu
ieviešanas
uzraudzība
aktivitāšu un
pasākumu līmenī
6. Publicitātes un
informācijas
pasākumu
īstenošana
(paredzēto funkciju
ietvaros)
1. ES fondu
plānošanas
dokumentu izstrāde
2. MK noteikumu
par aktivitātes
īstenošanu (t.sk.
vērtēšanas kritēriju)
izstrāde
3. ES fondu
projektu iesniegumu
atlase un lēmuma
pieņemšana
4. Finanšu
plānošana
5. ES fondu
ieviešanas
uzraudzība
aktivitāšu un
pasākumu līmenī
6. Publicitātes un
informācijas
pasākumu

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

VIAA

1. Līguma slēgšana
par ES fondu
projekta īstenošanu
2. ES fondu
ieviešanas uzraudzība
un kontrole projektu
līmenī
3. Maksājuma
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana
4. Publicitātes un
informācijas
pasākumu īstenošana
(paredzēto funkciju
ietvaros

VIAA

1. Līguma slēgšana
par ES fondu
projekta īstenošanu
2. ES fondu
ieviešanas uzraudzība
un kontrole projektu
līmenī
3. Maksājuma
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana
4. Publicitātes un
informācijas pasākumu īstenošana
(paredzēto funkciju
ietvaros)
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īstenošana
(paredzēto funkciju
ietvaros)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
49.

3.1.2.1.1.apakšaktivitātē ierobežota projektu iesniegumu atlase paredzēta, lai nodrošinātu
efektīvu un racionālu ES struktūrfondu līdzekļu sadali izglītības iestādēm, kas īsteno
tautsaimniecības attīstībai svarīgās prioritārās studiju programmas, saistībā ar attiecīgā
reģiona vajadzībām un augstākās izglītības iestādes plānoto stratēģisko attīstību.

50.

3.1.2.1.2.apakšaktivitātē ierobežota projektu iesniegumu atlase paredzēta, lai nodrošinātu
efektīvu un racionālu ES struktūrfondu līdzekļu ieguldījumu pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju programmu attīstībā aviācijas nozarē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)

Finanšu plāns
Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

1=2+5

2=3+4

3

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4

121 476 779

10 449 339

10 987 740

121 476 779

10 449 339

10 987 740

121 476 779

10 449 339

10 987 740

0

0

0

3.1.2. Augstākās izglītības
142 913 858 131 926 118
infrastruktūra
2.
3.1.2.1. Augstākās izglītības
iestāžu telpu un iekārtu
modernizēšana, tajā skaitā
142 913 858 131 926 118
nodrošinot izglītības programmu
apgūšanas iespējas arī personām ar
funkcionāliem traucējumiem
3.
3.1.2.1.1. Augstākās izglītības
iestāžu telpu un iekārtu
modernizēšana, tajā skaitā
142 913 858 131 926 118
nodrošinot izglītības programmu
apgūšanas iespējas arī personām ar
funkcionāliem traucējumiem
4.
3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju
programmu attīstība aviācijas
0
0
nozarē
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2009.rīkojumu nr.539)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)
1.

Privātais
finansējums,
EUR
5

Uzraudzības rādītāji
Rādītāji

Augstākās izglītības
iestāžu skaits, kurās
modernizēta
infrastruktūra un

Kvantifikācija
2004.
gadā

0

Kvantifikācija
2009.
gadā

0

Kvantifikācija
2013.
gadā

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

Iznākuma rādītāji
Augstākās
izglītības
31
infrastruktūras
modernizēšana

Aprēķina skaidrojums

Vienai augstākās izglītības iestādei
plānotais atbalsts infrastruktūras
modernizācijai ir robežās no 100
000 EUR līdz 38 milj. EUR (vidēji
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4,5 milj. EUR), ņemot vērā studiju
programmu un tajās studējošo skaitu
augstskolā

mācību aprīkojums

Rezultāta rādītāji
Augstākajā izglītībā
tautsaimniecības
attīstībai prioritārajās
jomās studējošo
īpatsvars, kam
nodrošināta moderna
un mūsdienu
prasībām atbilstoša
izglītības
infrastruktūra un
mācību aprīkojums
(% no kopējā
studējošo skaita
attiecīgajās studiju
programmās)

10%

40%

90%

Augstākās
izglītības
infrastruktūras
modernizēšana

2004.gadā tikai 10-15% augstākās
izglītības studiju telpu un tehniskā
aprīkojuma bija modernizētas un
atbilda nepieciešamajām studiju
prasībām. 2004-2006.gada periodā
ar ES struktūrfondu atbalstu tika
uzlabotas augstākās izglītības
infrastruktūra 10% apmērā. Plānots,
ka līdz 2013.gada 90% no
augstākajā izglītībā tautsaimniecības
attīstībai prioritārajās jomās
studējošajiem būs nodrošināta
moderna un mūsdienu prasībām
atbilstoša izglītības infrastruktūra un
mācību aprīkojums

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji
Augstākās izglītības iestāžu
skaits, kurās modernizēta
infrastruktūra un mācību
aprīkojums

Augstākajā izglītībā
tautsaimniecības attīstībai
prioritārajās jomās studējošo
īpatsvars, kam nodrošināta
moderna un mūsdienu prasībām
atbilstoša izglītības infrastruktūra
un mācību aprīkojums (% no
kopējā studējošo skaita
attiecīgajās studiju programmās)

Plānošanas
reģions

Kvantifikācija
2004.gadā

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

Iznākuma rādītāji
Rīga
0
Vidzeme
0
Kurzeme
0
Zemgale
0
Latgale
0

0
0
0
0
0

20
1
4
2
4

Rezultāta rādītāji
Rīga
10%
Vidzeme
10%
Kurzeme
10%
Zemgale
10%
Latgale
10%

40 %
40%
40 %
40%
40%

90%
90%
90%
90%
90%
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3.1.3.PASĀKUMS „IZGLĪTĪBAS INFRASTRUKTŪRA VISPĀRĒJO PRASMJU
NODROŠINĀŠANAI”
Aktivitātes
51.

3.1.3.1.aktivitāte. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana.

52.

Aktivitātes mērķis: Uzlabot izglītības kvalitāti dabaszinātnēs vidējās vispārējās izglītības
posmā un radīt priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs.

53.

Atbalsta veids: Kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas dabaszinātņu priekšmetu
apguves iespējas nodrošināšana vispārējās vidējās izglītības posmā, iekārtojot un aprīkojot
vispārējās vidējās izglītības iestādēs četrus dabaszinātņu kabinetus (ķīmijas, fizikas,
bioloģijas, matemātikas) ar atbilstošu mācību aprīkojumu (ierīcēm, piederumiem, vielām u.c.)
un mēbelēm, veicot aprīkojuma uzstādīšanai nepieciešamos kabinetu piemērošanas
būvdarbus, nodrošinot 25 darbavietas darbam ar datoru dabaszinātņu priekšmetos,
iegādājoties elektroniskās apmācības materiālus un programmatūras, kā arī atjauninot un
papildinot izglītības iestāžu mācību video fondus.

54.

Mērķa grupa: Vispārējās izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi, pedagogi.

55.

Finansējuma saņēmēji: Pašvaldība, kas ir vispārējās vidējās izglītības iestādes dibinātājs.

56.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 140 000 EUR līdz
8 959 949 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

57.

3.1.3.2.aktivitāte. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai.

58.

Aktivitātes mērķis: Uzlabot valstī vidējās izglītības kvalitāti, atbalstot izglītības iestāžu tīkla
optimizācijas plānu, kas vērsts uz ekonomisko ilgtspēju un būtisku izglītības kvalitātes
standartu paaugstināšanu.

59.

Atbalsta veids: Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai, tai skaitā integrētu
izglītības iestāžu (vispārējās izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējās un profesionālās izglītības
programmas) izveidei, apvienojot vispārējās izglītības iestādi ar profesionālās izglītības
iestādi, kā arī izglītības pieejamības, kvalitātes un izmaksu efektivitātes palielināšanai,
ieguldot finanšu līdzekļus izglītības iestāžu infrastruktūras (arī dienesta viesnīcu, kas
paredzētas integrētu izglītības iestāžu vajadzībām) sakārtošanā un optimizēšanā, veicot
nepieciešamos būvdarbus izglītības iestāžu paplašināšanai vai pielāgošanai izglītojamo skaita
palielinājumam un iegādājoties nepieciešamo mācību aprīkojumu un mēbeles.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.09.2010. rīkojumu nr.531)

60.

Mērķa grupa: Vidējās izglītības iestādes, vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņi,
pedagogi.

61.

Finansējuma saņēmēji: Novada vai republikas pilsētas pašvaldība.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

62.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 500 000 EUR līdz
792 977 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
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63.

3.1.3.3.aktivitāte. Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības
infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

iestāžu

64.

3.1.3.3.1.apakšaktivitāte. Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana.

65.

Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot mācību vidi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī
veicināt darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamajiem speciālās izglītības iestādēs.

66.

Atbalsta veids: Atbalsts izglītības ieguves iespēju uzlabošanai izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām, tai skaitā ar funkcionāliem (kustību, redzes, dzirdes un citiem), traucējumiem,
sakārtojot un uzlabojot speciālās izglītības iestāžu infrastruktūru, veicot nepieciešamos ēku un
inženierkomunikāciju rekonstrukcijas un renovācijas darbus, pielāgojot telpas audzēkņu ar
funkcionāliem traucējumiem vajadzībām, uzlabojot mācību materiālo bāzi un aprīkojumu, tai
skaitā iegādājoties atbilstošu informācijas tehnoloģiju aprīkojumu un programmatūras, kā arī
nodrošinot autotransportu skolēnu pārvadājumiem.

67.

Mērķa grupa: Izglītojamie speciālās izglītības iestādēs, speciālās izglītības iestāžu pedagogi.

68.

Finansējuma saņēmēji: Valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, kas ir speciālās izglītības
iestādes dibinātājs.

69.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 100 000 EUR līdz
1 500 000 EUR.

70.

3.1.3.3.2.apakšaktivitāte. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.

71.

Aktivitātes mērķis: Nodrošināt izglītības iestāžu pieejamību izglītojamajiem ar funkcionāliem
traucējumiem.

72.

Atbalsta veids: Atbalsts vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pielāgošanai
izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā veicot telpu, mācību priekšmetu
kabinetu un fasādes pielāgošanas būvdarbus, lai nodrošinātu izglītojamo ar funkcionāliem
traucējumiem piekļuvi vispārējās vidējās izglītības iestādei un uzturēšanos tās telpās.

73.

Mērķa grupa: Izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem vispārējās izglītības iestādēs,
vispārējās izglītības iestāžu pedagogi.

74.

Finansējuma saņēmēji: Pašvaldība, kas ir vispārējās izglītības iestādes dibinātājs.

75.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 140 000 EUR līdz
840 000 EUR.
Valsts atbalsts

76.

Valsts atbalsts pasākuma ietvaros netiks sniegts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība

77.

Pasākums veicinās policentriskas attīstības modeļa īstenošanu izglītībā. Teritorijas līdzsvarota
attīstība tiks nodrošināta, atbalstot vispārējās izglītības iestādes visos plānošanas reģionos. Lai
atbilstoši sadalītu finansējumu Latvijas vispārizglītojošām skolām dabaszinātņu kabinetu
modernizēšanai 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana” ietvaros, tiks piemērota rajonu kvota. Kvotas aprēķinos tiks ņemtas vērā
prognozētās izmaiņas skolēnu skaitā laikā no 2007. līdz 2013.gadam. Plānots, ka
2012./2013.mācību gadā 60% pamatskolu beidzēju izglītības turpināšanai izvēlēsies
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vispārējās vidējās izglītības programmas, 40% - profesionālās izglītības programmas.
Indikatīvi plānotais skolēnu skaits 2011./2012.mācību gadā tiek aprēķināts, ņemot vērā, ka:





78.

3.klašu skolēnu skaits 2005./2006.mācību gadā ir 19 551 (CSB, 2006);
prognozējamais skolēnu skaits 10.klasē 2012./2013.mācību gadā x 60% ir 11 730;
skolēnu skaits 10.klasē 2005/2006.mācību gadā ir 20 000 (IZM dati, 2006);
prognozējamais skolu skaita samazinājums ir 60% (piemēram, Aizkraukles rajonā
2006.gadā ir 9 vidusskolas, atbalsts tiks piešķirts 6 vidusskolām). Analīze rajona
līmenī parāda, ka ir jāņem vērā arī skolēnu migrācija (piemēram, vecāki un bērns nav
deklarēti teritorijā, kurā bērns mācās). Tādēļ plānots ņemt vērā vidējo rādītāju Latvijā.

Lai nodrošinātu policentrisku attīstību, 3.1.3.3.2.apakšaktivitātes "Vispārējās izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem" ietvaros atbalsts
tiks piešķirts katra rajona vai republikas pilsētas vienai skolai, izņemot Rīgas pašvaldību, kur
atbalsts tiks piešķirts sešām skolām, ņemot vērā prognozējamās skolēnu skaita izmaiņas
2007.–2013.gada periodā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)

79.

3.1.3.2.aktivitātes ietvaros atbalsta piešķiršanā tiks izvērtēti skolas dibinātāja plāni attiecībā
uz skolu tīkla optimizāciju un no tā izrietošo – skolēnu skaita palielinājumu, piesaistot
skolēnus no citām izglītības iestādēm, sadarbību ar citām pašvaldībām skolēnu piesaistē, arī
izglītības iestādes atrašanās vietu. 3.1.3.3.1.apakšaktivitāte „Speciālās izglītības iestāžu
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” paredz atbalstu visām speciālās izglītības iestādēm,
nodrošinot vienmērīgu reģionālo pārklājumu.
Makroekonomiskā stabilitāte

80.

Pasākumam nav tiešas ietekmes uz makroekonomiskās stabilitātes horizontālo prioritāti.
Pasākuma aktivitātes ir vērstas uz izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu.
Vienādas iespējas

81.

Horizontālās prioritātes ievērošanu nodrošinās vispārējās izglītības iestāžu pielāgošana
izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem – skolēniem ar kustību traucējumiem
nevajadzēs meklēt īpašās apmācības formas, bet katrā rajonā būs vismaz viena vispārējās
vidējās izglītības iestāde, kurā varēs mācīties šie skolēni. Veicot ieguldījumus speciālās
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai, tiek nodrošinātas vienādas iespējas iegūt
atbilstošu izglītību skolēniem ar speciālām vajadzībām.
Ilgtspējīga attīstība

82.

Pasākums veicina ilgtspējīgu attīstību, dodot ieguldījumu cilvēkresursus atbalstošas
infrastruktūras uzlabošanā, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvas vispārējās izglītības
pieejamību teritoriju attīstības centros, tādejādi veicinot arī vienmērīgāku teritoriju
apdzīvotību, kā arī uzlabojot vides aizsardzības prasību ievērošanu izglītības iestāžu
ekspluatācijā.
Informācijas sabiedrība

83.

Informācijas sabiedrības attīstību, pirmkārt, nodrošina pasākuma sinerģija ar DP
“Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākumu „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”, kurā tiks
atbalstīta vispārējās izglītības iestāžu datorizācija un interneta pieejamības uzlabošana.
Pasākuma ietvaros tiks veicināta moderno tehnoloģiju izmantošana dabaszinātņu kabinetu
aprīkojuma uzlabošanā un mācību procesā, kā arī atbilstošu izglītības iespēju nodrošināšanā
izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.
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Rīgas starptautiskā konkurētspēja
Pasākuma ietvaros tiks nodrošināta vienmērīga valsts teritoriju attīstība, līdz ar to netiks
veiktas īpašas aktivitātes Rīgas atbalstam, tomēr veicamo aktivitāšu ietvaros Rīgā
realizējamiem projekti veicinās Rīgas attīstību, kas nozīmīga visas Latvijas konkurētspējas
stiprināšanai.

84.

Ieviešana
Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un nosaukums

Projektu
atlases
veids

1.

3.1.3.1. Kvalitatīvai
dabaszinātņu
apguvei atbilstošas
materiālās bāzes
nodrošināšana

IPIA

Starpniekinstitūcija /
Atbildīgā
iestāde
IZM

2.

3.1.3.2. Atbalsts
vispārējās izglītības
iestāžu tīkla
optimizācijai

APIA

3.

3.1.3.3.1. Speciālās
izglītības iestāžu
infrastruktūras un
aprīkojuma
uzlabošana

IPIA

Nr.
p.k.

Funkcijas

Sadarbības
iestāde

1. ES fondu
plānošanas dokumentu
izstrāde
2. MK noteikumu par
aktivitātes īstenošanu
(t.sk., vērtēšanas
kritēriju) izstrāde
3. ES fondu projektu
iesniegumu atlase un
lēmuma pieņemšana
4. Finanšu plānošana
5. ES fondu ieviešanas
uzraudzība aktivitāšu
un pasākumu līmenī
6. Publicitātes un
informācijas pasākumu
īstenošana (paredzēto
funkciju ietvaros)

VIAA

IZM

1. ES fondu
plānošanas dokumentu
izstrāde
2. MK noteikumu par
aktivitātes īstenošanu
(t.sk., vērtēšanas
kritēriju) izstrāde
3. ES fondu projektu
iesniegumu atlase un
lēmuma pieņemšana
4. Finanšu plānošana
5. ES fondu ieviešanas
uzraudzība aktivitāšu
un pasākumu līmenī
6. Publicitātes un
informācijas pasākumu
īstenošana (paredzēto
funkciju ietvaros)

VIAA

IZM

1. ES fondu
plānošanas dokumentu
izstrāde
2. MK noteikumu par
aktivitātes īstenošanu
(t.sk., vērtēšanas

VIAA

Funkcijas
1. Līguma slēgšana
par ES fondu
projekta īstenošanu
2. ES fondu
ieviešanas
uzraudzība un
kontrole projektu
līmenī
3. Maksājuma
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Publicitātes un
informācijas
pasākumu
īstenošana
(paredzēto
funkciju ietvaros
1. Līguma slēgšana
par ES fondu
projekta īstenošanu
2. ES fondu
ieviešanas
uzraudzība un
kontrole projektu
līmenī
3. Maksājuma
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Publicitātes un
informācijas
pasākumu
īstenošana
(paredzēto
funkciju ietvaros
1. Līguma slēgšana
par ES fondu
projekta īstenošanu
2. ES fondu
ieviešanas
uzraudzība un
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Nr.
p.k.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un nosaukums

Projektu
atlases
veids

Starpniekinstitūcija /
Atbildīgā
iestāde

Funkcijas

Sadarbības
iestāde

kritēriju) izstrāde
3. ES fondu projektu
iesniegumu atlase un
lēmuma pieņemšana
4. Finanšu plānošana
5. ES fondu ieviešanas
uzraudzība aktivitāšu
un pasākumu līmenī
6. Publicitātes un
informācijas pasākumu
īstenošana (paredzēto
funkciju ietvaros)

4.

3.1.3.3.2.
Vispārējās
izglītības iestāžu
infrastruktūras
uzlabošana
izglītojamajiem ar
funkcionāliem
traucējumiem

IPIA

IZM

1. ES fondu
plānošanas dokumentu
izstrāde
2. MK noteikumu par
aktivitātes īstenošanu
(t.sk., vērtēšanas
kritēriju) izstrāde
3. ES fondu projektu
iesniegumu atlase un
lēmuma pieņemšana
4. Finanšu plānošana
5. ES fondu ieviešanas
uzraudzība aktivitāšu
un pasākumu līmenī
6. Publicitātes un
informācijas pasākumu
īstenošana (paredzēto
funkciju ietvaros)

VIAA

Funkcijas
kontrole projektu
līmenī
3. Maksājuma
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Publicitātes un
informācijas
pasākumu
īstenošana
(paredzēto
funkciju ietvaros
1. Līguma slēgšana
par ES fondu
projekta īstenošanu
2. ES fondu
ieviešanas
uzraudzība un
kontrole projektu
līmenī
3. Maksājuma
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Publicitātes un
informācijas
pasākumu
īstenošana
(paredzēto
funkciju ietvaros

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
85.

3.1.3.2.aktivitātē visiem pretendentiem tiks nodrošinātas vienādas iespējas pretendēt uz
atbalstu. Ierobežota projektu iesniegumu atlase 3.1.3.1.aktivitātē ir izvēlēta, lai uzlabotu
izglītības kvalitāti dabaszinātnēs vidējās vispārējās izglītības posmā, 3.1.3.3.1.apakšaktivitātē
– lai īstenotu mērķtiecīgu un teritoriāli līdzsvarotu speciālās izglītības iestāžu tīkla attīstību,
3.1.3.3.2.apakšaktivitātē – lai nodrošinātu teritoriāli līdzsvarotu vispārējās izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošanu izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.02.2009.rīkojumu nr.119)
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Finanšu plāns
Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

1=2+5

2=3+4

3

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4

3.1.3.Izglītības
infrastruktūra
46 028 345
46 028 345
40 819 242
vispārējo prasmju
nodrošināšanai
2.
3.1.3.1. Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei
30 207 038
30 207 038
25 675 942
atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana
3.
3.1.3.2. Atbalsts
vispārējās izglītības
3 168 083
3 168 083
3 168 083
iestāžu tīkla
optimizācijai
4.
3.1.3.3.Speciālās
izglītības iestāžu un
vispārējās izglītības
iestāžu infrastruktūras
12 653 224
12 653 224
11 975 217
uzlabošana
izglītojamajiem ar
funkcionāliem
traucējumiem
5.
3.1.3.3.1.Speciālās
izglītības iestāžu
8 133 181
8 133 181
8 133 181
infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana
6.
3.1.3.3.2. Vispārējās
izglītības iestāžu
infrastruktūras
uzlabošana
4 520 043
4 520 043
3 842 036
izglītojamajiem ar
funkcionāliem
traucējumiem
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.03.2011. rīkojumu nr.118)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 07.12.2011. rīkojumu nr.644)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.10.2012. rīkojumu nr.515)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.11.2013. rīkojumu nr.527)

Privātais
finansējums,
EUR
5

1.

5 209 103

0

4 531 096

0

0

0

678 007

0

0

0

678 007

0

Uzraudzības rādītāji
Rādītāji

Vispārējās vidējās
izglītības iestāžu skaits,
kurās modernizēti
dabaszinātņu kabineti

Kvantifikācija
2004.
gadā

Kvantifikācija
2009.
gadā

0

212

Kvantifikācija
2013.
gadā

Saiknes ar investīciju
virzienu pamatojums

Iznākuma rādītāji
225
Dabaszinātņu kabinetu
modernizēšana
vispārējās vidējās
izglītības iestādēs

Aprēķina skaidrojums

Līdz 2013.gadam plānots
modernizēt dabaszinātņu
kabinetus 225 vispārējās
vidējās izglītības iestādēs
(60% no 2006./ 2007.mācību
gadā esošo skolu skaita),
katrā skolā modernizējot 4
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Rādītāji

Kvantifikācija
2004.
gadā

Kvantifikācija
2009.
gadā

Kvantifikācija
2013.
gadā

Saiknes ar investīciju
virzienu pamatojums

Renovēto vispārējās
izglītības iestāžu skaits

0

0

35

Atbalsts vispārējās
izglītības iestāžu tīkla
optimizācijai

Speciālās izglītības
iestāžu skaits, kurās ir
uzlabota infrastruktūra
un mācību vide
izglītojamiem ar
speciālām vajadzībām

0

0

64

Speciālās izglītības
iestāžu infrastruktūras
uzlabošana

Vispārējās izglītības
iestāžu skaits, kuras ir
pielāgotas skolēniem ar
funkcionāliem
traucējumiem

0

38

38

Vispārējās izglītības
iestāžu infrastruktūras
uzlabošana
izglītojamajiem ar
funkcionāliem
traucējumiem

Vispārējās vidējās
izglītības iestāžu
audzēkņu īpatsvars, kuri
mācās modernizētos
dabaszinātņu kabinetos
(% no audzēkņu
kopskaita attiecīgajā
gadā)

0%

45%

Izglītojamo ar speciālām
vajadzībām īpatsvars,
kam nodrošinātas
izglītības iespējas
uzlabotā mācību vidē

0%

0%

100%

Speciālās izglītības
iestāžu infrastruktūras
uzlabošana

Izglītojamiem ar

0%

12%

12%

Vispārējās izglītības

Rezultāta rādītāji
100%
Dabaszinātņu kabinetu
modernizēšana
vispārējās vidējās
izglītības iestādēs

Aprēķina skaidrojums
kabinetus (kopā 900
kabineti). Vidēji vienas
skolas dabaszinātņu kabinetu
modernizācijai 140 000 EUR
x 225 skolas
Plānots, ka 35 izglītības
iestādēs optimizācijas plāna
ietvaros tiks uzlabota
infrastruktūra, lai nodrošinātu
reorganizēto skolu skolēnu
uzņemšanu un mācību
procesu. Vidēji vienas skolas
sakārtošanai plānoti 360 000
EUR.
64 speciālās izglītības
iestādēs tiks uzlabota
infrastruktūra, lai nodrošinātu
atbilstošus mācību apstākļus
skolēniem ar speciālām
vajadzībām un funkcionāliem
traucējumiem. Vienai iestādei
plānotais atbalsts – vidēji
140 000 EUR.
38 vispārējās izglītības
iestādēs (katrā rajonā vismaz
viena iestāde) tiks pielāgota
infrastruktūra skolēniem ar
funkcionāliem traucējumiem.
Vienai iestādei plānotais
atbalsts - vidēji 140 000
EUR.
Aprēķins veikts pret plānoto
vispārējās izglītības iestāžu
un skolēnu skaitu attiecīgajā
gadā. Prognozējams, ka līdz
2013.gadam vispārējās
vidējās izglītības programmu
audzēkņu skaits samazināsies
vispārējo demogrāfisko
izmaiņu rezultātā, kā arī
plānots, ka 2012./
2013.mācību gadā 60%
pamatskolu beidzēju
izglītības turpināšanai
izvēlēsies vispārējās vidējās
izglītības programmas (40% profesionālās izglītības
programmas)
Plānots, ka visās speciālās
izglītības iestādēs tiks
uzlabota infrastruktūra
izglītojamajiem ar speciālām
vajadzībām atbilstošas
mācību vides
nodrošinājumam
Aprēķins veikts, ņemot vērā
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Rādītāji

Kvantifikācija
2004.
gadā

Kvantifikācija
2009.
gadā

Kvantifikācija
2013.
gadā

funkcionāliem
traucējumiem pielāgoto
vispārējās vidējās
izglītības iestāžu
īpatsvars no kopējā
vispārējās vidējās
izglītības iestāžu skaita

Saiknes ar investīciju
virzienu pamatojums
iestāžu infrastruktūras
uzlabošana
izglītojamajiem ar
funkcionāliem
traucējumiem

Aprēķina skaidrojums
vispārējās vidējās izglītības
iestāžu skaitu, kuras plānots
pielāgot izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem
2007.-2013.gadā (38
izglītības iestādes – katrā
rajonā vismaz viena iestāde)

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji
Vispārējās vidējās izglītības
iestāžu skaits, kurās
modernizēti dabaszinātņu
kabineti
Renovēto vispārējās
izglītības iestāžu skaits

Speciālās izglītības iestāžu
skaits, kurās ir uzlabota
infrastruktūra un mācību vide
izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām
Vispārējās izglītības iestāžu
skaits, kuras ir pielāgotas
skolēniem ar funkcionāliem
traucējumiem

Vispārējās vidējās izglītības
iestāžu audzēkņu īpatsvars,
kuri mācās modernizētos
dabaszinātņu kabinetos (%
no audzēkņu kopskaita
attiecīgajā gadā)
Izglītojamo ar speciālām
vajadzībām īpatsvars, kam
nodrošinātas izglītības
iespējas uzlabotā mācību
vidē
Izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem
pielāgoto vispārējās vidējās
izglītības iestāžu īpatsvars no
kopējā vispārējās vidējās
izglītības iestāžu skaita

Plānošanas
reģions

Kvantifikācija
2004.gadā

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

Iznākuma rādītāji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

93
26
26
27
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
6
7
6
8

97
28
28
29
43
11
6
6
5
7
22
10
9
10
13
11
6
7
6
8

Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

Rezultāta rādītāji
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

45%
45%
45%
45%
45%
0%
0%
0%
0%
0%
12%
12%
12%
12%
12%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12%
12%
12%
12%
12%
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3.1.4. PASĀKUMS „NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU
INFRASTRUKTŪRA”
Aktivitātes
86.

3.1.4.1.aktivitāte Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju
infrastruktūras pilnveidošana.

87.

3.1.4.1.1.apakšaktivitāte Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes
nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai.

88.

Apakšaktivitātes mērķis: Pilnveidot invaliditātes ekspertīzes institūcijas infrastruktūru,
padarot darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanas pakalpojumu pieejamu personām
ar funkcionāliem traucējumiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

89.

Atbalsta veids: Invaliditātes ekspertīzes institūcijas telpu rekonstrukcija un labiekārtošana,
kapitālo un kosmētisko remontdarbu veikšana, pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo iekārtu
un aprīkojuma nodrošinājums un citas ar projekta sagatavošanu un īstenošanu saistītas
darbības (piemēram, iepirkumu organizēšana, būvuzraudzība, būvprojekta izstrāde, u.c.).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

90.

Mērķa grupa: Personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti.

91.

Finansējuma saņēmēji: Invaliditātes ekspertīzes institūcija.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

92.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Apakšaktivitātes ietvaros tiks
īstenots viens projekts, tam piešķirot visu apakšaktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu748 716 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

93.

3.1.4.1.2.apakšaktivitāte Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanai.

94.

Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot infrastruktūru profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu
saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar invaliditāti darbspējas vecumā.

95.

Atbalsta veids: Mācību vides pielāgošana, telpu renovācija un datorizācija, vides pielāgošana,
telpu renovācija un aprīkošana ar mērķi profesionālās rehabilitācijas saņēmējiem nodrošināt
iespēju atjaunot darbspējas, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās
rehabilitācijas elementiem, atbilstoši klienta funkcionālajiem traucējumiem, spējām un
attīstības līmenim, telpu renovācija un aprīkošana, lai nodrošinātu pielāgotu dzīves vietu
mērķa grupai profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas laikā.

96.

Mērķa grupa: Personas ar invaliditāti un personas ar prognozējamu invaliditāti.

97.

Finansējuma saņēmēji: Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja institūcija, kurai
atbildība par minēto pakalpojumu sniegšanu noteikta tās darbību reglamentējošos normatīvos
aktos.

98.

Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Apakšaktivitātes ietvaros tiks
īstenots viens projekts, tam piešķirot visu apakšaktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02.2010. rīkojumu nr.101)
(Ar grozījumiem, kas izdarīt ar MK 20.10.2011. rīkojumu nr.547)
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99.

3.1.4.1.3.apakšaktivitāte Infrastruktūras pilnveidošana sociālās
pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem.

rehabilitācijas

100. Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot infrastruktūru sociālo pakalpojumu saņemšanas iespēju
paplašināšanai personām ar invaliditāti un personām ar prognozējamu invaliditāti,
pilnveidojot sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti un valsts atbalsta
sistēmu invalīdiem- personām ar redzes un dzirdes traucējumiem.
101. Atbalsta veids: Sociālās rehabilitācijas centru izveide un aprīkošana to darbības un
pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai personām ar dzirdes traucējumiem; specializēto
darbnīcu izveide un aprīkošana to darbības un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai
personām ar redzes traucējumiem; vides pieejamības uzlabošana sociālās rehabilitācijas un
dienas centros personām ar redzes traucējumiem.
102. Mērķa grupa: Personas ar redzes traucējumiem un personas ar dzirdes traucējumiem.
103. Finansējuma saņēmēji: Sabiedriskās organizācijas, kuru pamatdarbības veids ir pakalpojumu
sniegšana un atbalsts personām ar redzes un dzirdes traucējumiem.
104. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālais finansējuma apjoms
nav noteikts, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 869 149 EUR..
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008.rīkojumu nr.609)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

105. 3.1.4.1.4.apakšaktivitāte Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai.
106. Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot infrastruktūru, lai pilnveidotu tehnisko palīglīdzekļu
apgādes sistēmu, radot tādus apstākļus, lai jebkuram Latvijas iedzīvotājam iespējami tuvu
viņa dzīvesvietai būtu iespējams iegūt nepieciešamos palīglīdzekļus un saņemt kvalificēta
speciālista konsultācijas par to ekspluatāciju.
107. Atbalsta veids: Jaunu filiāļu izveide un aprīkošana to darbības un pakalpojumu sniegšanas
nodrošināšanai.
108. Mērķa grupa: Tehnisko palīglīdzekļu piegādes organizēšanas institūciju klienti- personas ar
funkcionāliem traucējumiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008.rīkojumu nr.609)

109. Finansējuma saņēmēji: Tehnisko palīglīdzekļu piegādes organizēšanas institūcijas.
110. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Apakšaktivitātes ietvaros tiks
īstenots viens projekts, tam piešķirot visu apakšaktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu417 359 EUR.
111. 3.1.4.1.5.apakšaktivitāte Infrastruktūras pilnveidošana sociālās
pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem.

rehabilitācijas

112. Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai pilnveidotu
sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti.
113. Atbalsta veids: Ilgstošas sociālās aprūpes institūciju infrastruktūras izveide, modernizācija un
aprīkošana, lai nodrošinātu un pilnveidoto to darbību un pakalpojumu sniegšanu personām ar
garīga rakstura traucējumiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)
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114. Mērķa grupa: Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas klienti – personas ar garīga
rakstura traucējumiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)

115. Finansējuma saņēmējs: Tiešās pārvaldes iestāde, kura saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumu izstrādā valsts politiku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
jomā un pārrauga tās īstenošanu, kā arī tiešās valsts pārvaldes iestādes – valsts sociālās
aprūpes centri.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

116. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)

117. 3.1.4.2.aktivitāte Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana.
118. Aktivitātes mērķis: Izveidot modernu un uz klientiem vērstu infrastruktūru, kas nodrošina
kvalitatīvus un operatīvus pakalpojumus, uzlabo informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
un darba apstākļus atbilstoši veicamajām funkcijām, nodrošina klientiem ērtus apstākļus
pakalpojumu un konsultāciju saņemšanai, attīsta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
lietošanu pakalpojumu operatīvākai nodrošināšanai un efektīvai datu uzskaites un politikas
ieviešanas monitoringa veikšanai.
119. Atbalsta veids: Atbalsts klientu apkalpošanas infrastruktūras pilnveidošanā darba tirgus
institūcijās – klientu kvalitatīvai apkalpošanai nepieciešamās datortehnikas, biroja tehnikas un
programmatūras iegāde, telpu remonti, darba informācijas punktu izveide sabiedriskos
objektos, pašapkalpošanās iespēju nodrošinājums internetā un filiālēs uz vietas, IKT
modernizācija klientu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanai
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2009.rīkojumu nr.415)

120. Mērķa grupa: Darba tirgus iestādes un to klienti.
121. Finansējuma saņēmēji: Darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku vismaz vienā no
minētajām jomām - bezdarba prevencijas, bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba
meklētāju atbalsta jomā, darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu
tehniskās uzraudzības jomā, karjeras attīstības atbalsta sistēmas jomā, sniedzot karjeras
konsultāciju pakalpojumus darbspējas vecuma iedzīvotājiem, uzturot un attīstot karjeras
konsultāciju metodisko bāzi.
122. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālais projekta finansējuma
apjoms – 502 597 EUR, maksimālais projekta finansējuma apjoms – 3 015 939 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2009.rīkojumu nr.415)

123. 3.1.4.3.aktivitāte Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centros.
124. Aktivitātes mērķis: Vecināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un
pakalpojumu pieejamību nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros (Daugavpils,
Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Cēsis, Ventspils, Jūrmala, Ogre, Bauska,
Aizkraukle, Sigulda, Limbaži, Alūksne, Valka, Gulbene, Kuldīga, Madona, Saldus, Tukums,
Smiltene, Talsi, Dobele, Krāslava, Balvi, Līvāni, Preiļi, Ludza un Rīga), attīstot pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūru.
125. Atbalsta veids: Atbalsts esošo pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijai, rekonstrukcijai vai
paplašināšanai un jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu celtniecībai, tajā skaitā,
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energoefektivitātes pasākumiem, teritoriju labiekārtošanai, iebūvējamā aprīkojuma un
iebūvējamo iekārtu modernizācijai, kā arī pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērniem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.06.2009.rīkojumu nr.398)

126. Mērķa grupa: Ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros.
127. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, pašvaldību iestādes.
128. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.06.2009.rīkojumu nr.398)
129. 3.1.4.4.aktivitāte Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai.
130. Aktivitātes mērķis: Veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, personu
ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju
attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centriem (Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne,
Valmiera, Cēsis, Ventspils, Alūksne, Aizkraukle, Balvi, Bauska, Dobele, Gulbene, Krāslava,
Kuldīga, Limbaži, Līvāni, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Saldus, Sigulda, Smiltene, Talsi,
Tukums, Valka), attīstot alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.146)

131. Atbalsta veids: Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības (alternatīvās aprūpes
pakalpojuma sniegšanas vajadzībām nepieciešamās ēkas vai tās daļas renovācija vai
rekonstrukcija, nodrošinot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī
alternatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanas vajadzībām nepieciešamā aprīkojuma iegāde un
uzstādīšana) attīstībai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.146)

132. Mērķa grupa: Bērni, personas ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personas,
kurām ir nepieciešami alternatīvās aprūpes pakalpojumi, kā arī viņu likumiskie pārstāvji.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.146)

133. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, pašvaldības iestādes, biedrības un nodibinājumi.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.146)
134. Projekta minimālais un maksimālais finansējuma apjoms: Minimālais projekta finansējuma
apjoms – 17 000 EUR, maksimālais projekta finansējuma apjoms – 335 000 EUR.
Valsts atbalsts
135. Valsts atbalsts pasākuma ietvaros netiks sniegts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritoriju līdzsvarota attīstība
136. Lai Latvijā īstenotos līdzsvarotas attīstības scenārijs, nepieciešams stiprināt attīstības centrus,
īstenojot pasākumus, kas vērsti uz cilvēkresursu saglabāšanu, ekonomiskās aktivitātes
veicināšanu un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību. Ievērojot policentriskās attīstības
pieeju, aktivitāšu „Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju
infrastruktūras pilnveidošana” un „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana”
ietvaros atbalsts tiks sniegts nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes attīstības centros,
priekšroku dodot projektiem, kas nodrošinās pakalpojumu sniegšanu pēc iespējas tuvu klienta
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dzīvesvietai teritorijās, kur pakalpojums nav pieejams vai netiek nodrošināts pietiekamā
apjomā, daudzveidībā un kvalitātē.
137. Lai veicinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību plānošanas reģionos personām
ar garīga rakstura traucējumiem, 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes "Infrastruktūras pilnveidošana
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem"
ietvaros ierobežotā projektu iesniegumu atlasē tiks atbalstīta viena ilgstošas sociālās aprūpes
centra izveide un tiešās valsts pārvaldes iestāžu – valsts sociālās aprūpes centru –
struktūrvienību modernizācija un aprīkošana, lai pilnveidotu sociālās aprūpes pakalpojumu
sniedzēju sniegtos pakalpojumus, attīstot jaunus, klientu aprūpes līmeņiem atbilstošus
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu veidus (tai skaitā ar pusceļa mājas
elementiem) piecos Latvijas plānošanas reģionos.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

138. Valsts teritoriju līdzsvarotas attīstības veicināšanai aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” ietvaros tiks
sniegts atbalsts projektiem nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, nosakot
plānošanas reģionu kvotas, kas aprēķinātas, balstoties uz sekojošiem rādītājiem: iedzīvotāju
skaits, bērnu skaits rindā uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, bērnu skaits pirmsskolas
vecumā un vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs reģionos.
Plānošanas reģionu un Rīgas pilsētas kvotas
Plānošanas reģions
Zemgale
Latgale
Kurzeme
Rīga
Vidzeme
Rīgas pilsēta
Kopā

ERAF finansējuma
kvota (EUR)
4 813 041
4 971 370
6 365 406
6 905 119
3 866 627
3 092 395
30 013 958

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.12.2011. rīkojumu nr.631)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 27.11.2012.. rīkojumu nr.562)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013.rīkojumu nr.519)

139. Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai tiks piešķirts ERAF
finansējums līdz 10,31% no kopējā 3.1.4.3.aktivitātei „Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” noteiktā ERAF
finansējuma apmēra.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 27.11.2012.. rīkojumu nr.562)

140. Valsts teritoriju līdzsvarotas attīstības veicināšanai aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes
pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem ārpus nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centriem, nosakot plānošanas reģionu kvotas, kas
aprēķinātas, balstoties uz sekojošiem rādītājiem: iedzīvotāju skaits, dienas aprūpes centru
skaits, bērnu skaits pirmsskolas vecumā un personu ar invaliditāti skaits katrā plānošanas
reģionā.
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Plānošanas reģionu kvotas
Plānošanas reģions
Rīga
Kurzeme
Zemgale
Vidzeme
Latgale
Kopā

ERAF finansējuma
kvota (EUR)
549 088
395 359
481 662
519 233
621 691
2 567 033

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.12.2011. rīkojumu nr.631)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 27.11.2012. rīkojumu nr.562)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013.rīkojumu nr.519)

Makroekonomiskā stabilitāte
141. Pasākumam "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" nav tiešas ietekmes uz
makroekonomisko stabilitāti, tomēr dažas pasākuma ietvaros plānotās aktivitātes sniegs
ieguldījumu makroekonomiskās stabilitātes veicināšanā, it īpaši ņemot vērā, ka investīcijas
plānots virzīt sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai, invaliditātes prevenciju un
rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai, lai samazinātu zaudējumus tautsaimniecībai
darbnespējas dēļ, kā arī iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes un produktivitātes palielināšanai,
lai sniegtu ieguldījumu ekonomikas kopapjoma pieaugumā. Aktivitātes „Pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”
un aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros
augstāks novērtējums tiks dots tiem projektu iesniegumiem, kas nodrošinās zemāku ERAF
atbalsta intensitāti.
Ilgtspējīga attīstība
142. Pasākums "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" nav tiešas ietekmes uz
horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” mērķu sasniegšanu. Projektu iesniedzējiem LR
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tiks izvirzīta prasība veikt plānoto darbību ietekmes
uz vidi novērtējumu.
Vienādas iespējas
143. Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu.
Pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” ietvaros paredzētas
specifiskas aktivitātes vienādu iespēju principa iedzīvināšanai un diskriminācijas izskaušanai,
proti, pilnveidojot sociālo pakalpojumu kvalitāti, kuru mērķa grupa ir sociālās atstumtības
riskam pakļautie iedzīvotāji un uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem
traucējumiem, tiks veicināta šo cilvēku pilntiesīga iekļaušanās sabiedrībā. Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras pilnveidošana nodrošinās labāku pakalpojumu un
informācijas pieejamību sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Informācijas sabiedrība
144. Pasākums „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” sekmē informācijas
sabiedrības attīstību, paredzot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanu, lai
uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un palielinātu to pieejamību, kā arī
3.1.4.2.aktivitātes „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros paredzot
sabiedrisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanu- darba informācijas punktu izveidi
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sabiedriskos objektos, pašapkalpošanās iespēju nodrošinājumu, tai skaitā internetā un filiālēs
uz vietas, IKT modernizāciju klientu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanai.
Rīgas starptautiskā konkurētspēja
145. Pasākums nav tieši vērsts uz Rīgas starptautiskās konkurētspējas horizontālās prioritātes
mērķu sasniegšanu.
Ieviešana
Nr.
p.k.
1.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un
nosaukums
3.1.4.1.1.
Infrastruktūras
pilnveidošana un
zinātniski
tehniskās bāzes
nodrošināšana
darbspēju
un
funkcionālo
traucējumu
izvērtēšanai

Projektu
atlases
veids

Atbildīgā
iestāde

IPIA

LM

2.

3.1.4.1.2.
Infrastruktūras
pilnveidošana
profesionālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniegšanai

IPIA

LM

3.

3.1.4.1.3.
Infrastruktūras
pilnveidošana
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniegšanai
personām ar

IPIA

LM

Funkcijas
1. ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)
2. Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju, MK
noteikumu, u.c.)
izstrādāšana
3. Finanšu
plānošana
4. Uzraudzība
aktivitātes
/apakšaktivitātes
līmenī
5. Projektu
iesniegumu atlase
un apstiprināšana
1. ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)
2. Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju, MK
noteikumu, u.c.)
izstrādāšana
3. Finanšu
plānošana
4. Uzraudzība
aktivitātes
/apakšaktivitātes
līmenī
5. Projektu
iesniegumu atlase
un apstiprināšana
1. ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)
2. Ieviešanas
nosacījumu

Sadarbības
iestāde
CFLA

CFLA

CFLA

Funkcijas
1. Projektu
īstenošanas un
finanšu apguves
vadība (līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība).
2. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitāšu līmenī
1. Projektu
īstenošanas un
finanšu apguves
vadība (līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība)
2. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitāšu līmenī
1. Projektu
īstenošanas un
finanšu apguves
vadība (līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība)
2. Kontrole un
pārbaudes projektu
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Nr.
p.k.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un
nosaukums
redzes un dzirdes
traucējumiem

Projektu
atlases
veids

Atbildīgā
iestāde

4.

3.1.4.1.4. Jaunu
filiāļu izveide
tehnisko
palīglīdzekļu
nodrošināšanai

IPIA

LM

5.

3.1.4.1.5.
Infrastruktūras
pilnveidošana
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniegšanai
personām ar
garīga rakstura
traucējumiem

IPIA

LM

6.

3.1.4.2. Darba
tirgus institūciju
infrastruktūras
pilnveidošana

IPIA

LM

Funkcijas
(kritēriju, MK
noteikumu, u.c.)
izstrādāšana
3. Finanšu
plānošana
4. Uzraudzība
aktivitātes
/apakšaktivitātes
līmenī
5. Projektu
iesniegumu atlase
un apstiprināšana
1. ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)
2. Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju, MK
noteikumu, u.c.)
izstrādāšana
3. Finanšu
plānošana
4. Uzraudzība
aktivitātes
/apakšaktivitātes
līmenī
5. Projektu
iesniegumu atlase
un apstiprināšana
1. ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)
2. Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju, MK
noteikumu, u.c.)
izstrādāšana
3. Finanšu
plānošana
4. Uzraudzība
aktivitātes
/apakšaktivitātes
līmenī
5. Projektu
iesniegumu atlase
un apstiprināšana
1. ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)

Sadarbības
iestāde

CFLA

CFLA

CFLA

Funkcijas
īstenošanas vietās
3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitāšu līmenī
1. Projektu
īstenošanas un
finanšu apguves
vadība (līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība)
2. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitāšu līmenī
1. Projektu
īstenošanas un
finanšu apguves
vadība (līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība)
2. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitāšu līmenī
1. Projektu
īstenošanas un
finanšu apguves
vadība (līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība)

FMProgr_061115_3DPP_ar grozijumiem.doc; Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums

32

Nr.
p.k.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un
nosaukums

Projektu
atlases
veids

Atbildīgā
iestāde

7.

3.1.4.3.
Pirmsskolas
izglītības iestāžu
infrastruktūras
attīstība
nacionālas
un reģionālas
nozīmes
attīstības
centros

IPIA

VARAM

8.

3.1.4.4. Atbalsts
alternatīvās
aprūpes
pakalpojumu
pieejamības
attīstībai

APIA

VARAM

Funkcijas
2. Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju, MK
noteikumu, u.c.)
izstrādāšana
3. Finanšu
plānošana
4. Uzraudzība
aktivitātes
/apakšaktivitātes
līmenī
5. Projektu
iesniegumu atlase
un apstiprināšana
1. ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)
2. Projektu
iesniegumu
vērtēšanas
kritēriju izstrāde
3. Ieviešanas
nosacījumu
izstrāde
4. Uzraudzība
aktivitātes līmenī

1.ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)
2.Projektu
iesniegumu
vērtēšanas kritēriju
izstrāde
3.Ieviešanas
nosacījumu
izstrāde
4.Uzraudzība
aktivitātes līmenī

Sadarbības
iestāde

VRAA

VRAA

Funkcijas
2. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitāšu līmenī
1. Projektu atlase
un vērtēšana
(sadarbībā ar
atbildīgo iestādi)
2. Vienošanās
slēgšana, izpildes
uzraudzība
3. Kontrole un
pārbaudes
projektu
īstenošanas vietās
4. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana
5. Izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
6. Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitātes līmenī
1. Projektu atlase
un vērtēšana
(sadarbībā ar
atbildīgo iestādi)
2. Vienošanās
slēgšana, izpildes
uzraudzība
3. Kontrole
un
pārbaudes
projektu
īstenošanas vietās
4. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude
un
apstiprināšana
5. Izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
6. Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitātes līmenī
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
146. 3.1.4.1.1.apakšaktivitātei ierobežotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, jo ir
ierobežots skaits institūciju, kam normatīvajos aktos deleģēta invaliditātes ekspertīzes
veikšana.
147. 3.1.4.1.2.apakšaktivitātei ierobežotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, jo ir
ierobežots skaits institūciju, kam normatīvajos aktos deleģēta profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšana.
148. 3.1.4.1.3.apakšaktivitātei projektu iesniedzēju loks šīs aktivitātes gadījumā ir iepriekš noteikts
un ierobežots, proti, tās ir biedrības, kas sniedz sociālās rehabilitācijas un atbalsta
pakalpojumus personām ar redzes un dzirdes traucējumiem un valsts pārvaldes iestāde, kura
saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu koordinē valsts sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu.
149. 3.1.4.1.4.apakšaktivitātei ierobežotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, jo ir
ierobežots skaits institūciju, kam normatīvajos aktos deleģēta tehnisko palīglīdzekļu piegādes
organizēšanas funkcija.
150. 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes īstenošanai ir izvēlēts ierobežotas projektu iesniegumu atlases veids,
jo ir viena tiešās pārvaldes iestāde, kura saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu izstrādā valsts politiku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un
pārrauga tās īstenošanu, kā arī atbilstoši valsts finansēto sociālās aprūpes rehabilitācijas
pakalpojumu optimizācijas plānam ir ierobežotas tiešās valsts pārvaldes iestāžu – valsts
sociālās aprūpes centru – skaits.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.05.2009.rīkojumu nr.316)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)

151. Eiropas Padomes 2005.gada 12.jūlija Integrēto pamatnostādņu izaugsmei un nodarbinātībai
20.pamatnostādnes „Uzlabot saskaņotību starp darba tirgus vajadzībām” viens no virzieniem
ir „Modernizēt un stiprināt darba tirgus institūcijas, jo īpaši nodarbinātības dienestus, arī lai
nodrošinātu labāku nodarbinātības un apmācības iespēju pārskatāmību valsts un Eiropas
līmenī”. Atbilstoši pasākumi iekļauti arī Latvijas nacionālajā Lisabonas programmā 2005.2008.gadam. Projektu iesniedzēju loks šīs 3.1.4.2.aktivitātes gadījumā ir iepriekš noteikts un
ierobežots, proti, tās ir institūcijas, kas atbilstoši politikas plānošanas un normatīvajiem
dokumentiem, īsteno valsts uzraudzības un kontroles funkciju darba tiesisko attiecību, darba
aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā un īsteno valsts politiku bezdarba
prevencijas, bezdarba samazināšanas un karjeras attīstības atbalsta sistēmas jomā darbspējas
vecuma iedzīvotājiem. Minētais pamato ierobežotas projektu iesniegumu atlases veida izvēli.
152. 3.1.4.3.aktivitātei ierobežota projektu iesniegumu atlase ir noteikta, ņemot vērā, ka aktivitāte
paredz pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību noteiktajā investīciju jomā
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, kur ir vislielākās rindas uz vietām
pirmsskolas izglītības iestādēs.
153. 3.1.4.4.aktivitātei atklāta projektu iesniegumu atlase ir noteikta, ņemot vērā, ka projektu
iesniedzēji var būt gan pašvaldības, gan nevalstiskas organizācijas, kas nodrošina sociālo
pakalpojumu sniegšanu, kā arī bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas.
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Finanšu plāns
Nr.
p.k.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

1=2+5

2=3+4

3

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4

47 119 941

8 315 285

0

11 588 545

2 045 035

0

636 408

112 308

0

3 054 313

538 997

0

738 777

130 372

0

0

0

0

7 159 047

1 263 358

0

2 950 405

520 661

0

30 013 958

5 296 583

0

2 567 033

453 006

0

3.1.4.Nodarbinātības un sociālo
55 435 226
55 435 226
pakalpojumu infrastruktūra
3.1.4.1.Darbspēju vērtēšana un
sociālo pakalpojumu ieviešanas
13 633 580
13 633 580
institūciju infrastruktūras
ieviešana
3.1.4.1.1. Infrastruktūras
pilnveidošana un zinātniski
tehniskās bāzes nodrošināšana
748 716
748 716
darbspēju un funkcionālo
traucējumu izvērtēšanai
3.1.4.1.2.Infrastruktūras
pilnveidošana profesionālās
3 593 310
3 593 310
rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanai
3.1.4.1.3.Infrastruktūras
pilnveidošana sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
869 149
869 149
sniegšanai personām ar redzes un
dzirdes traucējumiem
3.1.4.1.4.Jaunu filiāļu izveide
tehnisko palīglīdzekļu
0
0
nodrošināšanai
3.1.4.1.5. Infrastruktūras
pilnveidošana sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu
8 422 405
8 422 405
sniegšanai personām ar garīga
rakstura traucējumiem
3.1.4.2.Darba tirgus institūciju
3 471 066
3 471 066
infrastruktūras pilnveidošana
3.1.4.3.Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība
35 310 541
35 310 541
nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros
3.1.4.4.Atbalsts alternatīvās
aprūpes pakalpojumu pieejamības
3 020 039
3 020 039
attīstībai
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2009.rīkojumu nr.415)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.02 .2010. rīkojumu nr.101)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.10.2011. rīkojumu nr.547)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.12.2011. rīkojumu nr.631)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.05.2012. rīkojumu nr.209)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 27.11.2012. rīkojumu nr.562)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013.rīkojumu nr.519)
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Privātais
finansējums,
EUR
5

Uzraudzības rādītāji4
Kvantifik
ācija
2004.gadā

Kvantifik
ācija
2009.gadā

1. Atbalstīto
invaliditātes
ekspertīzes
institūciju
teritoriālo
struktūrvienību
skaits
2. Atbalstīto
profesionālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
sniedzošo
institūciju
struktūrvienību
skaits
3. Atbalstīto
sociālās
rehabilitācijas
institūciju
teritoriālo
struktūrvienību
skaits

-

1

-

1

-

4. Atbalstīto
tehnisko
palīglīdzekļu
institūcijas
teritoriālo
struktūrvienību
skaits
5. Izveidoto
informācijas par
darba tirgus
institūciju
sniegtajiem
pakalpojumiem
pieejas vietu
skaits

6. Jaunuzcelto
vai paplašināto
pirmsskolas
izglītības iestāžu

Rādītāji

4

Kvantifik
ācija
2013.gadā

Saiknes ar investīciju
virzienu pamatojums

Iznākuma rādītāji
6

Aprēķina skaidrojums

3.1.4.1.1.

Atbalstītas institūcijas,
kurai normatīvajos aktos
deleģēta
invaliditātes
ekspertīze,
teritoriālās
struktūrvienības.

3

3.1.4.1.2.

Atbalstītas
institūcijas
struktūrvienības,
kurai
normatīvajos
aktos
deleģēta
profesionālā
rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšana

8

22

3.1.4.1.3. un
3.1.4.1.5.

-

-

3

3.1.4.1.4

-

5

6

3.1.4.2.

551
(kopā
valstī)

5

19

Sniedzot ieguldījumu
pirmsskolas
infrastruktūras
sakārtošanā
un

Izveidoti
2
sociālās
rehabilitācijas
centri
dzirdes invalīdiem, 4
specializētās darbnīcas
personām
ar
redzes
traucējumiem, uzlabota
vides
pieejamība
6
rehabilitācijas un dienas
centros personām ar
redzes traucējumiem.
Izveidotas 5 darbnīcas un
5
atbalsta
centri
personām
ar
garīga
rakstura traucējumiem –
1 katrā no reģioniem.
Atbalstītas institūcijas,
kurai normatīvajos aktos
deleģēta
tehnisko
palīglīdzekļu
piegādes
nodrošināšana,
teritoriālās
struktūrvienības.
Izveidotas
5
darba
informācijas
pieejas
vietas
sabiedriskos
objektos un izveidots
informatīvais
centrs
iestādē, kura īsteno darba
tiesisko attiecību, darba
aizsardzības un bīstamo
iekārtu
tehniskās
uzraudzības un kontroles
jomā.
Pirmsskolas
izglītības
iestāžu skaits, kuros
nepieciešamas
investīcijas,
noteikts,

Labklājības ministrija uztur detalizētāku uzraudzības rādītāju sistēmu aktivitāšu īstenošanas gaitas uzraudzībai
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Rādītāji

Kvantifik
ācija
2004.gadā

skaits
6.1.Renovēto vai
labiekārtoto
pirmsskolas
izglītības iestāžu
skaits

7. Atbalstīto
alternatīvās
aprūpes centru
skaits

Atbalstīto darba
tirgus iestāžu un
sociālo
pakalpojumu
sniedzēju
institūciju
sniegto
pakalpojumu
izmantojušo
personu skaita
pieaugums

Kvantifik
ācija
2009.gadā
4

39
(kopā
valstī)

6

1%

Kvantifik
ācija
2013.gadā

Saiknes ar investīciju
virzienu pamatojums

attīstībā, tiks veicināta
darba un
ģimenes
dzīves
saskaņošana
pirmsskolas
vecuma
bērniem palielināsies
iespējas saņemt šim
vecumam atbilstošās
izglītošanas
un
attīstības
iespējas,
savukārt viņu vecākiem
- iespējas iesaistīties
sabiedriskajās un
nodarbinātības
aktivitātēs.
13
Sniedzot
atbalstu
aktivitātes
„Atbalsts
alternatīvās
aprūpes
pakalpojumu
pieejamības attīstībai”
ietvaros, tiks veicināta
darba
un ģimenes
dzīves saskaņošana un
uzlabotas vienlīdzīgas
nodarbinātības
iespējas,
nodrošinot
bērniem, invalīdiem un
pensijas
vecuma
personām
aprūpes
saņemšanas,
sociālo
prasmju
attīstības,
izglītošanas un brīvā
laika
pavadīšanas
alternatīvos
risinājumus un tādējādi
palielinot
viņu
apgādnieku
iespējas
iesaistīties
sabiedriskajās
un
nodarbinātības
aktivitātēs.
Rezultāta rādītāji
2%
Aktivitāšu ietvaros
izveidotā sociālo
pakalpojumu
infrastruktūra palielinās
pakalpojumu
pieejamību tiem, kam
pakalpojums līdz šim
nav bijis pieejams vai
pieejams ierobežotā
apjomā.
3.1.4.2. aktivitātes
ietvaros izveidotās
darba informācijas
pieejas vietas
nodrošinās plašāku
pieeju darba tirgus
institūciju
12

Aprēķina skaidrojums
balstoties uz plānošanas
reģionu
sniegto
informāciju
par
nepieciešamajiem
ieguldījumiem
pirmsskolas
izglītības
iestāžu
infrastruktūras
attīstībā.

Atbalstīto
alternatīvās
aprūpes centru skaita
prognoze tika noteikta,
ņemot vērā apzināto
situāciju par reģionos
esošo pieprasījumu pēc
alternatīvās
aprūpes
pakalpojumiem, kā arī
vidējās viena alternatīvās
aprūpes
centra
infrastruktūras izveides
vai attīstības izmaksas,
ņemot vērā pakalpojumu
specifiku, un iespējamā
maksimālā
atbalsta
intensitāti
aktivitātes
ietvaros.

Uzlabojot pakalpojumu
pieejamību
gan
teritoriāli, gan noteiktām
mērķa grupām, kā arī
izveidojot un ieviešot
elektroniskos
pakalpojumus,
paaugstināsies
iespēja
apmierināt pieprasījumu
pēc pakalpojumiem, pēc
kuriem nepieciešamība ir
augstāka,
nekā
līdzšinējās
iespējas
pakalpojumu saņemt.
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Kvantifik
ācija
2004.gadā

Rādītāji

Kvantifik
ācija
2009.gadā

Kvantifik
ācija
2013.gadā

Bērnu skaita
rindās uz vietām
pirmsskolas
izglītības
iestādēs
samazināšanās
plānošanas
reģionos

Bērnu
skaits rindā
2004.gadā
– 14 045

3%

8%

Alternatīvās
aprūpes centru
pakalpojumu
izmantojošo
personu skaits

1365
(kopā
valstī)

231

500

Saiknes ar investīciju
virzienu pamatojums
pakalpojumiem, tā
veicinot apkalpoto
personu skaita
pieaugumu.
Sniedzot ieguldījumu
pirmsskolas
infrastruktūras
sakārtošanā
un
attīstībā, tiks veicināta
darba un
ģimenes
dzīves
saskaņošana
pirmsskolas
vecuma
bērniem palielināsies
iespējas saņemt šim
vecumam atbilstošas
izglītošanas
un
attīstības
iespējas,
savukārt viņu vecākiem
- iespējas iesaistīties
sabiedriskajās un
nodarbinātības
aktivitātēs.
Sniedzot
atbalstu
aktivitātes
„Atbalsts
alternatīvās
aprūpes
pakalpojumu
pieejamības attīstībai”
ietvaros, tiks veicināta
darba
un ģimenes
dzīves saskaņošana un
uzlabotas vienlīdzīgas
nodarbinātības
iespējas,
palielinot
aprūpes saņemšanas,
sociālo
prasmju
attīstības, izglītošanas
un
brīvā
laika
pavadīšanas alternatīvo
risinājumu izmantojošo
bērnu, invalīdu un
pensijas
vecuma
personu skaitu, tādējādi
sniedzot
viņu
apgādniekiem iespējas
iesaistīties
sabiedriskajās
un
nodarbinātības
aktivitātēs.

Aprēķina skaidrojums

Aprēķini tika veikti,
pamatojoties uz plānoto
jaunuzcelto
vai
paplašināto pirmsskolas
izglītības iestāžu skaitu,
kas nodrošinās vietu
skaita
pirmsskolas
izglītības
iestādēs
pieaugumu.

Nosakot prognozējamo
atbalstīto
alternatīvās
aprūpes
centru
pakalpojumu
izmantojošo
personu
skaita pieaugumu līdz
2013. gadam, tika ņemts
vērā
prognozējamais
atbalstīto
alternatīvās
aprūpes centru skaits,
vidējais
viena
alternatīvās
aprūpes
centra
pakalpojumu
izmantojošo
personu
skaits uz 2004. gadu (35
cilvēki),
reģiona
finansējuma kvota un
nosacījums, saskaņā ar
kuru tiek vērtēta iespēja
piešķirt finansējumu, ka
projekta
ietvaros
ir
jāpalielina alternatīvās
aprūpes
centra
pakalpojumu
izmantojošo
personu
skaits ne mazāk, kā par
10 %.

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji
1. Atbalstīto invaliditātes
ekspertīzes institūciju teritoriālo
struktūrvienību skaits.

Plānošanas
Kvantifikācija
reģions
2004.gadā
Iznākuma rādītāji
Rīga
Vidzeme
Kurzeme

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

1
-

2
2
1
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Rādītāji

2.Atbalstīto profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumu
sniedzošo institūciju teritoriālo
struktūrvienību skaits.
3.Atbalstīto sociālās
rehabilitācijas institūciju
teritoriālo struktūrvienību
skaits
4.Atbalstīto tehnisko
palīglīdzekļu institūcijas
teritoriālo struktūrvienību
skaits
5. Izveidoto informācijas par
darba tirgus institūciju
sniegtajiem pakalpojumiem
pieejas vietu skaits
6. Atbalstīto pirmsskolas
izglītības iestāžu skaits

7. Atbalstīto alternatīvās
aprūpes centru skaits

Atbalstīto darba tirgus iestāžu
un sociālo pakalpojumu
sniedzēju institūciju sniegto
pakalpojumu izmantojušo
personu skaita pieaugums

Plānošanas
Kvantifikācija
reģions
2004.gadā
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīgas pilsēta
551
Rīgas
Vidzemes
Kurzemes
Zemgales
Latgales
Rīgas
18 centri
Vidzemes
4 centri
Kurzemes
5 centri
Zemgales
8 centri
Latgales
4 centri
Rezultāta rādītāji
Rīga

Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Bērnu skaita rindās uz vietām
pirmsskolas izglītības iestādēs
samazināšanās plānošanas
reģionos

Rīgas pilsēta
Rīgas
Bērnu skaits
Vidzemes
rindā
2004.gadā –
Kurzemes
14 045
Zemgales
Latgales
Alternatīvās aprūpes centru
Rīgas
630 cilvēki
pakalpojumu izmantojošo
Vidzemes
140 cilvēki
personu skaits
Kurzemes
175 cilvēki
Zemgales
280 cilvēki
Latgales
140 cilvēki
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

Kvantifikācija
2009.gadā
1
3
3
2
4

Kvantifikācija
2013.gadā
0
1
3
6
2
6
2
6
1
1
1
5

1

1

0
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2

1
5
8
5
5
7
3
3
2
2
3

1%

2%

1%
1%
1%
1%

2%
2%
2%
2%

0
2%
3%
4%
5%
3%
48
40
49
43
51

2%
6%
8%
11%
12%
9%
105
86
105
93
111
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3.1.5. PASĀKUMS „VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRA”
Aktivitātes
154. 3.1.5.1.aktivitāte. Ambulatorās veselības aprūpes attīstība.
155. 3.1.5.1.1.apakšaktivitāte. Ģimenes ārstu tīkla attīstība.
156. Aktivitātes mērķis: Sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju
infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību pašvaldību teritorijās, tādējādi
materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.
157. Aktivitātes atbalsta veids: Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana (veicinot ģimenes ārstu
pakalpojumu sniegšanas koncentrēšanu vienā adresē) un prakšu infrastruktūras sakārtošana
(atbalstot telpu renovāciju, rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi) saskaņā ar Ambulatorās un
stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas plānu
2005.–2010.gadam (Ministru kabineta 2005.gada 28.decembra rīkojums Nr.854) (turpmāk –
Programmas ieviešanas plāns) un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un
izlietojumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)

158. Aktivitātes mērķa grupa: Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēji.
159. Aktivitātes finansējuma saņēmēji: Ārstniecības iestādes, kas sniedz valsts apmaksātos
ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (tai skaitā valsts apmaksātos ģimenes ārsta
pakalpojumus) vai nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai,
saskaņā ar Programmas ieviešanas plāna 1.pielikumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)

160. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No
450 000 EUR.

1 000 EUR līdz

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)

161. 3.1.5.1.2.apakšaktivitāte. Veselības aprūpes centru attīstība.
162. Aktivitātes mērķis: Sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju
infrastruktūru, uzlabojot ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un
materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus.
163. Aktivitātes atbalsta veids: Veselības aprūpes centru izveide uz pārprofilējamo slimnīcu bāzēm
un jau izveidoto veselības aprūpes centru infrastruktūras uzlabošana, atbalstot telpu
renovāciju un rekonstrukciju un aprīkojuma iegādi, saskaņā ar Ambulatorās un stacionārās
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmu (Ministru kabineta 2004.gada
20.decembra rīkojums Nr.1003) (turpmāk - Programma) un efektīvu veselības aprūpes resursu
izvietojumu un izlietojumu.
164. Aktivitātes mērķa grupa: Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēji.
165. Aktivitātes finansējuma saņēmēji: Veselības aprūpes iestādes, kas saskaņā ar Programmu tiks
pārveidotas par veselības aprūpes centriem.
166. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: no 25 000 EUR līdz 1 000 000
EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.03.2009. rīkojumu nr.209)

FMProgr_061115_3DPP_ar grozijumiem.doc; Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums

40

167. 3.1.5.2. aktivitāte. Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība.
168. Aktivitātes mērķis: Sakārtot neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu
Latvijā, lai nodrošinātu ātru un efektīvu palīdzības sniegšanu pirmsslimnīcas posmā.
169. Aktivitātes atbalsta veids: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un sniedzēju
attīstība, atbalstot vienotā dispečeru dienesta izveidei nepieciešamas infrastruktūras,
aprīkojuma, programmatūras un specializētā autotransporta nodrošināšanu saskaņā ar efektīvu
veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.04.2011. rīkojumu Nr.148)

170. Aktivitātes mērķa grupa: Neatliekamās medicīniskās palīdzības saņēmēji.
171. Aktivitātes finansējuma saņēmēji: Veselības ministrijas padotības iestāde, kas ir atbildīgā par
neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas darbību un attīstību.
172. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Maksimālais finansējuma apjoms
līdz 15 194 002 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.04.2011. rīkojumu Nr.148)

173. 3.1.5.3.aktivitāte. Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība.
174. 3.1.5.3.1.apakšaktivitāte. Stacionārās veselības aprūpes attīstība.
175. Aktivitātes mērķis: Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla optimizācija,
paaugstinot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, tādējādi nodrošinot ātru un efektīvu
ārstēšanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.
176. Aktivitātes atbalsta veids: Stacionārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras sakārtošana,
tai skaitā ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, atbalstot telpu renovāciju un
rekonstrukciju, kā arī jaunu ēku būvniecību medicīniskā personāla darba vides un pacientu
ārstēšanas vides uzlabošanai saskaņā ar Programmas ieviešanas plānu un efektīvu veselības
aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.10.2008. rīkojumu nr.644)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.07.2010. rīkojumu nr.437)

177. Aktivitātes mērķa grupa: Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēji stacionārajās veselības
aprūpes iestādēs.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.07.2010. rīkojumu nr.437)

178. Aktivitātes finansējuma saņēmēji: Stacionārās veselības aprūpes iestādes, kam ir
līgumattiecības ar Veselības norēķinu centru un kuras ir minētas Programmas ieviešanas
plānā kā slimnīcas 2010.gadā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.06.2010. rīkojumu nr.342)

179. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 450 000 EUR līdz
100 000 000 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.06.2010. rīkojumu nr.342)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.12.2013. rīkojumu nr.661)

179.1Lielais projekts. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitāti un izmaksu efektivitāti. Projekts paredz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā korpusa būvniecību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.12.2013. rīkojumu nr.661)
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180. 3.1.5.3.2.apakšaktivitāte. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība.
181. Aktivitātes mērķis: Sakārtot onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamo infrastruktūru un
medicīniskās ierīces, turpinot veiksmīgi uzsākto onkoloģijas slimnieku ārstēšanas
pakalpojumu pieejamības koncentrēšanu Daugavpilī, Liepājā un Rīgā.
182. Aktivitātes atbalsta veids: Onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamās infrastruktūras un
medicīnisko ierīču nodrošināšana saskaņā ar Programmas ieviešanas plānu un efektīvu
veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.
183. Aktivitātes mērķa grupa: Pacienti, kas slimo ar onkoloģiskajām slimībām.
184. Aktivitātes finansējuma saņēmēji: Reģionālās un lokālās daudzprofilu slimnīcas, kuras sniedz
stacionāro palīdzību onkoloģijā vai neiroonkoloģijā (tai skaitā ķīmijterapija un staru terapija),
un reģionālās daudzprofilu slimnīcas, kuras plāno veidot apvienību ar ārstniecības iestādēm,
kas sniedz stacionāro palīdzību onkoloģijā (tai skaitā ķīmijterapija un staru terapija).
185. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 1 400 000 EUR līdz
4 500 000 EUR.
Valsts atbalsts
186. Pasākuma aktivitāšu ietvaros valsts atbalsts nav paredzēts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība
187. Ņemot vērā to, ka Programmas ieviešanas plāns sagatavots, lai attīstītu veselības aprūpes
sistēmu visā Latvijā, tiks nodrošināta līdzsvarota teritoriālā attīstība valstī kopumā, veicot
stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla optimizāciju, lai paaugstinātu
veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, un slimnieku ārstēšanai nepieciešamo medicīnisko
ierīču izmantošanas uzlabošanu un koncentrāciju, sakārtojot neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšanu, lai nodrošinātu ātru un efektīvu palīdzības sniegšanu pirmsslimnīcas
posmā un sakārtojot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru
(detalizēta informācija par atbalstu piešķiršanu sadalījumā pa plānošanas reģioniem ir
atspoguļota Programmā, Programmas ieviešanas plānā un NMP pamatnostādnēs).
188. Līdzsvarotas teritoriālā attīstība veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai tiks izmantota šāda
kvotu sistēma:


3.1.5.1.aktivitātē „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” – vismaz 10 projekti katrā
plānošanas reģionā;



3.1.5.2.aktivitātē „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” – vismaz 1 vadības un
dispečeru centrs katrā reģionā;



3.1.5.3.aktivitātē „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” –
vismaz 5 projekti katrā plānošanas reģionā.
Makroekonomiskā stabilitāte

189. Tā kā veselības aprūpes izdevumu optimizēšana ir viens no pasākuma „Veselības aprūpes
infrastruktūra” galvenajiem mērķiem, tiks veicināta makroekonomiskā stabilitāte.
Ilgtspējīga attīstība
190. Pasākums vērsts uz “Latvijas Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēs, 2002” noteikto politikas
mērķi - samazināt saslimstību, mirstību un invaliditāti, palielināt dzīves ilgumu Latvijas
iedzīvotājiem, mainīt cilvēku attieksmi pret veselību, uzlabot iedzīvotāju veselības stāvokli.
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Vienādas iespējas
191. Veselības aprūpes mērķis ir nodrošināt visiem valsts iedzīvotājiem veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, ievērojot solidaritātes un sociālā taisnīguma principu. Nodrošinot
veselības aprūpi, netiek izdalītas atsevišķas iedzīvotāju kategorijas kā, piemēram, nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas. Tomēr, lai nodrošinātu veselības
aprūpes pieejamību un vienlīdzīgas iespējas to saņemt, veselības aprūpes jomā tiek veikti
pasākumi, kas netieši pozitīvi ietekmē nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju grupas.
192. Pasākumā plānotajām aktivitātēm būs pozitīva ietekme uz vienādu iespēju nodrošināšanu
dažādām sabiedrības grupām. Aktivitāšu ieviešanas rezultātā iedzīvotājiem būs pieejami
kvalitatīvāki primārās, sekundārās un terciārās veselības aprūpes un neatliekamās
medicīniskās palīdzības pakalpojumi, būs iespējams savlaicīgi diagnosticēt un ārstēt dažādas
saslimšanas gan sievietēm, gan vīriešiem.
193. Ņemot vērā, ka veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt neatkarīgi no dzimuma, sociālā
stāvokļa un dzīves veida, tiks ievērota horizontālā prioritāte „Vienādas iespējas” un labuma
guvēji būs visa sabiedrība. Pasākumā plānotajām aktivitātēm būs pozitīva ietekme uz vienādu
iespēju nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām. Visās ārstniecības iestādēs, kuras saņems
finansējumu infrastruktūras uzlabošanai vai izveidošanai ES struktūrfondu 2007.-2013.gada
programmēšanas perioda ietvaros, plānots nodrošināt infrastruktūras pieejamību personām ar
funkcionāliem traucējumiem saskaņā ar būvniecības likumu un LR normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
Informācijas sabiedrība
194. Pasākuma 3.1.5.2.aktivitātes „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” ietvaros tiks
netieši veicināta informācijas sabiedrības veidošana
Rīgas starptautiskā konkurētspēja
195. Pasākuma ietvaros paredzētās aktivitātes paredz sasvstarpēji saskaņotu un līdzsvarotu Rīgas
kā Baltijas jūras reģiona biznesa, zinātnes un kultūras metropoles un pārējo Latvijas reģionu
attīstību.
Ieviešana
Nr.
p.k.
1.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un
nosaukums
3.1.5.1.1.
Ģimenes ārstu
tīkla attīstība

Projektu
atlases
veids
APIA

Atbildīgā
iestāde
VM

Funkcijas

1.ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)
2.Ieviešanas
nosacījumu
izstrādāšana
3.Finanšu
plānošana
4.Uzraudzība
prioritātes,
pasākuma un
aktivitāšu līmenī
5.Informācijas un

Sadarbības
iestāde
CFLA

Funkcijas

1.Projektu atlase
un apstiprināšana
2.Projektu
ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana,
izpildes uzraudzība
3.Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
4.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
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Nr.
p.k.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un
nosaukums

Projektu
atlases
veids

Atbildīgā
iestāde

2.

3.1.5.1.2.
Veselības
aprūpes centru
attīstība

IPIA

VM

3.

3.1.5.2.
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
attīstība

IPIA

VM

4.

3.1.5.3.1.
Stacionārās
veselības
aprūpes
attīstība

IPIA

VM

Funkcijas
publicitātes
pasākumi
atbilstoši
kompetencei
1.ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)
2.Ieviešanas
nosacījumu
izstrādāšana
3.Finanšu
plānošana
4.Uzraudzība
prioritātes,
pasākuma un
aktivitāšu līmenī
5.Informācijas un
publicitātes
pasākumi
atbilstoši
kompetencei
1.ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)
2.Ieviešanas
nosacījumu
izstrādāšana
3.Finanšu
plānošana
4.Uzraudzība
prioritātes,
pasākuma un
aktivitāšu līmenī
5.Informācijas un
publicitātes
pasākumi
atbilstoši
kompetencei
1.ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)
2.Ieviešanas
nosacījumu
izstrādāšana.
3.Finanšu
plānošana.
4.Uzraudzība
prioritātes,

Sadarbības
iestāde

CFLA

CFLA

CFLA

Funkcijas
5.Informācijas un
publicitātes
pasākumi atbilstoši
kompetencei
1.Projektu atlase
un apstiprināšana
2.Projektu
ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana,
izpildes uzraudzība
3.Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
4.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
5.Informācijas un
publicitātes
pasākumi atbilstoši
kompetencei
1.Projektu atlase
un apstiprināšana
2.Projektu
ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana,
izpildes uzraudzība
3.Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
4.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
5.Informācijas un
publicitātes
pasākumi atbilstoši
kompetencei
1.Projektu atlase
un apstiprināšana
2.Projektu
ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana,
izpildes uzraudzība
3.Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās.
4.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
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Nr.
p.k.

5.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un
nosaukums

3.1.5.3.2.
Onkoloģijas
slimnieku
radioterapijas
ārstēšanas
attīstība

Projektu
atlases
veids

IPIA

Atbildīgā
iestāde

VM

Funkcijas
pasākuma un
aktivitāšu līmenī.
5.Informācijas un
publicitātes
pasākumi
atbilstoši
kompetencei.
1.ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros).
2.Ieviešanas
nosacījumu
izstrādāšana.
3.Finanšu
plānošana.
4.Uzraudzība
prioritātes,
pasākuma un
aktivitāšu līmenī
5.Informācijas un
publicitātes
pasākumi
atbilstoši
kompetencei

Sadarbības
iestāde

CFLA

Funkcijas

izdevumu
deklarāciju
sagatavošana.
5.Informācijas un
publicitātes
pasākumi atbilstoši
kompetencei.
1.Projektu atlase
un apstiprināšana.
2.Projektu
ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana,
izpildes
uzraudzība.
3.Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās.
4.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
5.Informācijas un
publicitātes
pasākumi atbilstoši
kompetencei

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.10.2008. rīkojumu nr.644)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.10.2011. rīkojumu nr.541)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
196. Pasākuma 3.1.5.1.2., 3.1.5.2., 3.1.5.3.1. un 3.1.5.3.2.aktivitātes ierobežotās projektu
iesniegumu atlases veids tiek izvēlēts sakarā ar to, ka ar minētajām aktivitātēm plānots īstenot
Programmu, Programmas ieviešanas plānu un NMP pamatnostādnes, turklāt projektu
iesniedzēju loks ir ierobežots un noteikts minētajos nozares plānošanas dokumentos.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)

1961. Pasākuma 3.1.5.1.1.aktivitātes atklātas projektu iesniegumu atlases veids tiek izvēlēts, lai
nodrošinātu vienādas iespējas iesniegt projektu iesniegumus jebkuram interesentam, kurš
atbilst aktivitātes finansējuma saņēmēju lokam. Vienlaikus ar projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijiem tiks nodrošināta veselības nozares politikas ieviešana un veicināts efektīvs
finansējuma sadalījums, orientējot atbalstu uz lauku teritorijām un stimulējot kopprakšu
izveidi.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)

Finanšu plāns
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Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Publiskais
finansējums,
EUR

Kopā,
EUR

Investīciju joma

3.1.5. Veselības aprūpes
243 590 008
225 988 840
infrastruktūra
3.1.5.1. Ambulatorās veselības
12 508 910
10 632 573
aprūpes attīstība
3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tikla
5 947 437
5 055 321
attīstība
3.1.5.1.2. Veselības aprūpes
6 561 473
5 577 252
centru attīstība
3.1.5.2. Neatliekamas
medicīniskās palīdzības
15 194 002
15 194 002
attīstība
3.1.5.3. Stacionārās veselības
aprūpes pakalpojumu
215 887 096
200 162 265
sniedzēju attīstība
3.1.5.3.1. Stacionārās
202 064 828
186 339 997
veselības aprūpes attīstība
3.1.5.3.2. Onkoloģijas
slimnieku radioterapijas
13 822 268
13 822 268
ārstēšanas attīstība
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 21.10.2009. rīkojumu nr.722)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.04.2011. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.10.2011. rīkojumu nr.541)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2013. rīkojumu nr.327)

ERAF,
EUR

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR

Privātais
finansējums,
EUR

207 051 507

18 937 333

17 601 168

10 632 573

0

1 876 337

5 055 321

0

892 116

5 577 252

0

984 221

13 555 194

1 638 808

0

182 863 740

17 298 525

15 724 831

171 114 813

15 225 184

15 724 831

11 748 927

2 073 341

0

Uzraudzības rādītāji
Rādītāji

Atbalstīto
ģimenes ārstu
prakšu skaits

Atbalstīto
veselības
aprūpes centru
skaits
Vienotās
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
vadības sistēmas

Kvantifik
ācija
2004.gadā

0

0

Kvantifik
ācija
2009.gadā

65

0

Kvantifik
Saiknes ar investīciju
ācija
virzienu pamatojums
2013.gadā
Iznākuma rādītāji

65

3.1.5.1.1apakšaktivitātes
ietvaros paredzēts attīstīt
ģimenes ārstu tīklu, kas tiks
nodrošināts, uzlabojot
primārās veselības aprūpes
ārstu prakšu infrastruktūru
un izveidojot jaunās
primārās veselības aprūpes
ārstu prakses.

25

3.1.5.1.2apakšaktivitātes
ietvaros paredzēts attīstīt
veselības aprūpes centrus,
kas tiks nodrošināts,
izveidojot reģionos
modernus veselības aprūpes
centrus.

6
0

0

(viena
iestāde)

3.1.5.2.aktivitātes ietvaros
paredzēts sakārtot
neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšanu Latvijā,
kas tiks daļēji nodrošināts,

Aprēķina skaidrojums
Primārās veselības aprūpes
ārstu prakšu infrastruktūras
stāvoklis 2004.gadā tiek
ņemts par bāzes vērtību, līdz
ar to esošā rādītāja vērtība
2004.gadā ir 0. Saskaņā ar
Programmu plānots uzlabot
50 primārās veselības
aprūpes ārstu prakses un
izveidot 20 jaunās primārās
veselības aprūpes ārstu
prakses
Veselības aprūpes centru
infrastruktūras stāvoklis
2004.gadā tiek ņemts par
bāzes vērtību, līdz ar to
esošā rādītāja vērtība
2004.gadā ir 0. Saskaņā ar
Programmu plānots izveidot
25 veselības aprūpes centrus
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības vadības sistēma
Latvijā ir decentralizēta, līdz
ar to esošā rādītāja vērtība
2004.gadā ir 0. Saskaņā ar
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Rādītāji

Kvantifik
ācija
2004.gadā

Kvantifik
ācija
2009.gadā

Kvantifik
ācija
2013.gadā

Saiknes ar investīciju
virzienu pamatojums

ietvaros
izveidoti
vadības un
dispečeru centri

izveidojot neatliekamās
medicīniskās palīdzības
vadības un dispečeru
centrus.

Stacionārās
veselības
aprūpes iestādes
ar uzlabotu
infrastruktūru

46

3.1.5.3.1.apakšaktivitātes
ietvaros paredzēts sakārtot
stacionārās veselības
aprūpes iestāžu
infrastruktūru, kas tiks
nodrošināts, uzlabojot
infrastruktūru stacionārās
veselības aprūpes iestādēs.

4

3.1.5.3.2.apakšaktivitātes
ietvaros plānots sakārtot
onkoloģijas slimnieku
ārstēšanai nepieciešamo
infrastruktūru un
medicīniskās ierīces, kas tiks
nodrošināts iegādājoties un
uzstādot onkoloģijas
slimnieku radioterapijas
ārstēšanas aparatūra.

Iegādāta un
uzstādīta jaunā
onkoloģijas
slimnieku
radioterapijas
ārstēšanas
aparatūra

Vidējais
pacientu skaits
uz vienu
primārās
veselības
aprūpes ārstu
praksi

Vidējais gultu
noslogojums
slimnīcās

Operatīvajam
medicīniskajam
transportlīdzekli
m
nepieciešamais
laiks, lai nokļūtu
līdz pacientam
laukos [minūtes]

0

0

1728

75.4%

25 min.
(75 %
gadījumos)

20

0

1713

80%

20 min.
(75%-80%
gadījumos)

Rezultāta rādītāji
3.1.5.1.aktivitātes ietvaros
paredzēts sakārtot
ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumu
sniedzēju infrastruktūru.
≤ 1691
Aktivitātes mērķa
sasniegšanu raksturo tieši
vidējais pacientu skaits uz
vienu primārās veselības
aprūpes ārstu praksi.
3.1.5.3.aktivitātes ietvaros
paredzēta stacionārās
veselības aprūpes
≥ 85%
pakalpojumu sniedzēju tīkla
optimizācija, ko var
raksturot ar vidējā gultu
noslogojuma rādītāju.

≤ 15 min.
(75%-80%
gadījumos)

3.1.5.2.aktivitātes ietvaros
paredzēts sakārtot
neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšanu Latvijā
un tieši operatīvo
medicīnisko
transportlīdzekļu reaģēšanas
laiks raksturo mērķa
sasniegšanas pakāpi.

Aprēķina skaidrojums
Programmu un NMP
pamatnostādnēm paredzēts
izveidot 6 vadības un
dispečeru centrus.
Stacionārās veselības
aprūpes iestāžu
infrastruktūras stāvoklis
2004.gadā tiek ņemts par
bāzes vērtību, līdz ar to
esošā rādītāja vērtība
2004.gadā ir 0. Saskaņā ar
Programmu Latvijā
2010.gadā būs 46
stacionārās veselības
aprūpes iestādes.
2004.gadā veselības aprūpes
iestādēs jaunās onkoloģijas
slimnieku radioterapijas
ārstēšanas aparatūras nebija.
Onkoloģijas slimnieku
ārstēšanas pakalpojumu
sniegšanu plānots koncentrēt
4 iestādes, līdz ar to tiks
iegādāti un uzstādīti jaunās
onkoloģijas slimnieku
radioterapijas ārstēšanas
aparatūras 4 komplekti.
2004.gadā vidējais pacientu
skaits uz primārās veselības
aprūpes praksi bija 1728.
Ņemot vērā primārās
veselības aprūpes prakšu
skaita palielinājumu un
demogrāfisko tendenci
Latvijā, tiek prognozēts
rezultāta rādītājs.
2004.gadā vidējais gultu
noslogojums bija 75,4%.
Sasniedzamā rādītāja vērtība
tiek plānota, ņemot vērā
veselības aprūpes reformas
plānotos rezultātus.
2004.gadā operatīvajam
medicīniskajam
transportlīdzeklim vidēji
nepieciešamais laiks, lai
nokļūtu līdz pacientam
laukos bija 25 minūtes 75%
gadījumos. Sasniedzamā
rādītāja vērtība tiek plānota,
ņemot vērā, ka tiks
izveidotas neatliekamās
medicīniskās palīdzības
jaunās brigādes, jaunie
punkti un vienotā vadības
sistēma.
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*- tabulā norādītie plānotie kvantitatīvie rādītāji 2009., 2013.gadam atbilst Programmā plānotajam rādītājiem
attiecīgi uz laika periodu 2007., 2010.gadam.

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Plānošanas
Kvantifikācija Kvantifikācija
Kvantifikācija
reģions
2004.gadā
2009.gadā
2013.gadā
Iznākuma rādītāji
Rīga
0
23
23
Vidzeme
0
5
5
Atbalstīto ģimenes ārstu prakšu
Kurzeme
0
7
7
skaits
Zemgale
0
9
9
Latgale
0
21
21
Rīga
0
0
7
Vidzeme
0
0
3
Atbalstīto veselības aprūpes centru
Kurzeme
0
0
4
skaits
Zemgale
0
0
5
Latgale
0
0
6
Rīga
0
0
2
Vienotās neatliekamās
Vidzeme
0
0
1
medicīniskās palīdzības vadības
Kurzeme
0
0
1
sistēmas ietvaros izveidoti vadības
Zemgale
0
0
1
un dispečeru centri
Latgale
0
0
1
Rīga
0
7
18
Vidzeme
0
3
8
Stacionārās veselības aprūpes
Kurzeme
0
3
6
iestādes ar uzlabotu infrastruktūru
Zemgale
0
3
7
Latgale
0
4
7
Rīga
0
0
2
Vidzeme
0
0
0
Iegādāta un uzstādīta jaunā
onkoloģijas slimnieku
Kurzeme
0
0
1
radioterapijas ārstēšanas aparatūra
Zemgale
0
0
0
Latgale
0
0
1
Rezultāta rādītāji
Rīga
1738
1729
1716
Vidzeme
1689
1679
1663
Vidējais pacientu skaits uz vienu
primārās veselības aprūpes ārstu
Kurzeme
1704
1691
1673
praksi
Zemgale
1670
1667
1663
Latgale
1802
1752
1676
Rīga
75.0
80.0
85.0
Vidzeme
87.7
87.7
87.7
Vidējais gultu noslogojums
Kurzeme
65.9
80.0
85.0
slimnīcās
Zemgale
73.3
80.0
85.0
Latgale
73.6
80.0
85.0
Rīga
Operatīvajam medicīniskajam
Vidzeme
25 min
20 min
15 min
transportlīdzeklim nepieciešamais
Kurzeme
(75%
(75%-80%
(75%-80%
laiks, lai nokļūtu līdz pacientam
gadījumos)
gadījumos)
gadījumos)
Zemgale
laukos [minūtes]
Latgale
*- tabulā norādītie plānotie kvantitatīvie rādītāji 2009., 2013.gadam atbilst Programmā plānotajam rādītājiem
attiecīgi uz laika periodu 2007., 2010.gadam.
Rādītāji
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3.2.PRIORITĀTE „TERITORIJU PIEEJAMĪBAS UN SASNIEDZAMĪBAS
VEICINĀŠANA

3.2.1.PASĀKUMS „PIEEJAMĪBAS UN TRANSPORTA SISTĒMAS ATTĪSTĪBA”
Aktivitātes
197. 3.2.1.1.aktivitāte. Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana.
198. Aktivitātes mērķis: Komfortabla un droša satiksme valsts 1.šķiras autoceļu tīklā, asfaltējot
ceļus ar grants segumu (tajā skaitā, veicot ceļu posmos ietilpstošo tiltu rekonstrukciju), kas
nodrošina attīstības centru savienojumu vai to savienojumu ar valsts galvenajiem autoceļiem,
priekšroku dodot autoceļiem ar lielāku satiksmes intensitāti.
199. Atbalsta veids: Valsts 1.šķiras autoceļu ar grants segumu asfaltēšana (rekonstrukcija ar asfalta
seguma izbūvi), tajā skaitā, atbalstītajos posmos iekļauto tiltu rekonstrukcija.
200. Mērķa grupa: Transporta līdzekļu vadītāji, pasažieri, gājēji.
201. Finansējuma saņēmēji: Satiksmes ministrija.
202. Maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms: EUR
17 074 462.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.02.2011. rīkojumu Nr.35)

203. 3.2.1.2.aktivitāte. Tranzītielu5 sakārtošana pilsētu teritorijās.
204. Aktivitātes mērķis: Komfortabla un droša satiksme pilsētu tranzītielās, rekonstruējot un
attīstot pilsētu tranzītielas valsts galveno vai 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā
infrastruktūra ir nolietojusies (piemēram, sabrukušie ielu posmi) vai nespēj nodrošināt
pieaugošo transporta plūsmu.
205. Atbalsta veids: Rekonstrukcijas, atjaunošanas un būvniecības darbi pilsētu (izņemot Rīgu)
tranzītielās, uzlabojot esošo nolietoto infrastruktūru un izveidojot jaunus tranzīta maršrutus,
un ar ielas infrastruktūras izveidi tieši saistītās darbības konkrētajā rekonstruējamā,
atjaunojamā vai izbūvējamā posmā.
206. Mērķa grupa: Satiksmes dalībnieki, īpaši iedzīvotāji tajās pilsētās, kuras šķērso tranzītielas.
207. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības.
208. Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms:
No 711 436 EUR līdz 3 557 180 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.10.2011. rīkojumu nr.522)

209. 3.2.1.3.aktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā.
210. 3.2.1.3.1.apakšaktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas
211. Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot satiksmes drošību apdzīvotās vietās, likvidējot „melnos
punktus” jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas - ne tikai tās, kur ir liels avāriju un bojā
Tranzītielas – pilsētas ielas, kuras ir valsts galveno vai valsts 1. šķiras autoceļu (ja tas apdzīvotās vietas teritorijā
pieslēdzas valsts galvenajam autoceļam) maršruta turpinājums
5
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gājušo skaits, bet arī potenciāli bīstamās vietas, veicot dažādus transporta infrastruktūras
uzlabošanas un satiksmes organizācijas pasākumus, lai ar iespējami mazākiem līdzekļiem
panāktu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos. Piemēram, krustojumu pārbūve un
energoefektīva ielu apgaismošana, luksoforu uzstādīšana, gājēju celiņu un gājēju pāreju
ierīkošana.
212. Atbalsta veids: Infrastruktūras rekonstrukcijas un attīstības darbi, kā arī satiksmes
organizācijas uzlabojumi apdzīvotās vietās.
213. Mērķa grupa: Transporta līdzekļu vadītāji, pasažieri, gājēji.
214. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības (izņemot Rīgas pašvaldību).
215. Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms:
No 14 229 EUR līdz 996 011 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

216. 3.2.1.3.2.apakšaktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā
217. Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot satiksmes drošību Rīgā, likvidējot „melnos punktus” jeb
satiksmes drošībai bīstamās vietas un uzlabojot satiksmes vadības un kontroles sistēmu
(luksofori, ceļa zīmes utt.), lai panāktu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos. Piemēram,
krustojumu pārbūve un energoefektīva ielu apgaismošana, luksoforu uzstādīšana un to
vadības un kontroles sistēmas pilnveidošana, gājēju celiņu un gājēju pāreju ierīkošana.
218. Atbalsta veids: Infrastruktūras rekonstrukcijas un attīstības darbi, kā arī satiksmes
organizācijas uzlabojumi Rīgā
219. Mērķa grupa: Satiksmes infrastruktūras lietotāji
220. Finansējuma saņēmēji: Rīgas pašvaldība
221. Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms:
No 200 000 EUR līdz 11 706 230 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

222. 3.2.1.4.aktivitāte. Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana.
223. Aktivitātes mērķis: Nodrošināt stabilu reģionālas nozīmes transporta ostu, kur notiek
starptautiskie kravu pārvadājumi, darbību, tādējādi nodrošinot ostu funkcionēšanu un veicinot
reģionu attīstību.
224. Atbalsta veids: Molu un koplietošanas hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, krasta
nostiprinājumu izbūve, kuģu kanālu un ostas akvatorijas padziļināšana mazajās ostās, kur
notiek starptautiskie kravu pārvadājumi.
225. Mērķa grupa: Kravu nosūtītāji un saņēmēji reģionos, kuros atrodas ostas, iedzīvotāji.
226. Finansējuma saņēmēji: Mazo ostu pārvaldes.
227. Minimālais un maksimālais projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms:
No 500 000 EUR līdz 2 500 000 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
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228. 3.2.1.5.aktivitāte. Publiskais transports ārpus Rīgas.
229. Aktivitātes mērķis: Veicināt sabiedriskā transporta attīstību ārpus Rīgas kā alternatīvu privāto
automašīnu izmantošanai.
230. Atbalsta veids: Tramvaju līniju rekonstrukcija un būvniecība, ritošā sastāva atjaunošana.
231. Mērķa grupa: Esošie un potenciālie sabiedriskā transporta lietotāji (tie, kuri ikdienā izmanto
privātās automašīnas).
232. Finansējuma saņēmēji: Valsts un/vai pašvaldību komercsabiedrības, kas sniedz sabiedriskā
transporta pakalpojumus.
233. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK.27.05.2015. rīkojumu nr.104)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

Valsts atbalsts
234. Pasākuma ietvaros valsts atbalsts nav paredzēts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība
235. Pieejamības nodrošināšana valsts galvenajiem autoceļiem un tranzītielu sakārtošana
nodrošinās vienmērīgāku valsts teritoriālo attīstību ārpus Rīgas. Reģionos tiks veicināta
tūrisma attīstība, attīstīta uzņēmējdarbība, pieaugs iedzīvotāju mobilitāte, palielināsies
nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetos, kuru teritorijās atradīsies attiecīgie transporta
infrastruktūras objekti. Aktivitātes „Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” svarīgākie
projektu atbilstības vērtēšanas kritēriji būs autoceļu posma atrašanās valsts 1.šķiras autoceļu
maršrutā, bet plānotie kvalitātes vērtēšanas kritēriji - satiksmes intensitāte un faktiskās masas
ierobežojumi projektā ietvertajam posmam pavasaros un rudeņos. Kopējais ERAF
finansējums tiks sadalīts proporcionāli valsts 1.šķiras autoceļu kopējā garuma un neasfaltēto
(grantēto) posmu īpatsvaram reģionā attiecībā 50:50. Aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana
pilsētu teritorijās” (izņemot Rīgu) svarīgākie projektu atbilstības vērtēšanas kritēriji būs
projektā ietvertās tranzītielas atrašanās uz valsts galvenā autoceļa vai pirmās šķiras autoceļa
maršruta turpinājuma, bet plānotie kvalitātes vērtēšanas kritēriji – satiksmes intensitāte un
ielas seguma stāvoklis. Aktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un
Rīgā” ietvaros vienāda novērtējuma gadījumā priekšroka tiks dota pašvaldībām ar zemāku
attīstības indeksu.
Makroekonomiskā stabilitāte
236. Efektīvas, elastīgas un drošas transporta infrastruktūras nodrošināšana uzskatāma par obligātu
priekšnosacījumu ekonomiskajai attīstībai, jo tā veicina produktivitāti un nodrošina personu
un preču kustību. Grants ceļu asfaltēšana ir būtisks uzlabojums ekonomiskās aktivitātes
veicināšanai reģionos. Investīcijas mazo ostu infrastruktūras uzlabošanā nodrošinās mazo ostu
kravu apgrozījuma un nodarbinātības pieaugumu reģionā.
Ilgtspējīga attīstība
237. Rekonstruētie autoceļi būs drošāki satiksmei, tādēļ samazināsies satiksmes negadījumu risks
reģionālajos maršrutos, vienlaicīgi samazinot apkārtējās vides piesārņojuma risku, kas var
rasties satiksmes negadījumu rezultātā, gāzu izplūdes samazināšana mazāka degvielas
patēriņa rezultātā uz 1 automašīnu, īpaši tranzītielu sakārtošanas rezultātā apdzīvotās vietās un
satiksmes drošības uzlabošanas rezultātā. Uzlabosies iedzīvotāju mobilitāte. Sabiedriskā
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transporta uzlabojumi ārpus Rīgas sekmēs videi draudzīga sabiedriskā elektrotransporta
izmantošanu, sastrēgumu mazināšanu pilsētās. Investīcijas mazo ostu infrastruktūras
uzlabošanā pozitīvi ietekmēs kuģošanas drošību, mazinās vides piesārņojuma risku un
veicinās mazo ostu apkārtējās vides sakārtotību. Horizontālās prioritātes īstenošana tiks
nodrošināta ar projektu kvalitātes vērtēšanas kritērija noteikšanu – projekta ietekme uz vidi.
Vienādas iespējas
238. Pasākums kopumā netieši vērsts uz horizontālās prioritātes mērķu sasniegšanu, jo transporta
infrastruktūras modernizācija veicinās vienādas iespējas dažādām sabiedrības grupām,
nodrošinot vides pieejamību, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši
„labās prakses” vadlīnijām. Projektu realizācijas rezultātā radīto labumu saņēmēji iegūs
iespējas dzīves kvalitātes uzlabošanai ne tikai pilsētās, bet arī lauku rajonos.
Informācijas sabiedrība
239. Pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”.
Rīgas starptautiskā konkurētspēja
240. Aktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā” ietvaros saņemt
atbalstu satiksmes drošības un transporta infrastruktūras modernizācijas pasākumu realizācijai
būs iespējams arī Rīgas pašvaldībai, kurai ir izdalīta atsevišķa apakšaktivitāte.
Ieviešana
Nr.
p.k.
1.

2.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un nosaukums
3.2.1.1.Valsts
1.šķiras autoceļu
maršrutu
sakārtošana

Projektu
atlases
veids
IPIA

Atbildīgā
iestāde
SM

3.2.1.2.Tranzītielu
sakārtošana pilsētu
teritorijās

APIA

SM

Funkcijas
1.Darbības
programmu
izstrādāšana
nozares
kompetences
ietvaros
(analīze, stratēģija, prioritātes,
kritēriji, utml.);
2.Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu,
utml.) izstrādāšana;
3.Finanšu plānošana;
4.Uzraudzība
prioritātes
līmenī;
5.Projektu
atlase
un
apstiprināšana;
6.Projektu ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība;
7.Kontrole un pārbaudes
projektu īstenošanas vietās;
8.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana;
9.Informācijas un publicitātes
pasākumi
prioritātes
un
pasākumu līmenī.
1.Darbības
programmu
izstrādāšana
nozares
kompetences
ietvaros
(analīze, stratēģija, prioritātes,
kritēriji, utml.);

Sadarbības
iestāde
-

Funkcijas
-

-

-

FMProgr_061115_3DPP_ar grozijumiem.doc; Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums

52

Nr.
p.k.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un nosaukums

Projektu
atlases
veids

Atbildīgā
iestāde

3.

3.2.1.3.1. Satiksmes
drošības
uzlabojumi
apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas

APIA

SM

4.

3.2.1.3.2. Satiksmes
drošības
uzlabojumi Rīgā

IPIA

SM

Funkcijas
2.Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu,
utml.) izstrādāšana;
3.Finanšu plānošana;
4.Uzraudzība
prioritātes
līmenī;
5.Projektu
atlase
un
apstiprināšana;
6.Projektu ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība;
7.Kontrole un pārbaudes
projektu īstenošanas vietās;
8.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana;
9.Informācijas un publicitātes
pasākumi
prioritātes
un
pasākumu līmenī.
1.Darbības
programmu
izstrādāšana
nozares
kompetences
ietvaros
(analīze, stratēģija, prioritātes,
kritēriji, utml.);
2.Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu,
utml.) izstrādāšana;
3.Finanšu plānošana,
uzraudzība prioritātes līmenī;
4.Projektu
atlase
un
apstiprināšana,
5.Informācijas un publicitātes
pasākumi
prioritātes
un
pasākumu līmenī.

1.Darbības
programmu
izstrādāšana
nozares
kompetences
ietvaros
(analīze, stratēģija, prioritātes,
kritēriji, utml.),
2.Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu,
utml.) izstrādāšana,
3.Finanšu plānošana,
uzraudzība prioritātes līmenī,
4.Projektu
atlase
un
apstiprināšana,
5.Informācijas un publicitātes
pasākumi
prioritātes
un
pasākumu līmenī.

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

CFLA

Projektu
ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana
ar
saņēmējiem,
izpildes
uzraudzība,
kontrole
un
pārbaudes
projektu
īstenošanas
vietās,
maksājumu
pieprasījumu
pārbaude
un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana,

CFLA

projektu
ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana,
izpildes
uzraudzība,
kontrole
un
pārbaudes
projektu
īstenošanas
vietās,
maksājumu
pieprasījumu
pārbaude
un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
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Nr.
p.k.
5.

6.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un nosaukums
3.2.1.4. Mazo ostu
infrastruktūras
uzlabošana

Projektu
atlases
veids
IPIA

Atbildīgā
iestāde
SM

Funkcijas
1.Darbības
programmu
izstrādāšana
nozares
kompetences
ietvaros
(analīze, stratēģija, prioritātes,
kritēriji, utml.),
2.Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu,
utml.) izstrādāšana,
3.Finanšu plānošana,
uzraudzība prioritātes līmenī,
4.Projektu
atlase
un
apstiprināšana,
5.Informācijas un publicitātes
pasākumi
prioritātes
un
pasākumu līmenī.

1.Darbības
programmu
izstrādāšana
nozares
kompetences
ietvaros
(analīze,
stratēģija,
prioritātes, kritēriji, utml.);
2.Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu, atbilstošo aktivitāšu,
utml.) izstrādāšana;
3.Finanšu plānošana;
4.Uzraudzība
prioritātes
līmenī;
5.Projektu
atlase
un
apstiprināšana;
6.Projektu ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība;
7.Kontrole un pārbaudes
projektu īstenošanas vietās;
8.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana;
9.Informācijas un publicitātes
pasākumi
prioritātes
un
pasākumu līmenī.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
3.2.1.5.Publiskais
transports ārpus
Rīgas

IPIA

SM

Sadarbības
iestāde
CFLA

Funkcijas
projektu
ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana,
izpildes
uzraudzība,
kontrole
un
pārbaudes
projektu
īstenošanas
vietās,
maksājumu
pieprasījumu
pārbaude
un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana,

-

-

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
241. 3.2.1.1.aktivitāte. Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana – izvēlēta ierobežota projektu
iesniegumu atlase, jo 1.šķiras ceļiem ir viens īpašnieks/viens saņēmējs, līdz ar to nav
nepieciešams atklāts konkurss.
242. 3.2.1.2.aktivitāte. Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās – izvēlēts atklāts konkurss, jo
finansējuma saņēmēju loks nav ierobežots un nav zināmi visi iespējamie finansējuma
saņēmēji, kā arī ar pieejamo finansējumu, ievērojot atlases kritērijus, nebūs iespējams
apmierināt visu potenciālo finansējuma saņēmēju vajadzības.
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243. 3.2.1.3.1.apakšaktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas–
izvēlēts atklāts konkurss, jo finansējuma saņēmēju loks nav ierobežots un nav zināmi visi
iespējamie finansējuma saņēmēji, kā arī ar pieejamo finansējumu, ievērojot atlases kritērijus,
nebūs iespējams apmierināt visu potenciālo finansējuma saņēmēju vajadzības.
244. 3.2.1.3.2.apakšaktivitāte. Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā – izvēlēta ierobežota projektu
iesniegumu atlase, jo aktivitāte tiks īstenota tikai Rīgas teritorijā, kur ir viens saņēmējs.
245. 3.2.1.4. aktivitāte. Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana – izvēlēta ierobežota projektu
iesniegumu atlase, jo aktivitāte tiks īstenota tikai tajās ostās, kurās notiek starptautiskie kravu
pārvadājumi.
246. 3.2.1.5.aktivitāte. Publiskais transports ārpus Rīgas – izvēlēta ierobežota projektu iesniegumu
atlase, jo finansējuma saņēmēji būs pašvaldības ārpus Rīgas, kurās nepieciešams uzlabot
esošo sabiedriskā transporta sistēmu (pilsētas elektrotransportu).
Finanšu plāns
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

1=2+5

2=3+4

3

3.2.1. Pieejamības un
transporta sistēmas
386 072 512 380 902 623
329 228 789
attīstība
3.2.1.1.Valsts 1.šķiras
autoceļu maršrutu
214 630 413 214 630 413
182 435 851
sakārtošana
3.2.1.2.Tranzītielu
sakārtošana pilsētu
106 269 085 106 269 085
91 395 877
teritorijās
3.2.1.3. Satiksmes
drošības uzlabojumi
30 707 094
30 707 094
26 101 030
apdzīvotās vietās un
Rīgā
3.2.1.3.1.Satiksmes
drošības uzlabojumi
15 639 933
15 639 933
13 293 943
apdzīvotās vietās ārpus
Rīgas
3.2.1.3.2.Satiksmes
drošības uzlabojumi
15 067 161
15 067 161
12 807 087
Rīgā
3.2.1.4.Mazo ostu
infrastruktūras
5 814 656
4 942 457
4 942 457
uzlabošana
3.2.1.5.Publiskais
28 651 264
24 353 574
24 353 574
transports ārpus Rīgas
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 07.07.2010. rīkojumu nr.387)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 02.08.2012. rīkojumu nr.367)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.09.2013. rīkojumu nr.417)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK.27.05.2015. rīkojumu nr.104)

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4

Privātais
finansējums,
EUR
5

51 673 834

5 169 889

32 194 562

0

14 873 208

0

4 606 064

0

2 345 990

0

2 260 074

0

0

872 199

0

4 297 690
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Uzraudzības rādītāji
Rādītājs

Kvantifikācija
2004.
gadā

Kvantifikācija
2009.
gadā

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums
Iznākuma rādītāji
330 km
3.2.1.1.
aktivitāte

Kvantifikācija
2013. gadā

1.Noasfaltēto valsts
1.šķiras
autoceļu
kopgarums

0 km

100 km

2. Rekonstruēto
tranzītielu
kopgarums

0 km

0 km

20 km

3. Apstiprināto
satiksmes drošības
uzlabošanas
projektu skaits
apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas
4. Realizēto
satiksmes drošības
uzlabošanas
projektu skaits Rīgā
5. Realizēto
projektu skaits
mazo ostu
infrastruktūras
uzlabošanā

0

30

90

3.2.1.3.1.
apakšaktivitāte

0

1-10

3.2.1.3.2.
apakšaktivitāte

0

0

Līdz 3

3.2.1.4.
aktivitāte

6. Pilsētu skaits,
kurās uzlabota
tramvaju pasažieru
pārvadājumu
sistēma

0

0

2

3.2.1.5.
aktivitāte

1. Laika
ietaupījuma vērtība
pasažieriem dēļ
noasfaltēta 1. šķiras
a/c

0 EUR
gadā

2. Rekonstruēto
tranzītielu km
skaits no kopējā
tranzītielu skaita
3. Negadījumu
skaita
samazinājums
apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas tajās

0%,

0

218 741
EUR
gadā

0%

3.2.1.2.
aktivitāte

Rezultāta rādītāji
611 734
3.2.1.1.
EUR/gadā
aktivitāte

8%

Konstatēts
negadījumu
skaita
samazināju
ms tajās

3.2.1.2.
aktivitāte

Aprēķina skaidrojums

Vidējā 1 km grants ceļa pārbūve ar
asfalta segu
plānota 850000 Ls/km (cena ar
PVN). Cenām pieaugot, izmaksas
var palielināties.
2004.gadā viena km vidējās
izmaksas bija aptuveni 1,02 milj.
EUR. Aprēķinot izmaksu
pieaugumu laika periodā līdz
2007.gadam, paredzams, ka
2013.gadā 1 km izmaksas būs
aptuveni 3,2 milj. EUR.
171,1 tūkst. EUR/vidējais uz
projektu (2004.2006.programmēšanas perioda
vidējās viena projekta izmaksas).
Cenām pieaugot, izmaksas var
palielināties.
Vidējās projektu izmaksas
iepriekšējā programmēšanas
periodā.
Līdz 2,5 milj. EUR vienam
projektam. Pamatojoties uz
līdzvērtīgu infrastruktūras projektu
(kuģu ceļu padziļināšanas; kopējo
hidrotehnisko būvju
rekonstrukcijas, krasta
nostiprināšanas) realizācijas
vidējām izmaksām mazajās ostās
laika periodā 1998. g. – 2007. g.
Pilsētu skaits, kurās nepieciešams
uzlabot esošo sabiedriskā transporta
sistēmu (pilsētas elektrotransportu)

Pieņemot, ka braukšanas ātrums uz
grantētiem ceļiem nepārsniedz 70
km/h dēļ to sliktā seguma (bedres
un līkumots maršruts), pēc tā
rekonstrukcijas un noasfaltēšanas
sasniegs līdz 90 km/h. Līdz ar to
braukšanas ātrums vidēji
palielināsies par 20 km/h.
Tranzītielu kopgarums apdzīvotās
vietās ir ap 240 km, izņemot Rīgas
pilsētu, kur nav paredzēta tranzītielu
rekonstrukcija.

3.2.1.3.1.
apakšaktivitāte
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Rādītājs

Kvantifikācija
2004.
gadā

Kvantifikācija
2009.
gadā

vietās, kur
negadījumu skaits
ir identificēts

Kvantifikācija
2013. gadā

4. Ceļu satiksmes
negadījumos bojā
gājušo skaita
attiecības pret
satiksmes
intensitātes
pieaugumu
samazinājums Rīgā

0

0

vietās, kur
negadījumi
ir iepriekš
tikuši
identificēti
(reģistrēti)
Par 2%

5. Kuģu ar
kravnesību virs
5000 GT īpatsvars
mazajā ostā

0

0

15%

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

3.2.1.3.2.
apakšaktivitāte

3.2.1.4.
aktivitāte

Aprēķina skaidrojums

CSDD dati liecina, ka satiksmes
negadījumos bojā gājušo skaits Rīgā
2005. - 2006. Rīgā palielinājās
vidēji par 4% gadā. Tajā pašā laikā
satiksmes intensitāte (mērot
automašīnu plūsmu uz Rīgas
tiltiem) pieaug par 4-6% gadā.
Dēļ pieaugošās satiksmes
intensitātes var prognozēt absolūto
satiksmes negadījumu indikatoru
pieaugumu, tomēr piedāvātie
pasākumi samazinās relatīvo
rādītāju.
Pēc kuģu ceļu padziļināšanas
plānots pakāpenisks kuģu virs 5000
T apstrādes pieaugums mazajās
ostās. Dinamika analoga kuģu virs
3000 T apstrādes pieaugumam
realizējot padziļināšanas projektus
1998. gadā Mērsraga ostā, 2002
gadā Salacgrīvas un Skultes ostā.

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji

Plānošanas
reģions

1. Noasfaltēto valsts
1.šķiras autoceļu
kopgarums

Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

2. Rekonstruēto
tranzītielu kopgarums

Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme

3.Apstiprināto
satiksmes drošības
uzlabošanas projektu
skaits apdzīvotās
vietās ārpus Rīgas
4. Realizēto satiksmes
drošības uzlabošanas
projektu skaits Rīgā

5. Realizēto projektu
skaits mazo ostu
infrastruktūras

Kvantifikācija
Kvantifikācija
Kvantifikācija
2004.gadā
2009.gadā
2013.gadā
Iznākuma rādītāji
Teritoriālo sadalījumu nav iespējams ierakstīt, jo autoceļu
posmi vēl nav atlasīti. Viena km izmaksa lielā mērā atkarīga
no apvidus tipa, esošās ceļa klātnes ģeometrijas un esošā ceļa
stāvokļa. Katrā Latvijas reģionā ir atšķirīga būvmateriālu
pieejamība, konkurences situācija. Šādu dalījumu varēs
uztaisīt tikai pēc projektu apstiprināšanas.
Teritoriālo sadalījumu nav iespējams ierakstīt, jo projekti tiks
atlasīti atklātas projektu iesniegumu atlases kārtībā.

Teritoriālo sadalījumu nav iespējams ierakstīt, jo projekti tiks
atlasīti atklātas projektu iesniegumu atlases kārtībā.

0

0

1-10

0
0

0
0

2
1
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Rādītāji
uzlabošanā
6. Pilsētu skaits, kurās
uzlabota tramvaju
pasažieru
pārvadājumu sistēma

Plānošanas
reģions
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

1. Laika ietaupījuma
vērtība pasažieriem
dēļ noasfaltēta 1.
šķiras a/c

Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

2. Rekonstruēto
tranzītielu km skaits
no kopējā tranzītielu
skaita

Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

3. Negadījumu skaita
samazinājums
apdzīvotās vietās
ārpus Rīgas tajās
vietās, kur negadījumu
skaits ir identificēts
4. Ceļu satiksmes
negadījumos bojā
gājušo skaita
attiecības pret
satiksmes intensitātes
pieaugumu
samazinājums Rīgā
5. Kuģu ar kravnesību
virs 5000 GT īpatsvars
mazajā ostā

Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

Kvantifikācija
2004.gadā

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

0

0

1

0
0
1
Rezultāta rādītāji
Teritoriālo sadalījumu nav iespējams ierakstīt, jo autoceļu
posmi vēl nav atlasīti. Viena km izmaksa lielā mērā atkarīga
no apvidus tipa, esošās ceļa klātnes ģeometrijas un esošā ceļa
stāvokļa. Katrā Latvijas reģionā ir atšķirīga būvmateriālu
pieejamība, konkurences situācija. Šādu dalījumu varēs
uztaisīt tikai pēc projektu apstiprināšanas.
Teritoriālo sadalījumu nav iespējams ierakstīt, jo projekti tiks
atlasīti atklātas projektu iesniegumu atlases kārtībā.

Teritoriālo sadalījumu nav iespējams ierakstīt, jo projekti tiks
atlasīti atklātas projektu iesniegumu atlases kārtībā.

0

0

Par 2%

0
0

0
0

15%
15%
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3.2.2.PASĀKUMS „IKT INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI”
Aktivitātes
247. 3.2.2.1.aktivitāte. Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas
sistēmu attīstība.
248. 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība.
249. Apakšaktivitātes mērķis: Efektīvi izmantojot IKT iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes
efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti,
samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas
iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot
tehnisko bāzi e-pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti. Apakšaktivitāte vērsta
uz IKT infrastruktūras, t.sk., informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstību vairākās nozarēs –
veselības aprūpes, nodarbinātības un sociālās aizsardzības, kultūras un citās, nodrošinot gan
piekļuvi informācijas resursiem, gan šo resursu saglabāšanu. Apakšaktivitātes mērķis ir arī
attīstīt un pilnveidot informācijas sistēmas, kas domātas visām vai vairākām publiskās
pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu saskaņotību un integrāciju, un
attīstīt pakalpojumus, kuros piedalās vairākas publiskās pārvaldes institūcijas un tiek
izmantotas vairākas informācijas sistēmas.
250. Atbalsta veids: Tiks atbalstīti projekti ģeogrāfiskās, vienotās budžeta plānošanas,
cilvēkresursu vadības, veselības un būvniecības informācijas sistēmu izveidei, dokumentu
aprites un kontroles sistēmas, pašvaldību informācijas sistēmas, centralizētās lietvedības, eiepirkuma, kultūras mantojuma un atmiņu institūciju, nodarbinātības un sociālās jomas un citu
jomu (nozaru) informācijas sistēmu, t.sk. iedzīvotāju, vēlētāju un citu reģistru attīstībai, kā arī
integrētās valsts informācijas sistēmas pilnveidošanai. Sistēmu izveidošana un vienotā saišu
un pakalpojumu valsts portāla attīstība nodrošinās e-pakalpojumu attīstību dažādās publiskās
pārvaldes nozarēs. Tāpat izglītības sistēmas informatizācija, pašvaldību IT kompetenču centru
izveide un to attīstība pašvaldībās nodrošinās interneta un e-pakalpojumu lietotāju skaita
pieaugumu. Tiks atbalstīti komunikācijas tehnoloģijas infrastruktūras projekti.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.01.2013. rīkojumu nr.11)

251. Mērķa grupa: Ikviena pārvaldes iestāde, kā arī pilnvarotā persona valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanai, citi informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu lietotāji.
252. Finansējuma saņēmēji: Tiešās valsts pārvaldes iestādes, tām pakļautībā un pārraudzībā esošas
institūcijas, tiesu varas institūcijas, plānošanas reģioni.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.01.2013. rīkojumu nr.11)

253. Projekta minimālais finansējuma apjoms ir no 150 000 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.01.2012. rīkojumu nr.26)

254. 3.2.2.1.2.apakšaktivitāte. Izglītības iestāžu informatizācija.
255. Apakšaktivitātes mērķis: izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu efektīvu,
drošu un uzticamu IKT infrastruktūru, lai notiktu plašāka un efektīvāka IKT izmantošana
izglītības iestādēs un izglītības procesā, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
256. Atbalsta veids: Tiks atbalstīti projekti, kuru rezultātā izglītības iestādes tiks aprīkotas ar
datortehniku gala lietotājiem, lai panāktu mācību procesa nodrošinājumu ar IKT aprīkojumu.
257. Mērķa grupa: Izglītības iestādes
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258. Finansējuma saņēmēji: Tiešās valsts pārvaldes iestādes, kuru padotībā ir vispārējās vai
profesionālās vidējās izglītības iestādes, un pašvaldības, kuras ir vispārējo vai profesionālo
vidējo izglītības iestāžu dibinātājas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2008. rīkojumu nr.476)

259. Projekta minimālais un maksimālais
5 000 000 EUR

finansējuma apjoms:

no 2845,74 EUR

līdz

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.08.2008. rīkojumu nr.476)

260. 3.2.2.2.aktivitāte. Publisko interneta pieejas punktu attīstība.
261. Aktivitātes mērķis: Paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām
sabiedrības grupām, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem
elektroniskajiem u.c. pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos
sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.
262. Atbalsta veids: Aktivitāte nodrošina interneta pieejamības un IKT sniegto iespēju
paaugstināšanu plānošanas reģionos, galvenokārt izveidojot jaunus publiskos interneta pieejas
punktus.
263. Mērķa grupas: Iedzīvotāji un citi publisko interneta pieejas punktu lietotāji (nevalstiskās
organizācijas u.c.).
264. Finansējuma saņēmējs: novadu pašvaldības.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK rīkojumu Nr.540)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu Nr.519)

265. Projekta minimālais un maksimālais finansējums: minimālais projekta finansējuma apjoms –
2500 EUR, maksimālais projekta finansējuma apjoms – novadu pašvaldībai noteiktais ERAF
finansējuma kvotas pieejamais apjoms.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK rīkojumu Nr.540)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu Nr.519)

266. 3.2.2.3.aktivitāte. Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas
nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība).

pieejamības

267. Aktivitātes mērķis: Nodrošināt iedzīvotājiem, komercsabiedrībām un publiskās pārvaldes
iestādēm un citiem lietotājiem visā valsts teritorijā ērtu, ātru un kvalitatīvu piekļuvi publiskai
informācijai, publiskās pārvaldes un komercpakalpojumiem, izmantojot elektronisko sakaru
pakalpojumus vai nodrošinot infrastruktūru platjoslu tīkla attīstībai visā valsts teritorijā,
sniedzot atbalstu pakalpojuma sniedzēja veiktajām investīcijām.
268. Atbalsta veids: Kvalitatīvu elektronisko sakaru tīklu izveidošana sekmēs platjoslas piekļuves
attīstību un nodrošinās gan iedzīvotājiem, gan komersantiem, gan publiskās pārvaldes
iestādēm ātru un kvalitatīvu piekļuvi publiskai informācijai, publiskās pārvaldes
pakalpojumiem un attīstīs e-pakalpojumu pieprasījumu. Projektu realizācija sniegs būtisku
ieguldījumu informācijas sabiedrības izveidošanos veidošanā.
269. Mērķa grupa: Publiskās pārvaldes institūcijas, elektronisko sakaru komersanti, iedzīvotāji un
citi elektronisko sakaru pakalpojumu (platjoslas interneta) lietotāji.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 31.05.2011. rīkojumu nr.231)

270. Finansējuma saņēmējs: Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 31.05.2011. rīkojumu nr.231)

271. Finansējuma apjoms: Nav noteikts.
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272. 3.2.2.4.aktivitāte. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un
pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana.
273. 3.2.2.4.1.apakšaktivitāte. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un
pilnveidošana.
274. Apakšktivitātes mērķis: Izveidot valsts funkciju veikšanai nepieciešamos elektronisko sakaru
tīklus, uzlabot informācijas apriti un piekļuvi informācijas sistēmām (t.sk. ārkārtas situāciju
gadījumos).
275. Atbalsta veids: Plānots izveidot valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu, t.sk. numura „112”
tehnoloģisko platformu – zvanu apstrādes infrastruktūru un tās darbībai nepieciešamo
elektronisko sakaru tīkla infrastruktūru. Izveidotais elektronisko sakaru tīkls nodrošinās
informācijas apriti un piekļuvi informācijas sistēmām specifisko dienestu vajadzībām (piem.,
ārkārtas situāciju gadījumos).
276. Mērķa grupa: Ārkārtas situācijās - sabiedrība kopumā.
277. Finansējuma saņēmējs: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un valsts akciju sabiedrība
„Elektronisko sakaru direkcija”.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

278. Finansējuma apjoms: Nav noteikts.
279. 3.2.2.4.2.apakšaktivitāte. Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana.
280. Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot datu drošības apdraudējuma novēršanas jautājumu
risināšanu.
281. Atbalsta veids: Atbalstīt valsts pārvaldes iestāžu datoru apdraudējuma incidentu novēršanas
funkciju veikšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu valsts pārvalžu iestāžu e-pakalpojumu
sniegšanu un novērstu ārpussistēmas traucējumus (piem., datorvīrusi).
282. Mērķa grupa: Publiskās pārvaldes iestādes, iedzīvotāji un komersanti.
283. Finansējuma saņēmējs: Valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kurai ir attiecīgs
deleģējums likumā.
284. Finansējuma apjoms: Nav noteikts.
Valsts atbalsts
285. 3.2.2.3.aktivitātes “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana
visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” ieviešanai jāizstrādā valsts atbalsta programma
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 31.05.2011. rīkojumu nr.231)

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība
286. Pasākuma īstenošana visu Latvijas reģionu un teritoriju iedzīvotājiem palielinās iespējas
saņemt informācijas sabiedrības pakalpojumus un izmantot IKT sniegtās iespējas. Pasākumā
ietvertās aktivitātes paredz IKT infrastruktūras attīstību valsts un pašvaldību institūcijās un
publisko pakalpojumu attīstību un elektronizāciju visā valsts teritorijā. Piemēram, lai
nodrošinātu līdzsvarotu attīstību visos Latvijas reģionos, 3.2.2.1.aktivitātes ietvaros,
pamatojoties uz iepriekšēju analīzi, tiks iezīmēts finansējums visiem plānošanas reģioniem,
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pārējo finansējumu paredzot valsts nozīmes informācijas sistēmām un valsts nozīmes
elektroniskajiem pakalpojumiem.
287. Valsts teritoriju līdzsvarotas attīstības veicināšanai aktivitātes „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība” ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem novadu un vietējas nozīmes attīstības
centros, nosakot plānošanas reģionu kvotas, kas aprēķinātas balstoties uz sekojošiem
rādītājiem: Teritorijas attīstības indekss, ES struktūrfondu atbalsts interneta pieslēguma un
pieejas punktu izveidei 2004.-2006. gada plānošanas periodā un interneta pieslēgumi
mājsaimniecībās 2005.gadā.
Plānošanas reģions
Rīgas6
Kurzemes
Zemgales
Vidzemes
Latgales
Kopā

ERAF finansējums
jeb kvota (EUR)
698 234
735 099
764 660
699 282
731 049
3 628 324

Makroekonomiskā stabilitāte
288. Pasākuma īstenošana veicinās valsts makroekonomisko stabilitāti, jo, palielinot pakalpojumu
klāstu un pieejamību, tai skaitā, komersantiem, un attīstot dažādu nozaru informācijas
sistēmas, tiks veicināta dažādu tautsaimniecības nozaru attīstība, īpaši mazo un vidējo
komersantu sektorā. Lai nodrošinātu šīs horizontālās prioritātes ieviešanu, nav jāiezīmē
atsevišķs finansējums vai jāizdala atsevišķi specifiski projektu vērtēšanas kritēriji – tie visi
būs netieši vērsti uz makroekonomisko stabilitāti.
Ilgtspējīga attīstība
289. Pasākuma īstenošana veicinās valsts ilgtspējīgu attīstību, ko ilgtermiņā nodrošinās plašāka un
efektīvāka IKT izmantošana publiskajā pārvaldē, izglītības un citās iestādēs, informācijas un
pakalpojumu labāka pieejamība, izglītības kvalitātes un prasmju paaugstināšanās u.c. Lai
nodrošinātu šīs horizontālās prioritātes ieviešanu, nav jāiezīmē atsevišķs finansējums vai
jāizdala atsevišķi specifiski projektu vērtēšanas kritēriji – tie visi būs netieši vērsti uz
ilgtspējīgu attīstību.
Vienādas iespējas
290. Pasākuma īstenošana tiešā veidā būtiski sekmēs horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas”
mērķu īstenošanu. Iekļaujošas sabiedrības veidošanā IKT ir ļoti būtiska loma. Attīstot IKT
infrastruktūru, uzlabojot pieejamību internetam un tādējādi informācijai un pakalpojumiem,
tiek nodrošinātas vienādas iespējas visiem iedzīvotājiem, tai skaitā, invalīdiem, daudzbērnu
un nepilnām ģimenēm, pensionāriem, bezdarbniekiem un citām sociālās atstumtības riskiem
pakļautajām iedzīvotāju grupām piedalīties sabiedrības politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā un
kultūras dzīvē. Pasākuma īstenošanai kopumā būs arī pozitīva ietekme uz dzimumu
līdztiesību. 3.2.2.2.aktivitātes ietvaros viens no vispārējiem projekta atbilstības kritērijiem
paredz vērtēt, vai projekta īstenošanā tiks ievērota dzimumneitrāla pieeja. Lai veicinātu
vienādu iespēju principa ievērošanu, aktivitātē būs noteikts obligāts projekta īstenošanas
nosacījums – minimālais interneta pieejas punktu īpatsvars projektā, kuros nepieciešams
nodrošināt pakalpojumu pieejamību personām ar kustību traucējumiem. Tāpat aktivitātes
projektu iesniegumu atlases kritērijos tiks iekļauts kritērijs par specifiskām atbalsta darbībām
vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, kas paaugstinās projekta iesnieguma vērtējumu.
6

Lai veicinātu teritoriju līdzsvarotu attīstību, atbalsts tiek sniegts Rīgas plānošanas reģionam, izņemot Rīgas pilsētu.
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu Nr.519)

Informācijas sabiedrība
291. Pasākums ir tieši vērsts uz Informācijas sabiedrības attīstības veicināšanu. Līdz ar to
specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji nodrošinās labāko projektu atlasi informācijas
sabiedrības mērķu sasniegšanai. Veicinot IKT izmantošanu publiskajā pārvaldē, palielināsies
publiskās pārvaldes pakalpojumu klāsts, uzlabosies pakalpojumu kvalitāte, informācijas un
pakalpojumu pieejamība, uzlabosies pārvaldes iestāžu darba efektivitāte, samazināsies
administratīvais un finansiālais slogs uz sabiedrību, tiks sekmēta iedzīvotāju aktīvāka
iesaistīšanās valsts pārvaldes darbā un sabiedriskajos procesos. Publiskās pārvaldes
informācijas sistēmu attīstība un integrācija ļaus nodrošināt operatīvas un kvalitatīvas
informācijas pieejamību, iegūšanu un apmaiņu starp institūcijām, atbilstošas materiāli
tehniskās bāzes nodrošināšana novērsīs dažādās iestādēs eksistējošu informācijas sistēmu
nesavietojamību. Informācijas sabiedrības attīstību veicinās visas pasākuma aktivitātes, tai
skaitā, publisko interneta pieejas punktu tālāka attīstība, IKT infrastruktūras attīstība valsts un
pašvaldību iestādēs, t.sk. izglītības, veselības un citās nozarēs, kas sekmēs e-pakalpojumu
attīstību un informācijas sistēmu (t.sk. reģistru) attīstību un labāku savietojamību, valsts
nozīmes elektronisko sakaru tīkla attīstība, kā arī pieejamības uzlabošanās platjoslu tīklam.
Rīgas starptautiskā konkurētspēja
292. Neviena no pasākuma aktivitātēm nav tieši saistīta ar šo horizontālo prioritāti, tomēr jāatzīmē,
ka lielākā daļa tiešās valsts pārvaldes iestādes, kuru informācijas sistēmas un elektroniskos
pakalpojumus ir paredzēts attīstīt 3.2.2.1.aktivitātes ietvaros, atrodas Rīgā. Kopumā pasākuma
īstenošana labvēlīgi ietekmēs Rīgas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanos, jo IKT
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība ir būtisks horizontāls priekšnoteikums integrācijai
starptautiskajā ekonomiskajā vidē.
Ieviešana
Nr.
p.k.

Aktivitātes nr.
un nosaukums

Projektu
atlases
veids

1.

3.2.2.1.1.
Informācijas
sistēmu un
elektronisko
pakalpojumu
attīstība

IPIA

Starpniekinstitūcija /
Atbildīgā
iestāde
VARAM

Funkcijas
1. DP izstrādāšana
(nozares
kompetences
ietvaros).
2. Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu, atbilstošo
aktivitāšu u.tml.)
izstrādāšana.
3. Finanšu
plānošana.
4. Uzraudzība
aktivitātes līmenī.

Sadarbības
iestāde
CFLA

Funkcijas
1. Projektu
ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana,
izpildes
uzraudzība.
2. Kontrole un
pārbaudes
projektu
īstenošanas vietās.
3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarācijas
sagatavošana.

5. Projektu atlase un
apstiprināšana.
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Nr.
p.k.

Aktivitātes nr.
un nosaukums

Projektu
atlases
veids

Starpniekinstitūcija /
Atbildīgā
iestāde

2.

3.2.2.1.2.
Izglītības
iestāžu
informatizācija

IPIA

IZM

3.

3.2.2.2.
Publisko
interneta pieejas
punktu attīstība

IPIA

VARAM

4.

3.2.2.3.
Elektronisko
sakaru
pakalpojumu
vienlīdzīgas
pieejamības
nodrošināšana
visā valsts
teritorijā
(platjoslas tīkla
attīstība)

IPIA

SM

Funkcijas
6. Informācijas un
publicitātes
pasākumu
īstenošana.
1.DP izstrādāšana
(nozares
kompetences
ietvaros).
2.Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu, atbilstošo
aktivitāšu, u.tml.)
izstrādāšana.
3.Finanšu
plānošana.
4.Uzraudzība
aktivitātes līmenī.
5. Projektu atlase un
apstiprināšana.
6.Informācijas un
publicitātes
pasākumu
īstenošana.
1.DP un DPP
izstrāde.
2.Projektu
iesniegumu
vērtēšanas kritēriju
izstrāde.
3.Ieviešanas
nosacījumu izstrāde.
4. Uzraudzība
pasākuma līmenī.

1.DP izstrādāšana
atbilstoši nozares
kompetencei.
2.Ieviešanas
nosacījumu
izstrādāšana.
3.Finanšu
plānošana;
uzraudzība
aktivitātes līmenī.
4.Projektu atlase un
apstiprināšana.

Sadarbības
iestāde

VIAA

VRAA

-

Funkcijas

1.Projektu
ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana,
izpildes
uzraudzība.
2.Kontrole un
pārbaudes
projektu
īstenošanas vietās.
3.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarācijas
sagatavošana.
4.Informācijas un
publicitātes
pasākumu
īstenošana.
1. Projektu atlase
un vērtēšana.
2. Vienošanās
slēgšana, izpildes
uzraudzība.
3.Kontrole un
pārbaudes
projektu
īstenošanas vietās.
4. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana.
5.Izdevumu
deklarāciju
sagatavošana.
6.Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitātes līmenī.
-
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Nr.
p.k.

Aktivitātes nr.
un nosaukums

Projektu
atlases
veids

Starpniekinstitūcija /
Atbildīgā
iestāde

5.

3.2.2.4.1. Valsts
nozīmes
elektronisko
sakaru tīklu
izveide,
attīstība un
pilnveidošana

IPIA

SM

6.

3.2.2.4.2.
Informācijas
datu pārraides
drošības
nodrošināšana

IPIA

SM

Funkcijas
5.Informācijas un
publicitātes
pasākumi aktivitātes
līmenī.
6.Projektu
ieviešanas
uzraudzība, līgumu
slēgšana.
7.Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās.
8.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana.
1.DP izstrādāšana
nozares kompetence
ietvaros.
2.Ieviešanas
nosacījumu
izstrādāšana.
3.Finanšu
plānošana;
uzraudzība
aktivitātes līmenī.
4.Projektu atlase un
apstiprināšana.
5.Informācijas uz
publicitātes
pasākumi aktivitātes
līmenī.
6.Projektu
ieviešanas
uzraudzība, līgumu
slēgšana.
7.Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās.
8.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana.
1.DP izstrādāšana
nozares kompetence
ietvaros.
2.Ieviešanas
nosacījumu
izstrādāšana.
3.Finanšu
plānošana;
uzraudzība

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

-

-
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Nr.
p.k.

Aktivitātes nr.
un nosaukums

Projektu
atlases
veids

Starpniekinstitūcija /
Atbildīgā
iestāde

Funkcijas

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

aktivitātes līmenī.
4.Projektu atlase un
apstiprināšana.
5.Informācijas uz
publicitātes
pasākumi aktivitātes
līmenī.
6.Projektu
ieviešanas
uzraudzība, līgumu
slēgšana.
7.Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās.
8.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.146)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.06.2009.rīkojumu nr.398)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 29.07.2010. rīkojumu nr.439)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 31.05.2011. rīkojumu nr.231)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.10.2011. rīkojumu nr.540)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu Nr.519)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
293. 3.2.2.1.1. un 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes tiek ieviestas kā ierobežota projektu iesniegumu
atlase, lai nodrošinātu valstī vienotu un koordinētu atbalsta sniegšanu IKT infrastruktūras
attīstībai un ir skaidri definējams ierobežotais finansējuma saņēmēju loks, kas spēj nodrošināt
apakšaktivitāšu īstenošanu.
294. Saskaņā ar 2004. – 2006.gada plānošanas perioda VPD 1.3.2.aktivitātes „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība”, kas tika īstenota atklāta projekta iesnieguma konkursa veidā,
rezultātiem ir zināms izveidoto publisko interneta pieejas punktu skaits un atrašanās vieta. Lai
veicinātu vienmērīgu publisko interneta pieejas punktu izveidi visā Latvijas teritorijā
2007.–2013.gada plānošanas periodā 3.2.2.2.aktivitātei projektu atlases veids ir noteikts kā
ierobežota projektu iesniegumu atlase, jo ir skaidri definējams finansējuma saņēmējs, kas spēj
nodrošināt aktivitātes īstenošanu, visu minēto mērķa grupu vajadzību apmierināšanu un
izvirzīto mērķu sasniegšanu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.10.2011. rīkojumu nr.540)

295. 3.2.2.3.aktivitāte – ierobežota projektu atlase, jo plānots viens projekta iesniedzējs – valsts
akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 31.05.2011. rīkojumu nr.231)

296. 3.2.2.4.1.apakšaktivitāte- Ierobežota projektu atlase, jo DPP nosaka ierobežotu finansējuma
saņēmēju loku un apakšaktivitātes īstenošana paredz valsts funkciju veikšanas nodrošināšanu.
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297. 3.2.2.4.2.apakšaktivitāte- Ierobežota projektu atlase, jo DPP nosaka ierobežotu finansējuma
saņēmēju loku un apakšaktivitātes īstenošana paredz valsts funkciju veikšanas nodrošināšanu.
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Finanšu plāns
Nr.
p.k.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

1=2+5
2=3+4
3
3.2.2. IKT
infrastruktūra un
185 988 427
182 602 165
181 961 873
pakalpojumi
3.2.2.1. Publiskās
pārvaldes
informācijas sistēmu
155 299 057
155 299 057
155 299 057
un pakalpojumu
attīstība
3.2.2.1.1.
Informācijas sistēmu
139 796 690
139 796 690
139 796 690
un elektronisko
pakalpojumu attīstība
3.2.2.1.2. Izglītības
iestāžu
15 502 367
15 502 367
15 502 367
informatizācija
3.2.2.2. Publisko
interneta pieejas
4 268 616
4 268 616
3 628 324
punktu attīstība
3.2.2.3. Elektronisko
sakaru pakalpojumu
vienlīdzīgas
pieejamības
26 420 754
23 034 492
23 034 492
nodrošināšana visā
valsts teritorijā
(platjoslas tīkla
attīstība)
3.2.2.4. Valsts
nozīmes elektronisko
sakaru tīklu izveide,
attīstība un
0
0
0
pilnveidošana,
informācijas datu
pārraides drošības
nodrošināšana
3.2.2.4.1. Valsts
nozīmes elektronisko
sakaru tīklu izveide,
0
0
0
attīstība un
pilnveidošana
3.2.2.4.2.
Informācijas datu
0
0
0
pārraides drošības
nodrošināšana
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 29.07.2010. rīkojumu nr.439)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.05.2014. rīkojumu nr.250)

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4

Privātais
finansējums,
EUR
5

640 292

3 386 262

0

0

0

0

0

0

640 292

0

0

3 386 262

0

0

0

0

0

0
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Uzraudzības rādītāji
Rādītājs

Izveidoti elektroniskie
pakalpojumi (tai
skaitā. publiski
pieejamie
elektroniskie
pakalpojumi un
publiskās pārvaldes
elektroniskie
pakalpojumi)
Iegādātas IKT
vienības izglītības
iestādēs
Jaunizveidoto
publisko interneta
pieejas punktu skaits

Interneta lietotāju
īpatsvars uz 100
iedzīvotājiem
Izveidots Valsts
nozīmes elektronisko
sakaru tīkls (112)

Tiešās valsts
pārvaldes iestādes,
kurām nodrošināta
datoru drošības
incidentu reaģēšanas
vienības pakalpojumi

Kvantifikācija
2004.
gadā

Kvantifikācija 2009.
gadā

10

70

Iznākuma rādītāji
150

1816

6036

14 704

3.2.2.1.2.
aktivitāte

0

80

Izveidoti 400
publiskie
interneta
pieejas
punkti

Aktivitātes
ietvaros atbalsts
tiks sniegts
jaunu interneta
pieejas punktu
izveidei novadu
un vietējās
nozīmes
attīstības
centros, kas
nodrošinās
sekmīgu
informācijas un
komunikāciju
tehnoloģiju
pakalpojumu
attīstību visā
valstī.
3.2.2.3.
aktivitāte

2007. gadā
izveidoti
(attīstīti) ~452
publiskie
interneta
pieejas punkti
(2004.-2006.g.
atbalsta
ietvaros)

Kvantifikācija
2013. gadā

33

50

75

Nav

Nav

1 (izveidota
elektronisko
sakaru
tehnoloģiskā
platforma
neatliekamās
palīdzības un
ārkārtas
situāciju
izsaukumu
apstrādei
(112))
80%

Nav
datu

40%

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

Aprēķina skaidrojums

3.2.2.1.1.
aktivitāte

Aktivitātes ietvaros plānots
izveidot
400
publiskos
interneta pieejas punktus.
Viena punkta izmaksas ietver
publiskā
interneta pieejas
punkta izveidi, nepieciešamo
IT risinājumu nodrošināšanu,
pielāgošanu
cilvēkiem
ar
kustību traucējumiem, kā arī
uzturēšanas izmaksas.

3.2.2.4.1.
aktivitāte

..

3.2.2.4.2.
aktivitāte

..
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Kvantifikācija
2004.
gadā

Kvantifikācija 2009.
gadā

Kvantifikācija
2013. gadā

Elektronisko
pakalpojumu lietotāju
īpatsvars uz 100
iedzīvotājiem

7

15

Rezultāta rādītāji
35

Mājsaimniecības ar
platjoslas pieslēgumu
internetam
Operatīvie dienesti
nodrošināti ar balss
un datu pārraidi
ārkārtas gadījumos
Publisko iestāžu
informācijas
sistēmām no
„ārpuses” nodarītie
kaitējumi

20,5%

45%

75%

3.2.2.3.
aktivitāte

75%

100%

3.2.2.4.1.
aktivitāte

20%

3.2.2.4.2.
aktivitāte

Rādītājs

Nav
datu

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums
3.2.2.1.1.
aktivitāte

Aprēķina skaidrojums

Lietotāju skaitu ietekmē
interneta lietotāju skaita
pieaugums un pakalpojumu
pieejamība.
2004.gadā orientējošs skaitlis ,
jo pēc 2005.gada pētījuma
datiem bija 25,3% interneta
lietotāju no kuriem 1/3
izmantojusi vismaz 1
pakalpojumu

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.05.2014. rīkojumu nr.250)

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītājs
Izveidoti elektroniskie
pakalpojumi (t.sk. publiski
pieejamie elektroniskie
pakalpojumi un publiskās
pārvaldes elektroniskie
pakalpojumi)
Iegādātas IKT vienības
izglītības iestādēs

Jaunizveidoto publisko interneta
pieejas punktu skaits

Interneta lietotāju īpatsvars uz
100 iedzīvotājiem

Plānošanas
Kvantifikācija
reģions
2004.-2006.gadā
Iznākuma rādītāji
Rīgas
6
Vidzemes
6
Kurzemes
6
Zemgales
6
Latgales
6
Rīgas
Vidzemes
Kurzemes
Zemgales
Latgales
Rīgas
Vidzemes
Kurzemes
Zemgales
Latgales
Rīgas
Vidzemes
Kurzemes
Zemgales
Latgales

419
368
373
276
380
0
0
0
0
0
Nav datu
Nav datu
Nav datu
Nav datu
Nav datu

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā indikatīvi

30*
30*
30*
30*
30*

70**
70**
70**
70**
70**

2433
852
983
839
929
15
15
16
18
16
76
30
35
35
25

6266
1964
2346
2119
2009
77
77
81
84
81
90
60
60
60
60
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Rādītājs
Izveidots Valsts nozīmes
elektronisko sakaru tīkls (112)

Tiešās valsts pārvaldes iestādes,
kurām nodrošināta datoru
drošības incidentu reaģēšanas
vienības pakalpojumi

Plānošanas
reģions
Rīgas

Kvantifikācija
2004.-2006.gadā
Nav datu

Kvantifikācija
2009.gadā
Nav datu

Vidzemes

Nav datu

Nav datu

Kurzemes

Nav datu

Nav datu

Zemgales

Nav datu

Nav datu

Latgales

Nav datu

Nav datu

Rīgas
Vidzemes
Kurzemes
Zemgales
Latgales

Nav datu
Nav datu
Nav datu
Nav datu
Nav datu
Rezultāta rādītāji
7
7
7
7
7
Nav datu
Nav datu
Nav datu
Nav datu
Nav datu

40
40
40
40
40

Rīgas
15
Vidzemes
15
Kurzemes
15
Zemgales
15
Latgales
15
Mājsaimniecības ar platjoslas
Rīgas
60
pieslēgumu internetam
Vidzemes
30
Kurzemes
30
Zemgales
30
Latgales
25
Operatīvie dienesti nodrošināti
Rīgas
90
ar balss un datu pārraidi ārkārtas Vidzemes
50
gadījumos
Kurzemes
50
Zemgales
50
Latgales
50
Publisko iestāžu informācijas
Rīgas
sistēmām no „ārpuses” nodarītie Vidzemes
kaitējumi
Kurzemes
Zemgales
Latgales
x – tiks noteikts pēc teritorijas attīstības līmeņa sabiedriskās apspriešanas laikā
*10 elektroniskie pakalpojumi izveidoti reģiona ietvaros, 20 visas Latvijas ietvaros
**20 elektroniskie pakalpojumi izveidoti reģiona ietvaros, 50 visas Latvijas ietvaros
Elektronisko pakalpojumu
lietotāju īpatsvars uz 100
iedzīvotājiem

Kvantifikācija
2013.gadā indikatīvi
Izveidota vienota 112
tehnoloģiskā platforma
Izveidota vienota 112
tehnoloģiskā platforma
Izveidota vienota 112
tehnoloģiskā platforma
Izveidota vienota 112
tehnoloģiskā platforma
Izveidota vienota 112
tehnoloģiskā platforma
80
80
80
80
80
35
35
35
35
35
85
55
55
55
55
100
100
100
100
100
20%
20%
20%
20%
20%

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 28.05.2014. rīkojumu nr.250)
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3.3.PRIORITĀTE „EIROPAS NOZĪMES TRANSPORTA TĪKLU ATTĪSTĪBA
UN ILGTSPĒJĪGA TRANSPORTA VEICINĀŠANA”
3.3.1.PASĀKUMS „LIELA MĒROGA TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOJUMI UN
ATTĪSTĪBA”
Aktivitātes
298. 3.3.1.1.aktivitāte. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi.
299. Aktivitātes mērķis: Kvalitatīva, droša, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta
autotransporta infrastruktūra.
300. Atbalsta veids: Pamatceļa izbūve un/vai rekonstrukcija; ar pamatceļa izbūvi saistīto vietējo
ceļu tīkla pārbūve, kas nedalāmi saistīti ar projekta īstenošanu.
301. Mērķa grupa: satiksmes dalībnieki
302. Finansējuma saņēmēji: Satiksmes ministrija.
303. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

304. Lielie projekti:
305. „E22 posms Rīgas apvedceļš – Koknese, 1. kārta”
306. Autoceļa posmam paredzēta stadiālā būvniecība: pirmajā būvniecības kārtā piesaistot
Kohēzijas fonda līdzekļus, otro būvniecības kārtu realizējot valsts un privātās partnerības
(VPP) projekta ietvaros. Kohēzijas projektā paredzēts rekonstruēt un izbūvēt divjoslu (pa
vienai joslai katrā virzienā) ātrsatiksmes autoceļu posmā Kranciems – Koknese (23,7 km),
t.sk., izbūvēt 2 divlīmeņu šķērsojumu mezglus un izbūvēt jaunus tiltus pāri Pērses upei un
pāri dzelzceļam Rīga – Krustpils. Mezglu zonās projektēts apgaismojums. Autoceļam ir
paredzēti paralēlo ceļu tīkla uzlabojumi, kas nepieciešami, lai slēgtu visus esošos vienlīmeņa
pieslēgumus un nodrošinātu izbraukšanu uz divlīmeņu mezgliem. Vietējās kustības
nodrošināšanai tiks izbūvētas caurbrauktuves. Tiek izmantots JASPERS atbalsts.
307. „E22 posms Ludza - Terehova (A12)”
308. Projektā iekļauta valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža
(Terehova) posmu 129,3 – 130,0 km un 159,0 – 163,3 km rekonstrukcija un posma 130 – 159
km izbūve jaunā trasē, izmantojot valsts 2.šķiras ceļus V 544 Ludza – Nirza un V512 Nirza –
Ploski. Tiks paredzēta papildus josla automašīnu stāvēšanai pirms Krievijas robežas
šķērsošanas. Svarīgākie krustojumi tiks apgaismoti. Tiks izbūvēti 2 jauni tilti pār Isnaudu un
Zilupi, rekonstruēti 2 esošie pār Istras un Zilupes upēm un atremontēts esošais tilts pār Istras
upi. Lai samazinātu nobrauktuvju skaitu, tiks izbūvēti blakusceļi. Tiek izmantots JASPERS
atbalsts.
309. 3.3.1.2.aktivitāte. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (AustrumuRietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica).
310. Aktivitātes mērķis: Attīstīt kvalitatīvu kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta dzelzceļa
transporta infrastruktūru, izveidojot to par multimodālu transporta sistēmu, kas savienota ar
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ostām, palielinot Austrumu-Rietumu transporta koridora caurlaides spējas un samazinot
vilcienu kustības ātruma un citu tehniskās ekspluatācijas ierobežojumu daudzumu, kā arī
uzsākt Baltijas valstu savienošanu ar Centrāleiropu, izmantojot efektīvu dzelzceļa sistēmu
(projekts Rail Baltica).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

311. Atbalsta veids: Jaunas infrastruktūras izveide vai jaunu maršrutu attīstība, vai esošās
infrastruktūras rekonstrukcija.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

312. Mērķa grupa: Dzelzceļa kravu nosūtītāji un saņēmēji, kā arī pasažieri.
313. Finansējuma saņēmēji: Valsts kapitālsabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūru.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

314. Minimālais un maksimālais projekta
2 500 000 EUR līdz 67 596 201 EUR.

Kohēzijas

fonda

finansējuma

apjoms:

No

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

315. Lielie projekti:
316. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)
317. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)
318. „Otrā sliežu ceļu izbūve iecirknī Rīga-Krustpils”
319. Iecirknī Rīga–Krustpils plānots izbūvēt blakus esošajam dzelzceļam jaunu otro sliežu ceļu 52
km kopējā garumā no Skrīveriem līdz Krustpilij un šo ceļa posmu aprīkot ar modernu
mikroprocesora centralizācijas sistēmu. Projekta ietvaros paredzēta jauna tilta būvniecība pāri
Aiviekstes upei, sakarsušo bukšu kontroles punktu un pārkarsušo bukšu rādītāju pārbūve,
automātiskās bloķēšanas ierīču un elektroapgādes ierīču modernizācija. Tiek izmantots
JASPERS atbalsts.
320. „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība, t.sk, Rail Baltica projekts”
321. 2007.-2013.gadu programmēšanas periodā ir paredzēta maršruta Rail Baltica t.s. pirmās kārtas
realizācija - esošās infrastruktūras modernizācija un attīstība - infrastruktūras uzlabojumi, kuri
nav pieteikti Eiropas Komunikāciju tīkla (TEN-T) budžeta līdzfinansējumam (maršruta
posmā no Jelgavas līdz Juglas stacijai).
322. 3.3.1.3.aktivitāte. Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros.
323. Aktivitātes mērķis: „Jūras maģistrāļu” koncepcijas ietvaros palielināt ostu caurlaides spēju un
drošības līmeni. Veicināt ostu attīstību un nodrošināt funkcionalitāti.
324. Atbalsta veids: Autotransporta un dzelzceļa pievadceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras
būvniecība, molu un viļņlaužu rekonstrukcija, pasažieru terminālu izbūve, piestātņu un kravu
laukumu izbūve, neapgūto teritoriju attīstība, akvatorijas padziļināšana.
325. Mērķa grupa: Kravu nosūtītāji un saņēmēji, pasažieri.
326. Finansējuma saņēmēji: Lielo ostu pārvaldes, pašvaldības, kuru teritorijā atrodas lielās ostas,
un to pašvaldību kapitālsabiedrības, kuru teritorijā atrodas lielās ostas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

327. Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms ir 78 257 949 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.11.2013. rīkojumu nr.520)

328. Lielie projekti:
329. „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”
330. Projekts saistīts ar Rīgas centram pieguļošās Rīgas brīvostas teritorijas atbrīvošanu no kravu
pārkraušanas operācijām, atvirzot ostu uz jūras pusi. Projekts lielā mērā saistīts ar Rīgas
dzelzceļa mezgla attīstības projektu Daugavas kreisā krastā.. Projekta ietvaros paredzēta
teritorijas sagatavošana komercdarbības veikšanai un kravu pārkraušanai Krievu salā, t.sk.,
auto un dzelzceļa pievedceļu izbūve, teritorijas uzbēršana un piestātņu izbūve, pirms tam
obligāti veicot projekta ietekmes uz vidi novērtējumu. Tiek izmantots JASPERS atbalsts.
331. 3.3.1.4.aktivitāte. Lidostu infrastruktūras attīstība.
332. Aktivitātes mērķis: Droša, efektīva, augošam pārvadājumu apjomam atbilstoša gaisa
transporta infrastruktūra.
333. Atbalsta veids: Valsts lidostas un reģionālo lidostu pasažieru termināļa rekonstrukcija,
paplašināšana un jauna būvniecība, gaisa kuģu piestātņu izbūve, infrastruktūras izbūve,
rekonstrukcija, energoresursu komunikāciju, pievedceļu izbūve un rekonstrukcija, gaisa kuģu,
pasažieru, bagāžas un kravu apkalpošanas infrastruktūras, kā arī lidlauku tehniskā aprīkojuma
iegāde un modernizācija, tāda specializētā ugunsdzēsības transporta iegāde, kas nepieciešams
lidlauka sertifikācijas nodrošināšanai un atbilst 1944.gada 7.decembra Konvencijas par
starptautisko civilo aviāciju 14.pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām, skrejceļu
rekonstrukcija un aeronavigācijas sistēmu modernizācija.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.02.2011. rīkojumu nr.35)

334. Mērķa grupa: Lidostas pasažieri, kravu nosūtītāji un saņēmēji, gaisa pārvadātāji.
335. Finansējuma saņēmēji: Valsts un reģionālās lidostas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

336. Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: 58 500 000 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

337. 3.3.1.5.aktivitāte. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T.
338. Aktivitātes mērķis: Komfortabla un droša satiksme pilsētu ielās, pilsētu infrastruktūras
(maģistrālo ielu) sasaistes ar TEN-T un Via Baltica pilnveidošana, pieaugošās dzelzceļa kravu
transporta negatīvās ietekmes uz pilsētu transporta sistēmu mazināšana (vietās, kur dzelzceļš
„sašķeļ” pilsētu vairākās daļās).
339. Atbalsta veids: Jaunu maģistrālo ielu maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu
efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar Eiropas komunikāciju tīklu elementiem (divlīmeņu
šķērsojumu izbūve ar dzelzceļu, pievadceļu izbūve Eiropas komunikāciju tīklam, jaunu kravas
autotransporta maršrutu attīstība).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

340. Mērķa grupa: satiksmes dalībnieki
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341. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības.
342. Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: 28 961 303 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.09.2011. rīkojumu nr.424)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

343. Lielie projekti:
344. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)
345. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)
345.1 3.3.1.6.aktivitāte.
nodrošināšana.

Liepājas

Karostas

ilgtspējīgas

attīstības

priekšnoteikumu

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

345.2 Aktivitātes mērķis: Piekrastes teritorijas ilgtspējīga apsaimniekošana, nodrošinot vēsturiski
piesārņotā Karostas kanāla sagatavošanu sanācijas darbu veikšanai saskaņā ar Baltijas jūras
rīcības plānu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

345.3 Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts tehnogēnā piesārņojuma likvidēšanai ostas akvatorijā, lai
piesārņoto vietu sagatavotu sanācijas darbu veikšanai, kur piesārņojums ar smagajiem
metāliem un naftas produktiem pārsniedz pieļaujamās normas un šī teritorija ir atzīta par
prioritāti Nacionālajā vides politikas plānā, un saskaņā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto
vietu reģistra datiem atzīta par piesārņotu vietu (1.kategorija), un nevar piemērot principu
„piesārņotājs maksā”, jo struktūra, kas ir atbildīga par piesārņojuma radīšanu, valstī vairs
nepastāv un nav arī tieša saistību un pienākumu pārņēmēja.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

345.4 Mērķa grupa: Pašvaldība, ostu kravu pārvadājumu nosūtītāji un saņēmēji.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

345. Finansējuma saņēmēji: speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, kuras īpašumā, valdījumā vai
turējumā ir zemesgabals vai ostas akvatorija, kuras teritorijā atrodas vēsturiski piesārņotā
vieta.
5

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

345. Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: 8 114 435 EUR.
6

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)
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Valsts atbalsts
346. Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts. Jebkurš sabiedriskā sektora atbalsts šīs
programmas ietvaros sniedzams saskaņā ar procedurālām un materiālām tiesību normām,
kuras regulē valsts atbalstu un ir spēkā minētā sabiedriskā sektora atbalsta piešķiršanas brīdī.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība
347. Ieguldot infrastruktūrā, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus, tiek
veicināta attīstības centru sasniedzamība, tādējādi radot priekšnoteikumus policentriskai
attīstībai. TEN-T autoceļu tīkla, dzelzceļa, ostu un lidostu infrastruktūras sakārtošana veicinās
visu Latvijas reģionu sabalansētu attīstību un reģionu sasniedzamību, palīdzēs mazināt
nelabvēlīgās attīstības rādītāju atšķirības starp dažādām valsts teritorijas daļām samazinot
transportēšanas izmaksas, t.i., laiku, un uzlabojot satiksmes drošību. Attīstot TEN-T tīklu un
tā pieejamību, tiks veicināta tūrisma attīstība attiecīgajā reģionā, radītas papildus darba vietas
reģionos, palielināsies nodokļu ieņēmumi pašvaldību budžetos, kuru teritorijās atradīsies
attiecīgie transporta infrastruktūras objekti. Horizontālās prioritātes īstenošanu aktivitāšu
ietvaros nodrošinās ar kvalitātes projektu vērtēšanas kritēriju piemērošanu (piemēram,
reģionu sasniedzamība, satiksmes intensitāte). Pasākuma ietvaros īpaša uzmanība tiks
pievērsta Latgales reģiona sasniedzamībai.
Ilgtspējīga attīstība
348. Projekti, kas saistīti ar Liepājas Karosta kanāla sanāciju, Rīgas vēsturiskā centra atbrīvošanu
no ostas aktivitātēm, kā arī TEN-T tīkla infrastruktūras objektu uzlabošana un attīstība kopā
ar videi draudzīgām tehnoloģijām veicinās ilgtspējīgu attīstību, samazinot autotransporta
plūsmas apdzīvotās vietās, palielinās satiksmes drošību, vienlaicīgi samazinot apkārtējās
vides piesārņojuma risku. Pasažieru skaita pieaugums un savlaicīga lidostas „Rīga” attīstība
dos lielu ieguldījumu citu nozaru attīstībai. Reģionālajām lidostām var būt arī liela nozīme
jūras akvatorijas novērošanā vides aizsardzības un glābšanas dienestu vajadzībām. Nozīmīga
daļa līdzekļu tiks novirzīta videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai, kā arī pilsētu transporta
infrastruktūras atslogošanai no smagā autotransporta plūsmas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Makroekonomiskā stabilitāte
349. Efektīvas, elastīgas un drošas transporta infrastruktūras nodrošināšana uzskatāma par obligātu
priekšnosacījumu ekonomiskajai attīstībai, jo tā veicina produktivitāti un nodrošina personu
un preču kustību. Eiropas mēroga transporta infrastruktūras izveide, īpašu uzmanību pievēršot
pārrobežu projektiem, ir nozīmīga nacionālo tirgu integrācijai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

Vienādas iespējas
350. Pasākums kopumā netieši veicinās horizontālās prioritātes mērķu sasniegšanu. Modernizējot
transporta infrastruktūru, tiks veicinātas vienādas iespējas dažādām sabiedrības grupām, jo
īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Būvprojektos tiks
iekļautas specifiskas prasības atbilstoši Būvniecības likumam un LR normatīvajiem aktiem,
kas skar vides pieejamības nodrošināšanu. Modernizējot pasažieru pārvadājumu
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infrastruktūru, tiks sekmēta pakalpojumu pieejamība, īpaši personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Informācijas sabiedrība
351. Pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”.
Rīgas starptautiskā konkurētspēja
352. Transporta infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana ir nozīmīga Latvijas konkurētspējas
stiprināšanai globālā mērogā. Tā kā Rīgā ir valstī intensīvākā ekonomiskā aktivitāte un lielākā
iedzīvotāju koncentrācija, ir nepieciešams realizēt vairākus liela mēroga transporta
infrastruktūras projektus, t.i., „Otrā sliežu ceļu izbūve iecirknī Rīga-Krustpils” un
„Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”.
Realizējot projektus, tiks mazināta Rīgas centrā transporta plūsmas intensitāte, palielināta ostu
caurlaides spēja un drošības līmenis, veicināta kvalitatīva, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā
integrēta dzelzceļa transporta un autotransporta infrastruktūra, kā arī tiks uzlabota dzelzceļa,
autotransporta un avio transporta pasažieru apkalpošanas kvalitāte un efektivitāte, kā arī
nodrošināta ērta Latvijas sasniedzamība.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

Ieviešana
Nr.
p.k.
1.

2.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes nr.
un nosaukums
3.3.1.1. TEN-T
autoceļu tīkla
uzlabojumi

3.3.1.2. TEN-T
dzelzceļa
posmu
rekonstrukcija
un attīstība
(AustrumuRietumu
dzelzceļa
koridora

Projektu
atlases
veids

Atbildīgā
iestāde

IPIA

SM

IPIA

SM

Funkcijas
1.Darbības programmu
izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji u. tml.)
2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu, atbilstošo
aktivitāšu, u. tml.) izstrādāšana
3.Finanšu plānošana
4.Uzraudzība prioritātes līmenī
5.Projektu atlase un apstiprināšana
6.Projektu ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7.Kontrole un pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8.Maksājumu pieprasījumu
pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9.Informācijas un publicitātes
pasākumi prioritātes un pasākumu
līmenī
1.Darbības programmu
izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji u. tml.)
2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu, atbilstošo
aktivitāšu u. tml.) izstrādāšana
3.Finanšu plānošana
4.Uzraudzība prioritātes līmenī

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

-

-

-

-
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Nr.
p.k.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes nr.
un nosaukums
infrastruktūras
attīstība un
Rail Baltica)

Projektu
atlases
veids

Atbildīgā
iestāde

3.

3.3.1.3. Lielo
ostu
infrastruktūras
attīstība „Jūras
maģistrāļu”
ietvaros

IPIA

SM

4.

3.3.1.4.
Lidostu
infrastruktūras
attīstība

IPIA

SM

5.

3.3.1.5. Pilsētu
infrastruktūras
uzlabojumi
sasaistei ar

IPIA

SM

Funkcijas
5.Projektu atlase un apstiprināšana
6.Projektu ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8.Maksājumu pieprasījumu
pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9.Informācijas un publicitātes
pasākumi prioritātes un pasākumu
līmenī
1Darbības programmu izstrādāšana
nozares kompetences ietvaros
(analīze, stratēģija, prioritātes,
kritēriji u. tml.)
2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu, atbilstošo
aktivitāšu u. tml.) izstrādāšana
3.Finanšu plānošana
4.Uzraudzība prioritātes līmenī
5.Projektu atlase un apstiprināšana
6.Projektu ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7.Kontrole un pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8.Maksājumu pieprasījumu
pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9.Informācijas un publicitātes
pasākumi prioritātes un pasākumu
līmenī
1.Darbības programmu
izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji u. tml.)
2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu, atbilstošo
aktivitāšu u.tml.) izstrādāšana
3.Finanšu plānošana
4.Uzraudzība prioritātes līmenī
5.Projektu atlase un apstiprināšana
6.Projektu ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7.Kontrole un pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8.Maksājumu pieprasījumu
pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9.Informācijas un publicitātes
pasākumi prioritātes un pasākumu
līmenī
1.Darbības programmu
izstrādāšana nozares kompetences
ietvaros (analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji u. tml.)

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

-

-

-

-

-

-

FMProgr_061115_3DPP_ar grozijumiem.doc; Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums

78

Nr.
p.k.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes nr.
un nosaukums
TEN-T

Projektu
atlases
veids

Atbildīgā
iestāde

Funkcijas

2.Ieviešanas nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu, atbilstošo
aktivitāšu u. tml.) izstrādāšana
3.Finanšu plānošana
4.Uzraudzība prioritātes līmenī
5.Projektu atlase un apstiprināšana
6.Projektu ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7.Kontrole un pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8.Maksājumu pieprasījumu
pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9.Informācijas un publicitātes
pasākumi prioritātes un pasākumu
līmenī
6.
3.3.1.6.
IPIA
VARAM 1. Darbības programmu
Liepājas
izstrādāšana nozares kompetences
Karostas
ietvaros (analīze, stratēģija,
ilgtspējīgas
prioritātes, kritēriji u. tml.)
attīstības
2. Ieviešanas nosacījumu (kritēriju,
priekšnoteiattiecināmo izmaksu, atbilstošo
kumu
aktivitāšu u. tml.) izstrādāšana
nodrošināšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu
pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju sagatavošana
9. Informācijas un publicitātes
pasākumi prioritātes un pasākumu
līmenī
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

-

-

Paskaidrojums projektu atlases veida izveidei
353. 3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi – izvēlēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, jo
valsts galvenajiem autoceļiem ir viens īpašnieks/viens saņēmējs, līdz ar to nav nepieciešams
atklāts konkurss.
354. 3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa
koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) - izvēlēta ierobežota projektu iesniegumu
atlase, jo saskaņā ar „Dzelzceļa likumu” VAS „Latvijas dzelzceļš” ir atbildīgs par valsts
publiskās lietošanas dz/c infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, līdz ar to ir tikai viens
saņēmējs un nav nepieciešams atklāts konkurss.
355. 3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros – izvēlēta ierobežota
atlase, jo uz Kohēzijas fonda līdzekļiem var pretendēt vienīgi TEN-T tīkla sastāvdaļas, kas
Latvijā ir vienīgi lielās ostas.
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356. 3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība – izvēlēta ierobežota atlase, jo uz Kohēzijas fonda
līdzekļiem var pretendēt vienīgi TEN-T tīkla sastāvdaļas, kas Latvijā ir vienīgi lidosta „Rīga”
un reģionālās lidostas.
357. 3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T – izvēlēta ierobežota atlase, lai
optimizētu Kohēzijas fonda līdzekļus un ieguldītu tajos infrastruktūras projektos, kuros ir
vislielākā ekonomiskā atdeve.
357.1 3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana – izvēlēta
ierobežota atlase, jo plānots viens projekta iesniedzējs – Liepājas speciālās ekonomiskās
zonas pārvalde.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Finanšu plāns
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KF, EUR

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR

Privātais
finansējums,
EUR

2=3+4

3

4

5

989 619 471

907 326 576

826 374 816

80 951 760

82 292 895

362 815 026

362 815 026

308 392 773

54 422 253

0

286 545 530

250 419 482

243 563 701

6 855 781

36 126 048

202 116 072

174 748 583

171 798 583

2 950 000

27 367 489

3.3.1.4. Lidostu
infrastruktūras
attīstība

94 524 419

77 157 020

65 544 021

11 612 999

17 367 399

3.3.1.5. Pilsētu
infrastruktūras
uzlabojumi sasaistei
ar TEN-T

34 072 030

34 072 030

28 961 303

5 110 727

0

0

1 431 959

Investīciju joma

3.3.1. Liela mēroga
transporta
infrastruktūras
uzlabojumi un
attīstība
3.3.1.1. TEN-T
autoceļu tīkla
uzlabojumi
3.3.1.2. TEN-T
dzelzceļa posmu
rekonstrukcija un
attīstība (AustrumuRietumu dzelzceļa
koridora
infrastruktūras
attīstība un Rail
Baltica)
3.3.1.3. Lielo ostu
infrastruktūras
attīstība „Jūras
maģistrāļu” ietvaros

Kopā, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

1=2+5

3.3.1.6. Liepājas
Karostas ilgtspējīgas
attīstības
9 546 394
8 114 435
8 114 435
priekšnoteikumu
nodrošināšana
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.07.2011. rīkojumu nr.295)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.10.2011.rīkojumu nr.548)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.12.2011. rīkojumu nr.670)
7.
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.12.2012. rīkojumu nr.619)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 06.11.2015. rīkojumu nr.696)

Uzraudzības rādītāji
Kvantifikācija
2009.gadā

1. Izbūvētā un rekonstruētā
TEN autoceļa kopgarums
2. Izbūvētā TEN dzelzceļa
kopgarums
3. Rekonstruēto sliežu ceļu
kopgarums

0

9,74 km

0

0

0

52 km

0

0

0

90 km

4. Nomainītās pārmiju
pārvedas
5. Ostu skaits, kurās veiktas
investīcijas pieejamības un
hidrotehnisko būvju
uzlabošanā
6. Lidostu skaits, kurās
veikta infrastruktūras izbūve
un/vai rekonstrukcija
7. Realizēto projektu skaits
lielajās pilsētās
8. Piesārņotās vietas platība,
kas attīrīta no vēsturiskā
piesārņojuma, ha

0

0

0

180 gab.

0

0

0

3

0

0

0

2

3.3.1.4.
aktivitāte

TEN-T tīkla lidostu skaits

0

0

0

1

0

0

0
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3.3.1.5.
aktivitāte
3.3.1.6.
aktivitāte

Pašvaldības, kurās ir virs
100 000 iedzīvotāju
–

1. Laika ietaupījuma vērtība
pasažieriem dēļ izbūvēta un
rekonstruēta TEN autoceļa

0

0

Rezultāta rādītāji
10,3 milj.
EUR/gadā

3.3.1.1.
aktivitāte

28 milj.
tonnu gadā

28 milj.
tonnu gadā

28 milj.
tonnu gadā

3.3.1.2.
aktivitāte

Projekts
„Ludza
–
Terehova” - Būvniecība
jaunā trasē, kur laika
ietaupījums rodas sakarā ar
to, ka nav jāšķērso
dzelzceļš un km skaita
samazināšanos.
Esošajā
trasē braukšanas ātrums
sakarā ar neatbilstošām
plāna
un
garenprofila
līknēm un seguma stāvokli
ir vidēji 20 km/h mazāks,
nekā jaunajā trasē.
Projekts „
Tīnūži – Koknese” Esošajā trasē braukšanas
ātrums
sakarā
ar
neatbilstošām plāna un
garenprofila līknēm un
seguma stāvokli ir vidēji 20
km/h mazāks, nekā jaunajā
trasē, kura pēc izbūves būs
ātrsatiksmes autoceļš.
2004.gadā dzelzceļa posmā
Rīga -Krustpils (t.sk.,
Skrīveri-Krustpils
iecirknis) caurlaides spēja

Rādītājs

2. Dzelzceļa posma Rīga Krustpils (t.sk., SkrīveriKrustpils iecirknis)
caurlaides spēja

Kvantifikācija
2013.gadā

Kvantifikācija
2015.gadā

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

Kvantifikācija
2004.gadā

Iznākuma rādītāji
56,4 km

55 milj.
tonnu gadā

3.3.1.1.
aktivitāte
3.3.1.2.
aktivitāte
3.3.1.2.
aktivitāte
3.3.1.2.
aktivitāte
3.3.1.3.
aktivitāte

Aprēķina skaidrojums

3,8 milj. EUR viena km
vidējā cena
1,35 milj. EUR viena km
vidējā cena
0,45 milj. EUR viena km
vidējā cena (tikai materiāli,
daļēji darbs)
0,09 milj. EUR vienas
pārmijas nomaiņa
TEN-T tīkla ostu skaits
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Rādītājs

3. Rīgas dzelzceļa mezgla
staciju pārstrādes spēja

Kvantifikācija
2004.gadā

26,1 milj.
tonnu gadā

Kvantifikācija
2009.gadā

26,1 milj.
tonnu gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

26,1 milj.
tonnu gadā

Kvantifikācija
2015.gadā

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

39,3 milj.
tonnu gadā

3.3.1.2.
aktivitāte

4. Palielināta ostu caurlaides
0
0
0
Par 7%
spēja
5. Lidostas „Rīga” termināla
0
0
0
Par 25%
jaudas palielinājums
6. Radīti priekšnoteikumi
0
0
0
1 reģionālā
regulāro reisu uzsākšanai
lidosta
reģionālajās lidostās
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)

3.3.1.3.
aktivitāte
3.3.1.4
.aktivitāte
3.3.1.4.
aktivitāte

Aprēķina skaidrojums
ir 28 milj. tonnu gadā,
2009.gadā atbilstoši
projekta īstenošanas
plānam caurlaides spēja
saglabājas iepriekšējā
līmenī, 2015.gadā pēc
projekta īstenošanas posma
caurlaides spēja būs 55
milj. tonnu gadā, t.i.,
praktiski bez
ierobežojumiem.
2004.gadā Rīgas dzelzceļa
mezgla staciju pārstrādes
spēja – 26,1 milj. tonnu,
kas ierobežo krava plūsmu
caur Rīgas dzelzceļa
mezglu, 2009.gadā
situācija saglabāsies tāda
pati (projektēšanas un
būvniecības darbu sākums),
2015.gadā Rīgas dzelzceļa
mezgla staciju pārstrādes
spēja palielināta līdz 39,3
milj. tonnu.
Apkalpotie pasažieri
(prognoze)
Reģionālo lidostu skaits

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji
1. Izbūvētā un
rekonstruētā TEN
autoceļa
kopgarums
2. Izbūvētā TEN
dzelzceļa
kopgarums

3. Rekonstruēto
sliežu ceļu
kopgarums

4. Nomainītās
pārmiju pārvedas

Plānošanas
reģions
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme

Kvantifikācija
Kvantifikācija
2004.gadā
2009.gadā
Iznākuma rādītāji
0
0

Kvantifikācija
2013.gadā

Kvantifikācija
2015.gadā

23,7 km

0

9,74 km

32,7 km

0

0

0

52 km

Vidzemes reģionā darbi netiks veikti. Pārējais teritoriālais sadalījums nav
nosakāms, jo darbi tiks veikti dažādos plānošanas reģionu posmos.
Teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo darbi tiks veikti dažādos
plānošanas reģionu posmos.
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Rādītāji

5. Ostu skaits,
kurās veiktas
investīcijas
pieejamības un
hidrotehnisko
būvju uzlabošanā
6. Lidostu skaits,
kurās veikta
infrastruktūras
izbūve un/vai
rekonstrukcija
7. Realizēto
projektu skaits
lielajās pilsētās

8. Piesārņotās
vietas platība, kas
attīrīta no
vēsturiskā
piesārņojuma, ha

Plānošanas
reģions
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

1. Laika
ietaupījuma
vērtība
pasažieriem dēļ
izbūvēta un
rekonstruēta TEN
autoceļa

Rīga

2. Dzelzceļa
posma Rīga Krustpils (t.sk.,
Skrīveri-Krustpils
iecirknis)
caurlaides spēja
3. Rīgas dzelzceļa
mezgla staciju
pārstrādes spēja

Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

4. Palielināta ostu
caurlaides spēja

5. Lidostas „Rīga”
termināla jaudas
palielinājums

6. Radīti
priekšnoteikumi
regulāro reisu

Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme

Kvantifikācija
2004.gadā

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

Kvantifikācija
2015.gadā

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

78,0

0

7,05 milj. EUR
gadā

0

0

3,25 milj. EUR
gadā

28 milj. tonnu
gadā
26,1 milj. tonnu
gadā

28 milj. tonnu
gadā
26,1 milj. tonnu
gadā

28 milj. tonnu
gadā
26,1 milj. tonnu
gadā

55 milj. tonnu
gadā
39,3 milj.
tonnu gadā

0

0

0

Par 15,42 %

0

0

0

Par 2,22%

0

0

0

Par 25 %

0

0

0

1

Rezultāta rādītāji
0
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Rādītāji

Plānošanas
reģions
Zemgale
Latgale

Kvantifikācija
2004.gadā

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

Kvantifikācija
2015.gadā

uzsākšanai
reģionālajās
lidostās
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)
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3.3.2.PASĀKUMS „ILGTSPĒJĪGAS TRANSPORTA SISTĒMAS ATTĪSTĪBA”
Aktivitātes
358. 3.3.2.1.aktivitāte. Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība.
359. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
360. Aktivitātes mērķis: Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas
modernizēšana un integrācija Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, pasažieru
pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana Rīgā un ārpus Rīgas, ieviešot jaunas
tehnoloģijas, attīstot ritošo sastāvu (t.sk. elektrovilcienu un dīzeļvilcienu ritošā sastāva
atjaunošana – jaunu vilcienu iegāde, renovācija) un infrastruktūru, tādējādi atslogojot Rīgas
ielu tīklu, īpaši tiltus, vienlaikus samazinot apkārtējās vides piesārņojumu, ko rada
autotransports, un vides piesārņojuma risku, kas var rasties satiksmes negadījumu rezultātā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

361. Atbalsta veids: Dzelzceļa pasažieru apkalpošanai paredzētās infrastruktūras un ritošā sastāva
modernizācija (elektrovilcienu un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana – jaunu vilcienu
iegāde, renovācija).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 17.09.2013. rīkojumu nr.417)

362. Mērķa grupa: Sabiedriskā transporta lietotāji.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

363. Finansējuma saņēmēji: Valsts kapitālsabiedrība, kura saskaņā ar sabiedriskā transporta
pakalpojumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem sniedz sabiedriskā transporta
pakalpojumus
reģionālos
starppilsētu
nozīmes
dzelzceļa
maršrutos
vai
valsts kapitālsabiedrība, kura pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.11.2009. rīkojumu nr.789)

364. Svītrots.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

365. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)
366. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)
367. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)
368. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
369. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
370. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
371. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
372. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
373. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
374. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
375. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
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376. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
377. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
378. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
379. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
Valsts atbalsts
380. Pasākuma ietvaros valsts atbalsts nav paredzēts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība
381. Pasākuma ietvaros policentriskā attīstība tiks veicināta Rīgas reģiona mērogā, uzlabojot Rīgas
reģiona attīstības centru sasniedzamību, uzlabojot iedzīvotāju iespējas strādāt Rīgā un dzīvot
ārpus tās, tādā veidā netieši sniedzot ieguldījumu arī pašvaldību attīstībai ārpus Rīgas.
Dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošanai būs liela nozīme sabiedriskā transporta attīstībai
Latvijā, un šis pasākums ir tieši vērsts uz reģionu attīstību un efektīvas sabiedriskā transporta
saites veidošanu.
Ilgtspējīga attīstība
382. Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācijas projekts būtiski
samazinās straujo pasažieru pārvadājumu pieaugumu ar personīgo autotransportu, līdz ar to
atslogos Rīgas ielu tīklu, palielinās satiksmes drošību, vienlaicīgi samazinot apkārtējās vides
piesārņojuma risku, kas var rasties satiksmes negadījumu rezultātā. Līdzekļi tiks novirzīti
sabiedriskā transporta attīstībai un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai, kā arī Rīgas pilsētas
transporta infrastruktūras atslogošanai no autotransporta plūsmas. Savukārt Pierīgas
mobilitātes ģenerālplāna izstrāde veicinās Rīgas un Pierīgas sabiedriskā transporta sistēmas
ilgtermiņa attīstību, t.sk., lidostas „Rīga” sasaisti ar pilsētas centru, dzelzceļu un/vai tramvaju.
Makroekonomiskā stabilitāte
383. Efektīvas, elastīgas un drošas transporta infrastruktūras nodrošināšana uzskatāma par obligātu
priekšnosacījumu ekonomiskajai attīstībai, jo tā veicina produktivitāti un nodrošina personu
un preču kustību. Eiropas mēroga transporta infrastruktūras izveide ir nozīmīga nacionālo
tirgu integrācijai. Projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas
modernizācija” ietvaros iespējama VPP (valsts un privātā sektora partnerības) modeļa
realizācija, kas veicinās ilgtspējīgu finanšu politiku.
Vienādas iespējas
384. Pasākums kopumā netieši veicinās horizontālās prioritātes ”Vienādas iespējas” mērķu
sasniegšanu. Horizontālās prioritātes mērķu sasniegšanai atbilstoši LR normatīvajiem aktiem
tehniskos projektos tiks iekļautas specifiskas prasības vides pieejamības nodrošināšanai.
Projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija” ietvaros
paredzēts sakārtot pasažieru apkalpošanai paredzēto infrastruktūru (modernizēt pasažieru
pieturpunktus, paredzot pāreju uz 550 mm augstiem peroniem), kas ļautu iegādāties modernus
zemās grīdas elektrovilcienus, tādējādi uzlabojot transporta infrastruktūras pieejamību
dažādām sabiedrības grupām, jo īpaši personām ar funkcionāliem traucējumiem. Arī
atjaunotais dīzeļvilcienu ritošais sastāvs būs piemērots pasažieriem ar funkcionāliem
traucējumiem un nodrošinās pasažieriem lielāku komforta līmeni.
Informācijas sabiedrība
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385. Ieviešot Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācijas projektu,
tiks paredzētas aktivitātes dzelzceļa integrācijai Rīgas pasažieru pārvadājumu sistēmā, t.sk.,
tiks uzlabotas arī pasažieru informēšanas, biļešu rezervācijas u.c. sistēmas.
Rīgas starptautiskā konkurētspēja
386. Transporta infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana ir nozīmīga Latvijas konkurētspējas
stiprināšanai globālā mērogā. Tā kā Rīgā ir valstī intensīvākā ekonomiskā aktivitāte un lielākā
iedzīvotāju koncentrācija, ir nepieciešams realizēt liela mēroga transporta infrastruktūras
projektu, t.i., projektu „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas
modernizācija”. Realizējot projektu, tiks mazināta Rīgas centrā transporta plūsmas intensitāte,
veicināta kvalitatīva, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta dzelzceļa transporta
infrastruktūra, kā arī tiks uzlabota dzelzceļa pasažieru apkalpošanas kvalitāte un efektivitāte.
Ieviešana
Nr.
p.k.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un
nosaukums
3.3.2.1.
Ilgtspējīga
sabiedriskā
transporta
sistēmas
attīstība

Projektu
atlases
veids

Atbildīgā
iestāde

Funkcijas

1. Darbības programmu
izstrādāšana nozares
kompetences ietvaros
(analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji u. tml.)
2. Ieviešanas nosacījumu
(kritēriju, attiecināmo
izmaksu, atbilstošo
aktivitāšu u. tml.)
izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība prioritātes
līmenī
5. Projektu atlase un
apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas
vadība, līgumu slēgšana,
izpildes uzraudzība
7. Kontrole un pārbaudes
projektu īstenošanas vietās
8. Maksājumu pieprasījumu
pārbaude un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana
9. Informācijas un
publicitātes pasākumi
prioritātes un pasākumu
līmenī
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
1.

IPIA

SM

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

-

-
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Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
387. 3.3.2.1.aktivitāte. Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība – izvēlēta ierobežota projektu
iesniegumu atlase, jo saskaņā ar Dzelzceļa likumu VAS "Latvijas dzelzceļš" ir valsts
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, savukārt VAS "Pasažieru vilciens"
ir vienīgais sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina sabiedriskā
transporta pakalpojumus reģionālos starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutos, tādēļ atklāta
projektu iesniegumu atlase nav nepieciešama.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)

388. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
389. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
Finanšu plāns
Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

KF,
EUR

1=2+5

2=3+4

3

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4

3.3.2. Ilgtspējīgas
transporta sistēmas
32 886 016
32 886 016
30 591 635
attīstība
2.
3.3.2.1. Ilgtspējīga
sabiedriskā
32 886 016
32 886 016
30 591 635
transporta sistēmas
attīstība
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK.27.05.2015. rīkojumu nr.104)

Privātais
finansējums,
EUR
5

1.

2 294 381

0

2 294 381

0

Uzraudzības rādītāji
Kvantifikācija
2014.gadā

1. Modernizēto 3
vagonu
dīzeļvilcienu
skaits
3. Modernizēto 4
vagonu
dīzeļvilcienu
skaits
3. Izbūvēti peroni
un labiekārtotas
staciju teritorijas

0

3

0

0

1

3.3.2.1.
aktivitāte

0

0

13

3.3.2.1.
aktivitāte

1.Pārvadāto
pasažieru skaits
dīzeļvilcienu zonā

1,895 miljoni

2. Vidējais viena
vagona atlikušais

7 gadi

Rādītājs

Kvantifikācija
2015.gadā

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

Kvantifikācija
2013.gadā

Iznākuma rādītāji
2

Rezultāta rādītāji
1,927
35,789 miljoni
miljoni

9 gadi

10 gadi

Aprēķina
skaidrojums

3.3.2.1.
aktivitāte.

3.3.2.1.
aktivitāte

Pārvadāto pasažieru
skaita pieauguma
prognoze

3.3.2.1.
aktivitāte

Modernizācijas gaitā
iegūtais derīgā
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Rādītājs

Kvantifikācija
2013.gadā

Kvantifikācija
2014.gadā

Kvantifikācija
2015.gadā

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

kalpošanas laiks

Aprēķina
skaidrojums
kalpošanas laika
pagarinājums
dīzeļvilcienu ritošā
sastāva parkam
kopumā

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji
1. Modernizēto 3
vagonu dīzeļvilcienu
skaits

2. Modernizēto 4
vagonu dīzeļvilcienu
skaits

3. Izbūvēti peroni un
labiekārtotas staciju
teritorijas

Plānošanas
reģions
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

Kvantifikācija
Kvantifikācija
Kvantifikācija
2013.gadā
2014.gadā
2015.gadā
Iznākuma rādītāji
Teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo dīzeļvilcieni
kursēs atkarībā no nepieciešamības pēc pasažieru
pārvadājumiem.

Teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo dīzeļvilcieni
kursēs atkarībā no nepieciešamības pēc pasažieru
pārvadājumiem.

11

2

Rezultāta rādītāji
Rīga
Teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo starpreģionālajos
1.Pārvadāto pasažieru
pārvadājumos pasažieri pārvietojas divu vai vairāku reģionu
Vidzeme
skaits dīzeļvilcienu
robežās.
Kurzeme
zonā
Zemgale
Latgale
2. Vidējais viena
Rīga
Teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo dīzeļvilcieni
vagona atlikušais
kursēs atkarībā no nepieciešamības pēc pasažieru
Vidzeme
kalpošanas laiks
pārvadājumiem.
Kurzeme
Zemgale
Latgale
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.03.2009. rīkojumu nr.148)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.06.2013. rīkojumu nr.271)
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3.4. PRIORITĀTE: KVALITATĪVAS VIDES DZĪVEI UN EKONOMISKAI
AKTIVITĀTEI NODROŠINĀŠANA

3.4.1. PASĀKUMS „VIDE”
Aktivitātes
390. 3.4.1.1. aktivitāte: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000.
391. Aktivitātes mērķis: Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi,
samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu racionālu
izmantošanu.
392. Atbalsta veids: Atbalsts tiek piešķirts sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstībai, lai uzlabotu ūdensapgādes sistēmā piegādātā dzeramā ūdens
kvalitāti, samazinātu nepietiekami attīrītu notekūdeņu izplūdi vidē un palielinātu pakalpojumu
pieejamību.
393. Tiks atbalstīta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu realizācija apdzīvotās
vietās ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000. Paredzēts atbalstīt arī ūdenssaimniecības
infrastruktūras projektus apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā 200, kā arī
autonomu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (skolas u.c.) projektus, ja ir būtiski:
 vides piesārņojuma riski,
 sabiedrības veselības riski,
 ieguvumi reģionālās attīstības veicināšanai.
394. Netiks atbalstīta lietus ūdeņu kanalizācijas izbūve un rekonstrukcija.
395. Mērķa grupa: Pašvaldības un to teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji.
396. Finansējuma saņēmēji: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji - pašvaldības, pašvaldību iestādes
un aģentūras, kā arī kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts līgums, kas nosaka
ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākuma būtību, ilgumu,
pakalpojumu sniegšanas teritoriju, kompensācijas maksājumu aprēķināšanas nosacījumus u.c.
397. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: minimālais finansējuma apjoms –
netiek noteiks, maksimālais finansējuma apjoms līdz 500 000 EUR.
398. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
399. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)
400. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

401. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

402. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)

403. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)
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404. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)
405. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)
406. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)
407. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)
408. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)
409. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477 )
410. 3.4.1.3. aktivitāte: Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras
izveide
411. Aktivitātes mērķis: Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas nodrošina izzūdošu sugu
saglabāšanu, kā arī pavairošanas iespēju sugu atjaunošanai dabā.
412. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts pasākumiem nacionālas nozīmes sugu kolekciju apstākļu
uzlabošanai, kā arī informācijas un izglītības infrastruktūras pilnveidošanai. Tiks atbalstīts
moderno tehnoloģiju pielietojums ekspozīcijās, atbalstīta infrastruktūras izveide dzīvo
kolekciju audzēšanas un uzturēšanas apstākļu uzlabošanai, fiksēto kolekciju saglabāšanas
apstākļu uzlabošanai, telpu aprīkojuma izveide apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām, kā arī
kolekciju un krājumu pieejamības sabiedrībai uzlabošana un apmeklētājiem paredzētās
informācijas sistēmas uzlabošana.
413. Mērķa grupa: valsts aģentūras, atvasinātas publiskas personas un to izveidotas aģentūras,
kapitālsabiedrības, kolekciju apmeklētāji.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.08.2008. rīkojumu nr.487)

414. Finansējuma saņēmējs: valsts aģentūras, atvasinātas publiskas personas un to izveidotas
aģentūras, kapitālsabiedrības, kurām tiesību aktos ir noteiktas funkcijas Riodežaneiro
konvencijas vai Vašingtonas konvencijas vai Ramsāres konvencijas ieviešanai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 19.08.2008. rīkojumu nr.487)

415. 3.4.1.4. aktivitāte: Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija
416. Aktivitātes mērķis: Panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes
uzlabošanu, kā arī atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajās vietās, novērst iedzīvotāju
veselības apdraudējumu.
417. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts sanācijas pasākumu īstenošanai bīstamākajās vēsturiski
piesārņotajās vietās, kas atzītas par prioritāti Nacionālajā vides politikas plānā un saskaņā ar
Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem atzīta par piesārņotu vietu
(1. kategorija), un kur nevar piemērot principu „piesārņotājs maksā”, jo struktūra, kas ir
atbildīga par piesārņojuma radīšanu, valstī vairs nepastāv un nav arī tieša saistību un
pienākumu pārņēmēja. Tiks atbalstīta piesārņojuma avota likvidācija, piesārņotā areāla
sanācija, sanācijas procesā izņemtā piesārņojuma utilizācija.
418. Mērķa grupa: Pašvaldības, piesārņoto vietu tuvumā dzīvojošie iedzīvotāji.
419. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, valsts vai pašvaldības iestādes vai aģentūras.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

420. Lielie projekti
421. Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas projekts
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422. Projekts paredz teritoriju atveseļošanu, lai nepieļautu turpmāku vides piesārņošanu. Inčukalna
sērskābā gudrona dīķu sanācija ir atzīta par prioritāri atveseļojamu piesārņoto vietu. Projekta
realizācija nepieļaus tālāku pazemes un virszemes ūdeņu piesārņošanu.
423. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
424. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
425. 3.4.1.5. aktivitāte: Vides risku samazināšana
426. 3.4.1.5.1.apakšaktivitāte: Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus
parādību gadījumos
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

427. Apakšaktivitātes mērķis: Samazināt plūdu risku teritorijās, kas atbilst plūdu risku
novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas 1 B kritērijam.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

428. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts esošo hidrotehnisko būvju rekonstrukcijai un
pilnveidošanai; krastu stiprinājumu rekonstrukcijai un ierīkošanai, kā arī jaunu aizsargdambju
būvniecībai, ja to ierīkošana pamatota ar hidroloģiskiem un hidrauliskiem aprēķiniem, plūdu
apdraudēto teritoriju aizsardzībai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.10.2011. rīkojumu nr.505)

429. Mērķa grupa: Pašvaldības, apdraudētajās teritorijās dzīvojošie iedzīvotāji.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

430. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, kuras saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nodrošina
pretplūdu pasākumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

431. 3.4.1.5.2.apakšaktivitāte: Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku
novēršanai un samazināšanai
432. Apakšaktivitātes mērķis: Samazināt plūdu risku teritorijās, kas atbilst plūdu risku
novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas pirmā plūdu riska vai ārkārtas scenārija
1C kritērijam.
433. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts esošo hidrotehnisko būvju rekonstrukcijai plūdu apdraudēto
teritoriju aizsardzībai.
434. Mērķa grupa: Pašvaldības, apdraudēto teritoriju tuvumā dzīvojošie iedzīvotāji.
435. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības un valsts iestādes, kuras saskaņā ar LR normatīvajiem
aktiem nodrošina pretplūdu pasākumus.
436. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: No 100 000 EUR līdz 2 000 000
EUR.
437. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
438. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
439. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
440. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
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441. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
Valsts atbalsts
442. Aktivitātēm, kurās finansējuma saņēmējs ir valsts iestādes un aģentūras, pašvaldības,
pašvaldību iestādes un aģentūras valsts atbalsta (atbalsts komercdarbībai) nosacījumi nav
piemērojami. Izņēmums, būs gadījumi, kad finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas
rezultātā radīto labumu nodos nomā vai koncesijā. Šajā situācijā par valsts atbalsta (atbalsta
komercdarbībai) nosacījumu ievērošanu būs atbildīgs finansējuma saņēmējs.
443. Valsts atbalsta (atbalsts komercdarbībai) nosacījumi piemērojami 3.4.1.1. aktivitātei
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000”, gadījumos, kad finansējuma saņēmējs ir kapitālsabiedrība - sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējs. Valsts atbalstu (atbalsts komerdarbībai) ir paredzēts sniegt sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējam kā valsts atbalstu, kurš nav piesakāms Eiropas Komisijā atbilstoši:


Komisijas direktīvai 2005/81/EK ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK par dalībvalstu un
publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību
dažos uzņēmumos;



Komisijas lēmumam 2005/842/EK par EK Līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu
valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem
uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimnieciku nozīmi;



Kopienas nostādnēm valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu,



Komercdarbības atbalsta kontroles likuma III1. nodaļai ”Atbalsts atlīdzības maksājumu
veidā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība

444. Teritorijas līdzsvarota attīstība tiks veicināta, paredzot finansiālu atbalstu ūdenssaimniecības
infrastruktūras sakārtošanai apdzīvotās ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000, ņemot vērā
centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību šajās apdzīvotājās vietās. Vēsturiski
piesārņoto vietu sanācijas un vides risku novēršanas projektus vērtēs, paredzot kritērijus
ietekmes uz teritorijas līdzsvarotu attīstību novērtēšanai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.07.2012. rīkojumu nr.332)

445. Finansējums ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai plānošanas reģionu ietvaros
pieejams atbilstoši plānošanas reģionu apdzīvojuma struktūrai.
Apdzīvoto vietu ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000 īpatsvars plānošanas reģionos
Plānošanas reģions
Rīgas plānošanas reģions
Vidzemes plānošanas reģions
Kurzemes plānošanas reģions
Zemgales plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģions
Kopā

Apdzīvoto vietu ar iedzīvotāju skaitu no
200 līdz 2000* īpatsvars, %
18
19
16
23
24
100

* 2002.gada dati
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 12.07.2012. rīkojumu nr.332)

Makroekonomiskā stabilitāte
446. Pasākums kopumā nav tieši vērsts uz makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu, tomēr
pasākumā plānotās aktivitātes var dot ieguldījumu makroekonomiskās stabilitātes
veicināšanā. Nodrošinot kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus, kur, īstenojot
investīciju projektus, ilgtermiņā plānota atbilstošo apsaimniekošanas organizāciju darbības
efektivitātes palielināšana un stabila tarifu politika, tiek veicināta makroekonomiskā
stabilititāte. Augstāks novērtējums tiek paredzēts projektiem, kur projekta iesniedzēja
finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā ir lielāks.
Vienādas iespējas
447. Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu.
Īstenojot pasākumus, ieguvēji būs iedzīvotāji apdzīvotās vietās, kurās ir līdz 2000
iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotāji pašvaldībās, kur tiks likvidēts vēsturiskais piesārņojums un
samazināts vides risks. Izveidojot infrastruktūru augu un dzīvnieku kolekciju apmeklēšanai,
īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu
pieejamību apskates objektiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Ilgtspējīga attīstība
448. Ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošana, vēsturiski piesārņoto teritoriju sanācijas
pasākumi, vides risku novēršana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides
izglītības infrastruktūras izveides pasākumi tieši veicina ilgtspējīgu attīstību, jo vērsti uz vides
piesārņojuma samazināšanu, dabas un energoresursu racionālu izmantošanu, vides apziņas
paaugstināšanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un novēršot draudus iedzīvotāju veselībai.
Visas aktivitātes ir specifiskas aktivitātes attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Informācijas sabiedrība
449. Kopumā pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Rīgas starptautiskā konkurētspēja
450. Pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Rīgas starptautiskā konkurētspēja”.
Ieviešana
Nr.
p.k.

1.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un
nosaukums
3.4.1.1.
Ūdenssaimniecība
s attīstība
apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000

Projektu
atlases
veids

Starpniekinstitūcija/
Atbildīgā
iestāde

APIA

VARAM

Funkcijas

1. ES plānošanas
dokumentu izstrādāšana
2. Ieviešanas
nosacījumu, t.sk.
projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju
izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
pasākumu līmenī

Sadarbības
iestāde
CFLA

Funkcijas

1. Projektu
ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana,
izpildes uzraudzība
2. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
3. Maksājumu
pieprasījumu
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Nr.
p.k.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un
nosaukums

Projektu
atlases
veids

Starpniekinstitūcija/
Atbildīgā
iestāde

Funkcijas

Sadarbības
iestāde

4.Uzraudzība pasākumu
un aktivitāšu līmenī
5. Projektu atlase un
apstiprināšana
6. Informācijas un
publicitātes pasākumi
aktivitāšu un pasākumu
līmenī
2.

3.

3.4.1.3.
Bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanas ex
situ infrastruktūras
izveide

3.4.1.4. Vēsturiski
piesārņoto vietu
sanācija

IPIA

IPIA

VARAM

VARAM

1. Darbības programmu
izstrādāšana nozares
kompetences ietvaros
(analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas
nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu,
atbilstošo aktivitāšu
u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība
prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un
apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8. Maksājumu
pieprasījumu pārbaude
un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana
9. Informācijas un
publicitātes pasākumi
prioritātes un pasākumu
līmenī
1. Darbības programmu
izstrādāšana nozares
kompetences ietvaros
(analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas
nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu,
atbilstošo aktivitāšu
u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība
prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un
apstiprināšana

Funkcijas

pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Informācijas un
publicitātes
pasākumi projektu
līmenī

-

-

-

-
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Nr.
p.k.

4.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un
nosaukums

3.4.1.5.1. Plūdu
risku
samazināšana grūti
prognozējamu
vižņu-ledus
parādību
gadījumos

Projektu
atlases
veids

IPIA

Starpniekinstitūcija/
Atbildīgā
iestāde

VARAM

Funkcijas

6. Projektu ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8. Maksājumu
pieprasījumu pārbaude
un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana
9. Informācijas un
publicitātes pasākumi
prioritātes un pasākumu
līmenī
1. Darbības programmu
izstrādāšana nozares
kompetences ietvaros
(analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas
nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu,
atbilstošo aktivitāšu
u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība
prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un
apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8. Maksājumu
pieprasījumu pārbaude
un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

-

-

9. Informācijas un
publicitātes
pasākumi
prioritātes un
pasākumu līmenī
5.

3.4.1.5.2.
Hidrotehnisko
būvju
rekonstrukcija
plūdu draudu risku
novēršanai un
samazināšanai

APIA

VARAM

1. ES plānošanas
dokumentu izstrādāšana
2. Ieviešanas
nosacījumu, t.sk.
projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju
izstrādāšana

CFLA

1. Projektu
ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana,
izpildes uzraudzība
2. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
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Nr.
p.k.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un
nosaukums

Projektu
atlases
veids

Starpniekinstitūcija/
Atbildīgā
iestāde

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

3. Finanšu plānošana
pasākumu līmenī
4.Uzraudzība pasākumu
un aktivitāšu līmenī
5. Projektu atlase un
apstiprināšana
6. Informācijas un
publicitātes pasākumi
pasākumu un aktivitāšu
līmenī

Funkcijas

3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Informācijas un
publicitātes
pasākumi projektu
līmenī

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
451. 3.4.1.3. un 3.4.1.4.aktivitātē un 3.4.1.5.1.apakšaktivitātē noteikts ierobežots finansējuma
saņēmēju loks, jo ir zināmi visi iespējamie finansējuma saņēmēji. Ar pieejamo finansējumu,
ievērojot atlases kritērijus, iespējams apmierināt visu finansējuma saņēmēju vajadzības.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Finanšu plāns
Nr.
p.k.

1.
2.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

1=2+5

2=3+4

3

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4

194 767 383

35 165 164

5 230 620

143 493 781

20 091 814

5 230 620

3 023 602

0

0

32 294 139

14 339 469

0

15 955 861

733 881

0

9 791 239

733 881

0

6 164 622

0

0

3.4.1. Vide
235 163 167
229 932 547
3.4.1.1. Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
168 816 215
163 585 595
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000
3.
3.4.1.3. Bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanas ex
3 023 602
3 023 602
situ un vides izglītības
infrastruktūras izveide
4.
3.4.1.4. Vēsturiski piesārņoto
46 633 608
46 633 608
vietu sanācija
5.
3.4.1.5. Vides risku
16 689 742
16 689 742
samazināšana
6.
3.4.1.5.1. Plūdu risku
samazināšana grūti
10 525 120
10 525 120
prognozējamu vižņu-ledus
parādību gadījumos
7.
3.4.1.5.2. Hidrotehnisko būvju
rekonstrukcija plūdu draudu
6 164 622
6 164 622
risku novēršanai un
samazināšanai
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.07.2013. rīkojumu nr.321)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu nr.519)
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Privātais
finansējums,
EUR
5

Uzraudzības rādītāji
Kvantifikācija
2004.
gadā

Rādītāji

Papildu iedzīvotāju skaits, uz
ko vērsti ūdenssaimniecības
projekti
Optimālu uzturēšanas apstākļu
nodrošināšana augu un
dzīvnieku kolekcijām, kolekciju
skaits
Piesārņotās vietas platība, kas
attīrīta no vēsturiskā
piesārņojuma, ha
Plūdu apdraudēto teritoriju
risku samazināšanas projekti,
skaits
Rekonstruētie hidrotehnisko
būvju kompleksi, skaits

0

Kvanti- KvantiSaiknes ar
fikācija fikācija
investīciju
2009.
2013.
virzienu
gadā
gadā
pamatojums
Iznākuma rādītāji
28 000
140 000 3.4.1.1. aktivitāte

0

2

5

3.4.1.3. aktivitāte

0

2,5

7

3.4.1.4. aktivitāte

0

2

5

3.4.1.5.1.
apakšaktivitāte

0

1

5

3.4.1.5.2.
apakšaktivitāte
Rezultāta rādītāji
10,5%
15,0% 3.4.1.1. aktivitāte

Iedzīvotāju īpatsvars, kam
9%
nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstoši notekūdeņu
apsaimniekošanas pakalpojumi,
%
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
44%
45,5%
50,0% 3.4.1.1. aktivitāte
nodrošināti normatīvo aktu
prasībām atbilstoši dzeramā
ūdens apsaimniekošanas
pakalpojumi, %
Iedzīvotāju skaits, uz kuriem
0
52 000
65 000 3.4.1.5. aktivitāte
vērsti plūdu samazināšanas
projekti, skaits
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 16.07.2009. rīkojumu nr.477)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

Aprēķina skaidrojums

2004. g. norādīts iedz.
īpatsvars attiecībā uz visu
Latviju, t.sk. aglomerācijās
ar CE>2000; 2009., 2013. g.
norādīts kādu palielinājumu
sasniegs ar ERAF
finansējumu. 2009.g. -1,5%,
2013.g. – 6%

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko
vērsti ūdenssaimniecības
projekti

Piesārņotās vietas platība, kas
attīrīta no vēsturiskā
piesārņojuma, ha

Optimālu uzturēšanas apstākļu
nodrošināšana augu un
dzīvnieku kolekcijām, kolekciju
skaits

Plānošanas
Kvantifikācija
reģions
2004. gadā
Iznākuma rādītāji
Rīga
0
Vidzeme
0
Kurzeme
0
Zemgale
0
Latgale
0
Rīga
0
Vidzeme
0
Kurzeme
0
Zemgale
0
Latgale
0
Rīga
0
Vidzeme
0
Kurzeme
0
Zemgale
0
Latgale
0

Kvantifikācija
2009. gadā

Kvantifikācija
2013. gadā

6 244
5 144
4 357
6 639
5 616
0
0
0
2,5
0
2
0
0
0
0

31 220
25 721
21 786
33 194
28 079
4,5
0
0
2,5
0
5
0
0
0
0
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Plūdu apdraudēto teritoriju risku
samazināšanas projekti, skaits

Rīga
0
Vidzeme
0
Kurzeme
0
Zemgale
0
Latgale
0
Rezultāta rādītāji
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
Rīga
nodrošināti normatīvo aktu
Vidzeme
prasībām atbilstoši notekūdeņu
Kurzeme
9%
apsaimniekošanas pakalpojumi,
Zemgale
%
Latgale
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
Rīga
nodrošināti normatīvo aktu
Vidzeme
prasībām atbilstoši dzeramā
Kurzeme
44%
ūdens apsaimniekošanas
Zemgale
pakalpojumi, %
Latgale
Iedzīvotāju skaits, uz kuriem
Rīga
0
vērsti plūdu samazināšanas
Vidzeme
0
projekti, skaits
Kurzeme
0
Zemgale
0
Latgale
0
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

0
0
0
2
0

0
0
0
5
0

2,3
1,9
1,6
2,4
2,3
10,0
8,2
6,8
10,5
10,0
26 000
0
0
26 000
0

3,3
2,7
2,3
3,5
3,3
11,0
9,0
7,5
11,5
11,0
29 900
0
0
35 100
0
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3.4.2.PASĀKUMS „TŪRISMS”
Aktivitātes
452. 3.4.2.1.aktivitāte. Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība.
453. 3.4.2.1.1.apakšaktivitāte. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana,
atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai.
454. Apakšaktvitātes mērķis: Veicināt nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produktu attīstību,
nodrošinot starptautiski atzītu Latvijas kultūrvēsturisko vērtību tūrisma infrastruktūras
uzlabošanu.
455. Atbalsta veids: Finansējums tiks piešķirts valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu daļu
atjaunošanai, saglabāšanai un infrastruktūras pielāgošanai tūrisma produkta attīstībai.
456. Mērķa grupa: Visi Latvijas iedzīvotāji un ārvalstu ceļotāji.
457. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības.
458. Minimālais un maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms vienam
projektam: No 99 601 EUR līdz 996 010 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK.09.10.2008. rīkojumu nr.609)

459. 3.4.2.1.2.apakšaktivitāte. Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība.
460. Apakšaktivitātes mērķis: Veicināt velotūrisma produkta attīstību, izveidojot veloceliņu
infrastruktūru, ievērojot tūristu drošības un tūrisma resursu ilgtspējības nodrošināšanas
prasības.
461. Atbalsta veids: Veloceliņu izbūve un labiekārtošana, labiekārtotu atpūtas vietu un
velonovietņu izveidošana, maršruta popularizēšana un mārketinga pasākumi.
462. Mērķa grupa: Visi Latvijas iedzīvotāji un ārvalstu ceļotāji.
463. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības.
464. Minimālais un maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms vienam
projektam: No 142 287 EUR līdz 996 010 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK. 09.10.2008.rīkojumu nr.609)

465. 3.4.2.1.3.apakšaktivitāte. Nacionālās nozīmes kultūras, aktīvā, veselības un rekreatīvā
tūrisma produkta attīstība.
466. Apakšaktivtētes mērķis: Veicināt starptautiski konkurētspējīgu un atpazīstamu tūrisma
produktu attīstību Latvijā, investējot jaunu tūrisma produktu radīšanā vai esošo kvalitātes
būtiskā uzlabošanā.
467. Atbalsta veids: Tūrisma produkta izveidošanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība vai
piedāvājumā esošā tūrisma produkta infrastruktūras kvalitātes uzlabošana atbilstoši esošajam
un potenciālajam vietējā un starptautiskā tūrisma tirgus pieprasījumam.
468. Mērķa grupa: Visi Latvijas iedzīvotāji un ārvalstu ceļotāji.
469. Finansējuma saņēmēji: Komersanti un pašvaldības.
470. Minimālais un maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms vienam
projektam: No 142 287 EUR līdz 996 010 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK. 09.10.2008.rīkojumu nr.609)
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471. 3.4.2.2.aktivitāte. Tūrisma informācijas sistēmas attīstība.
472. Aktivitātes mērķis: Izveidot kompleksu tūrisma informācijas nesēju sistēmu, kas ceļotājiem
nodrošinātu ērtu tūrisma objektu atrašanu un informācijas iegūšanu.
473. Atbalsta veids: Attīstot tūrisma informācijas infrastruktūru, tiks nodrošināta iespēja iegūt
pilnīgu informāciju par tūrisma apskates objektu atrašanās vietām, tūrisma notikumiem un
aktualitātēm visos reģionos.
474. Mērķa grupa: Visi Latvijas iedzīvotāji un ārvalstu ceļotāji.
475. Finansējuma saņēmēji: Tūrisma attīstības valsts aģentūra.
476. Publiskā finansējuma apjoms projektam: Viss aktivitātē pieejamais finansējums.
Valsts atbalsts
477. Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts. Jebkuram sabiedriskā sektora atbalstam šīs
programmas ietvaros jābūt saskaņā ar procedurālām un materiālām valsts atbalsta tiesību
normām, kādas ir spēkā brīdī, kad minētais sabiedriskā sektora atbalsts tiek piešķirts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība
478. Teritoriju līdzsvarota attīstība tiks veicināta, īstenojot apakšaktivitāti „Valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma
produktu attīstībai”, kuras ietvaros tiks paredzēti projektu vērtēšanas kritēriji, kas dos
priekšroku vājāk attīstītajām teritorijām. Savukārt aktivitāte „Tūrisma informācijas sistēmas
attīstība” tiks īstenota visā Latvijas teritorijā, tādejādi netieši veicinot teritoriju līdzsvarotas
attīstības horizontālās prioritātes ieviešanu.
Makroekonomiskā stabilitāte
479. Tūrisma attīstība var veicināt daudzu saistīto ekonomikas sektoru (transports, tirdzniecība,
informācijas tehnoloģijas) izaugsmi, veidojot nozīmīgu ieguldījumu nacionālajā attīstībā
kopumā un sekmējot valsts konkurētspējas pieaugumu ES iekšējā tirgū. Veikto investīciju
rezultātā izveidotā infrastruktūra tūrisma produkta attīstībai un tūrisma objektu un
pakalpojumu pieejamības nodrošināšana veicinās labvēlīgu apkārtējo vidi gan tūrisma, gan
citu nozaru (īpaši pakalpojumu sniedzēju) komercdarbības attīstībai.
Ilgstpējīga attīstība
480. Plānotās aktivitātes nacionālās nozīmes tūrisma produkta un tūrisma informācijas sistēmas
attīstībai tiks īstenotas, ievērojot ilgtspējīga tūrisma attīstības principu, kas ietver dabas
resursu saprātīgu izmantošanu un vides saglabāšanu. Horizontālās prioritātes īstenošanu
nodrošinās specifisku kritēriju noteikšana projektu atlasē (piemēram, kā vienu no kritērijiem
nacionālās nozīmes veselības un rekreatīvā tūrisma produkta projektu atlasei nosakot
izmantoto resursu atjaunošanu).
Vienādas iespējas
481. Plānotās aktivitātes nacionālās nozīmes tūrisma produkta un tūrisma informācijas sistēmas
attīstībai tiks īstenotas, ievērojot vienādu iespēju nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām,
to panākot ar atbilstošu prasību (piemēram, vides un informācijas pieejamības nodrošināšana
personām ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem, veciem cilvēkiem)
noteikšanu. Ņemot vērā to, ka 2/3 no tūrisma sektorā nodarbinātajiem ir sievietes, plānotās
aktivitātes īpaši uzlabos sieviešu nodarbinātību.
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Informācijas sabiedrība
482. Aktivitāte „Tūrisma informācijas sistēmas attīstība”, kuras ietvaros tiks izveidota vienota
tūrisma informācijas sniegšanas sistēma Latvijā, tiešā veidā veicinās plašāku un efektīvāku
IKT izmantošanu. Tūristi iegūs kvalitatīvu, sistematizētu un aktualizētu informāciju sev
saprotamā valodā un pieņemamos veidos par apmeklējamo tūrisma objektu. Investīcijas
veicinās pašu tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti attīstības nodrošināšanai.
Rīgas starptautiskā konkurētspēja
483. Pasākums atstās pozitīvu ietekmi uz Rīgas starptautisko konkurētspēju, ļaujot Latvijas
galvaspilsētai piesaistīt ārvalstu tūristus un tādējādi sekmējot tās starptautisko konkurētspēju
tūrisma jomā.
Ieviešana
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes
nr. un nosaukums
3.4.2.1.1. Valsts
nozīmes
pilsētbūvniecības
pieminekļu
saglabāšana,
atjaunošana un
infrastruktūras
pielāgošana
tūrisma produkta
attīstībai
3.4.2.1.2.
Nacionālās
nozīmes
velotūrisma
produkta attīstība
3.4.2.1.3.
Nacionālās
nozīmes kultūras,
aktīvā, veselības un
rekreatīvā tūrisma
produkta attīstība
3.4.2.2. Tūrisma
informācijas
sistēmas attīstība

Projektu
atlases
veids
APIA

APIA

APIA

Atbildīgā
iestāde
EM

Funkcijas
1.DP
izstrādāšana
(nozares
kompetences
ietvaros).
2.Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu,
atbilstošo
aktivitāšu,
u.tml.)
izstrādāšana.
3.Finanšu
plānošana.
4.Uzraudzība
aktivitātes
līmenī.

Sadarbības
iestāde
LIAA

IPIA

Funkcijas
1.Projektu atlase
un
apstiprināšana.
2.Projektu
ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšanas,
izpildes
uzraudzība.
3.Kontrole un
pārbaudes
projektu
īstenošanas
vietās.
4.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude
un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana.
5.Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitāšu līmenī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
484. 3.4.2.1.1., 3.4.2.1.2. un 3.4.2.1.3. apakšaktivitātes tiek ieviestas kā atklāta projektu
iesniegumu atlase, jo projekta iesniedzēju loks ir plašs loks un tas programmēšanas periodā
var mainīties.
485. 3.4.2.2.aktivitāte tiek ieviesta ierobežotā projektu iesniegumu atlases veidā, lai nodrošinātu
Latvijas Tūrisma attīstības politikas pamatnostādnēs noteikto mērķu sasniegšanu un rīcības
virzienu īstenošanu.
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Finanšu plāns
Nr.
p.k.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

1=2+5
20 271 275
20 271 275

2=3+4
20 271 275
20 271 275

3
17 230 584
17 230 584

3.4.2.Tūrisms
3.4.2.1. Nacionālās
nozīmes tūrisma
produkta attīstība
3.4.2.1.1. Valsts
nozīmes
pilsētbūvniecības
pieminekļu
saglabāšana,
12 999 882
12 999 882
11 049 900
atjaunošana un
infrastruktūras
pielāgošana tūrisma
produkta attīstībai
3.4.2.1.2. Nacionālās
nozīmes velotūrisma
7 271 393
7 271 393
6 180 684
produkta attīstība
3.4.2.1.3. Nacionālās
nozīmes kultūras,
aktīvā, veselības un
0
0
0
rekreatīvā tūrisma
produkta attīstība
3.4.2.2. Tūrisma
informācijas sistēmas
0
0
0
attīstība
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.06.2010. rīkojumu nr.298)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 13.12.2010. rīkojumu nr.725)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 14.09.2011.rīkojumu nr.459)

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4
3 040 691
3 040 691

Privātais
finansējums,
EUR
5
0
0

1 949 982

0

1 090 709

0

0

0

0

0

Uzraudzības rādītāji
Kvantifik
ācija
2009.gadā

1. Kultūras tūrisma
produktu skaits valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļos
2. Nacionālas nozīmes
kultūras, aktīvā,
veselības un
rekreatīvā tūrisma
produktu skaits
3. Izveidoti jauni,
labiekārtoti veloceliņi
(km)

0

0

0

0

20

3.4.2.1.3.
apakšaktivitāte

Apakšaktivitātē pieejamais
kopējais finansējuma apjoms
/vidējais finansējums vienam
projektam

0

0

49 km

3.4.2.1.2.
apakšaktivitāte

4. Īstenoti tūrisma

0

0

1

Tiks izveidoti veloceliņi
pašvaldību teritorijās.
Veloceliņu garums iegūts,
ņemot vērā apakšaktivitātē
pieejamo finansējumu un
viena km veloceliņa izbūves
izmaksas.
Atbalstāmās investīcijas ir

Rādītāji

Kvantifik
ācija
2013.gadā

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

Kvantifik
ācija
2004.gadā

Iznākuma rādītāji
15
3.4.2.1.1.
apakšaktivitāte

3.4.2.2.

Aprēķina skaidrojums

Atbalstīto projektu skaits
proporcionāli piešķirtajam
ES līdzfinansējumam.
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informācijas sistēmas
attīstības projekti
1. Nakšņojošo tūristu
skaits pašvaldībās –
potenciālajās projektu
realizācijas vietās pilsētbūvnie-cības
pieminekļu teritorijās
2. Izstrādātie tūrisma
maršruti valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu
teritorijās

aktivitāte

686 388

vērstas uz vienotas tūrisma
informācijas sistēmas
attīstību.

Rezultāta rādītāji
764 598
911 672
3.4.2.1.1.
apakšaktivitāte

0

0

15

3.4.2.1.1.
apakšaktivitāte

Potenciālais
nakšņojošo
tūristu skaita pieaugums –
10%
apmērā,
projekta
īstenošanas gadā, 3% - pēc
projekta īstenošanas katru
gadu
Atbilstoši atbalstīto projektu
skaitam

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji
1. Kultūras tūrisma
produktu skaits valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļos
2. Nacionālas nozīmes
kultūras, aktīvā,
veselības un rekreatīvā
tūrisma produktu skaits
3. Izveidoti jauni,
labiekārtoti veloceliņi
(km)

4. Īstenoti tūrisma
informācijas sistēmas
attīstības projekti*

1. Nakšņojošo tūristu
skaits pašvaldībās –
potenciālajās projektu
realizācijas vietās pilsētbūvniecības
pieminekļu teritorijās
2. Izstrādātie tūrisma
maršruti valsts nozīmes
pilsētbūvnie-cības
pieminekļu teritorijās

Plānošanas
reģions
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

Kvantifikācija
2004.gadā
Iznākuma rādītāji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
14
7
14
7
7

0

1

635 580
13 021
74 411
18 756

757 836
15 526
88 725
22 363

20 494

22 830

27 222

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
3
3
3
3

0

Rezultāta rādītāji
570 567
11 689
66 800
16 838

* Vienotā informācijas sistēma ir vienota visai Latvijai, to nevar izdalīt pa reģioniem.
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3.4.3.PASĀKUMS „KULTŪRVIDES SOCIĀLEKONOMISKĀ IETEKME”
Aktivitātes
486. 3.4.3.1.aktivitāte. Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide.
487. Aktivitātes mērķis: Kultūrvides sakārtošana un reģionu pievilcības palielināšana dzīves un
darba apstākļiem, kas veicinātu augsti kvalificēta darbaspēka piesaisti un saglabāšanu, attīstītu
teritoriju ekonomisko rosību, kā arī nodrošinātu daudzfunkcionālu infrastruktūru pakalpojumu
sniegšanai kultūras, izglītības, brīvā laika pavadīšanas, sabiedrisko pasākumu,
uzņēmējdarbības, biznesa un citās jomās.
488. Atbalsta veids: Atbalsts daudzfunkcionālu centru izveidei nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros. Daudzfunkcionāli kultūras centri ir tādas sabiedrisko pakalpojumu būves,
kas vienlaikus ir piemērotas gan daudzveidīgu profesionālās skatuves mākslas pasākumu
īstenošanai (teātris, mūzika, deja u.c.), gan konferenču un kongresu norisei, izstāžu darbības
un citu sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanai. Pašvaldības administratīvajam
centram no cita pašvaldības administratīvā centra, kurā ir vai tiek plānots daudzfunkcionālais
centrs, jābūt vismaz 75 km attālumā. Atbalsts tiek plānots nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros, kuros ir attīstītas vietējās profesionālās mūzikas dzīves tradīcijas, t.sk.,
darbojas vismaz divas profesionālās kultūrizglītības iestādes, un profesionāli un pastāvīgi
darbojas vismaz viens profesionāls orķestris.
489. Mērķa grupa: Iedzīvotāji, pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas.
490. Finansējuma saņēmēji: Valsts un pašvaldību institūcijas nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros.
491. 3.4.3.2.aktivitāte. Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana.
492. Aktivitātes mērķis: Atjaunot kultūras mantojuma objektus, lai palielinātu to ekonomisku un
inovatīvu izmantošanu, kas var kalpot kā nozīmīgs faktors teritoriju ekonomiskajai
reģenerācijai, to pievilcības palielināšanai, dzīvei, darbam un uzņēmējdarbībai labvēlīgu
apstākļu nodrošināšanai.
493. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts kultūras mantojuma objektu saglabāšanai, kuriem piemīt
augsts sociālekonomiskais potenciāls. Minētais potenciāls piemīt kultūras mantojuma
objektiem, kam ir kultūras pieminekļa statuss vai kas atrodas kultūras pieminekļa aizsardzības
zonā. Šie objekti saistās ar kopienas kolektīvo atmiņu, un to atjaunošana, uzturēšana un
publiskas pieejamības nodrošināšana ir nozīmīga visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no
to etniskās, sociālās, reliģiskās u.c. piederības. Īpaši atbalstāmi ir tādi kultūras mantojuma
objekti, kuros projekta rezultātā tiks sniegti dažādi kultūras pakalpojumi sabiedrībai,
nodrošinot savā nozarē nozīmīgu informācijas, metodoloģisko u.c. profesionālo funkciju
veikšanu, vienlaikus panākot objekta atpazīstamību un nozīmīgumu starptautiskā mērogā.
494. Mērķa grupa: Iedzīvotāji, pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas.
495. Finansējuma saņēmēji: Valsts un pašvaldību institūcijas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK.09.10.2008. rīkojumu nr.609 un MK 29.01.2009. rīkojumu nr.69)

496. 3.4.3.3.aktivitāte. Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu
saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā.
497. Aktivitātes mērķis: Nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai
un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas
publiskas funkcijas.
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498. Atbalsta veids: Atbalsts tādu privāto kultūras mantojuma objektu saglabāšanai un
atjaunošanai, kuros tiek nodrošināta atjaunojamo objektu plaša pieejamība sabiedrībai.
Atbalsts tiek plānots nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes attīstības centros, tādējādi
kultūras mantojuma ekonomiskā izmantošanā piesaistot arī privātās investīcijas.
499. Mērķa grupa: Iedzīvotāji, pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas.
500. Finansējuma saņēmēji: Fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā ir kultūras pieminekļi.
Valsts atbalsts
501. Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība
502. Lai sekmētu teritoriju līdzsvarotu attīstību un vienmērīgu investīciju piesaisti,
3.4.3.1.aktivitātē tiks atbalstīti projekti tikai ārpus Rīgas un Rīgas reģiona, 3.4.3.2.aktivitātē
katrā reģionā tiks atbalstīti ne mazāk kā divi projekti. Pēc pasākuma īstenošanas tiks
mazinātas kultūras pakalpojumu pieejamības un kvalitātes atšķirības visā Latvijas teritorijā un
sekmēta reģionu sociālekonomiskā attīstība un izaugsme, kā arī paaugstināta nodarbinātība un
konkurētspēja.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 29.01.2009. rīkojumu nr.69)

Makroekonomiskā stabilitāte
503. Pasākuma aktivitāšu ieviešana radīs priekšnoteikumus komercdarbības attīstībai, kas saistīta
ar pakalpojumu sektoru (transports, tirdzniecība, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi,
informācijas un komunikācijas pakalpojumi u.c.), sekmējot reģionu un Latvijas
konkurētspējas pieaugumu. Pasākuma ietvaros tiks finansēti projekti, izvērtējot plānoto
kultūras pakalpojumu sociālekonomisko atdevi, kā arī iespējas projektu ieviešanā piesaistīt arī
privātās investīcijas un projektu rezultātā izveidoto papildus darba vietu skaitu. Investīcijas
paredzēts veikt vienmērīgi visā plānošanas periodā.
Ilgtspējīga attīstība
504. Pasākums sekmē ilgtspējīgu attīstību, jo minimāli patērē dabas resursus, un pozitīvi ietekmē
vidi. Pasākuma mērķa īstenošanas rezultātā sabiedrībai tiks paaugstināta kultūras
pakalpojumu un pieejamības kvalitāte, kas nodrošinās apdzīvotās vietas pievilcību, dzīves
vides uzlabošanu, veicinot ilgtspējīgu attīstību.
Vienādas iespējas
505. Ņemot vērā nodarbinātības struktūru kultūras nozarē, pasākums atstās pozitīvu ietekmi uz
sieviešu nodarbinātību. Pasākuma projektu iesniegumu atlases kritērijos tiks iekļautas
prasības, kas nodrošinās vides pieejamību visām sabiedrības grupām, īpaši, personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Informācijas sabiedrība
506. Pasākuma ietvaros tiks veicināta iedzīvotāju pieeja informācijai par kultūras un
kultūrizglītības procesiem un pakalpojumiem. Pasākuma aktivitāšu rezultātā sabiedrībai būs
pieejama kvalitatīva, sistematizēta un aktuāla informācija par kultūras procesiem un
aktualitātēm Latvijā un pasaulē.
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Rīgas starptautiskā konkurētspēja
507. Pasākums netieši sekmēs Rīgas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanos, dodot iespēju
piesaistīt ārvalstu tūristus. Ņemot vērā, ka Rīgā atrodas Latvijas centrālā transporta
infrastruktūra (autoosta, lidosta, dzelzceļš) un nelielos attālumus starp reģioniem un Rīgu,
paredzams, ka ārvalstu tūristu maršruti, lielākoties, tiks saistīti ar Rīgu.
Ieviešana
Nr.
p.k.

Aktivitātes nr.
un nosaukums

1.

3.4.3.1.
Nacionālas un
reģionālas
nozīmes
daudzfunkcionā
lu centru
izveide

IPIA

Starpniekinstitūcija/
Atbildīgā
iestāde
KM

2.

3.4.3.2.
Sociālekonomis
ki nozīmīgu
kultūras
mantojuma
objektu
atjaunošana

APIA

KM

Projektu
atlases
veids

Funkcijas
DP
izstrādāšana
(nozares
kompetences
ietvaros) (analīze,
stratēģija,
prioritātes,
kritēriji u.tml.)
2. Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu,
atbilstošo
aktivitāšu u.tml.)
izstrādāšana
3. Finanšu
plānošana
4. Uzraudzība
prioritātes līmenī
5. Projektu
atlase un
apstiprināšana
6. Informācijas
un publicitātes
pasākumi
1. DP
izstrādāšana
(nozares
kompetences
ietvaros) (analīze,
stratēģija,
prioritātes,
kritēriji u.tml.)
2. Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu,
atbilstošo
aktivitāšu u.tml.)
izstrādāšana
3. Finanšu
plānošana
4. Uzraudzība
prioritātes līmenī
5. Projektu
atlase un
1.

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

CFLA

1. Projektu
ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana,
izpildes
uzraudzība
2. Kontrole un
pārbaudes
projektu
īstenošanas
vietās
3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude
un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana

CFLA

1. Projektu
ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana,
izpildes
uzraudzība
2. Kontrole un
pārbaudes
projektu
īstenošanas
vietās
3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude
un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
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Nr.
p.k.

Aktivitātes nr.
un nosaukums

Projektu
atlases
veids

Starpniekinstitūcija/
Atbildīgā
iestāde

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

apstiprināšana
6. Informācijas
un publicitātes
pasākumi
3.
3.4.3.3. Atbalsts APIA
KM
1. DP
kultūras
izstrādāšana
pieminekļu
(nozares
privātīpašniekie
kompetences
m kultūras
ietvaros) (analīze,
pieminekļu
stratēģija,
saglabāšanā un
prioritātes,
to
kritēriji u.tml.)
sociālekonomis
2. Ieviešanas
kā potenciāla
nosacījumu
efektīvā
(kritēriju,
izmantošanā.
attiecināmo
izmaksu,
atbilstošo
aktivitāšu u.tml.)
izstrādāšana
3. Finanšu
plānošana
4. Uzraudzība
prioritātes līmenī
5. Projektu atlase
un apstiprināšana
6. Informācijas
un publicitātes
pasākumi
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 13.11.2008. rīkojumu nr.712)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.06.2010. rīkojumu nr.298)

CFLA

Funkcijas

1. Projektu
ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana,
izpildes
uzraudzība
2. Kontrole un
pārbaudes
projektu
īstenošanas
vietās
3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude
un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
508. 3.4.3.1.aktivitātē tiek iekļauti programmas „Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu
tīkla izveide 2007.-2013.gadam” mērķi un prioritātes.
509. 3.4.3.2.aktivitāte tiks ieviesta atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, lai nodrošinātu
iespēju uz aktivitātē pieejamo atbalstu pretendēt visām valsts un pašvaldību institūcijām.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.06.2010. rīkojumu nr.298)

510. 3.4.3.3. aktivitāte tiks ieviesta atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, tādā veidā dodot
iespēju pretendēt uz aktivitāte pieejamo atbalstu visiem noteiktās mērķa grupas
pretendentiem.
Finanšu plāns
Nr.
p.k.

1.
2.

Investīciju joma

3.4.3.Kultūrvides
sociālekonomiskā ietekme
3.4.3.1. Nacionālas un

Kopā,
EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

1=2+5

2=3+4

3

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4

44 251 672

41 405 929

36 048 761

5 357 168

2 845 743

24 925 605

24 925 605

21 186 764

3 738 841

0

Privātais
finansējums,
EUR
5
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Nr.
p.k.

3.

4.

Kopā,
EUR

Investīciju joma

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

reģionālas nozīmes
daudzfunkcionālu centru
izveide
3.4.3.2. Sociālekonomiski
nozīmīgu kultūras
10 788 838
10 788 838
9 170 511
mantojuma objektu
atjaunošana
3.4.3.3. Atbalsts kultūras
pieminekļu
privātīpašniekiem kultūras
pieminekļu saglabāšanā un
8 537 229
5 691 486
5 691 486
to sociālekonomiskā
potenciāla efektīvā
izmantošanā
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.06.2010. rīkojumu nr.298)

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR

Privātais
finansējums,
EUR

1 618 327

0

0

2 845 743

Uzraudzības rādītāji
Kvantifikācija
2004.
gadā

Kvantifikācija
2009.
gadā

Izveidoto
daudzfunkcionālo
kultūras centru
skaits

0

0

Atjaunoto un
saglabāto
kultūras
mantojuma
objektu skaits

0

0

Privātīpašumā
esošo atjaunoto
un saglabāto
kultūras
mantojuma
objektu skaits

0

0

Rādītājs

Kvantifikācija
2013. gadā

Saiknes ar investīciju
virzienu pamatojums

Iznākuma rādītāji
4
Atbalstāmās
investīcijas ir vērstas
uz kultūras
infrastruktūras attīstību
un tās ekonomiskās
darbības forumu
dažādošanu, sekmējot
attīstības centru vides
kvalitāti, konkurētspēju
un ekonomisko
izaugsmi.
10
Atbalstāmās
investīcijas ir vērstas
uz kultūras
infrastruktūras attīstību
un tās ekonomiskās
darbības forumu
dažādošanu, sekmējot
attīstības centru vides
kvalitāti, konkurētspēju
un ekonomisko
izaugsmi.
5
Atbalstāmās
investīcijas ir vērstas
uz privātīpašumā
esošās kultūras
infrastruktūras attīstību
un tās ekonomiskās
darbības forumu
dažādošanu, sekmējot
attīstības centru vides
kvalitāti, konkurētspēju
un ekonomisko

Aprēķina skaidrojums

Atbalstīto projektu skaits
proporcionāls
piešķirtajam ES un
nacionālajam
līdzfinansējumam.

Atbalstīto projektu skaits
proporcionāls
piešķirtajam ES un
nacionālajam
līdzfinansējumam

Atbalstīto projektu skaits
proporcionāls
piešķirtajam ES un
privātajam
līdzfinansējumam
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Kvantifikācija
2004.
gadā

Rādītājs

Kultūras
pieminekļu
īpatsvars, kuru
tehniskais
stāvoklis var
tikt vērtēts kā
labs vai
apmierinošs

Kultūras
pakalpojumu
pieprasījums

Kvantifikācija
2009.
gadā

Kvantifikācija
2013. gadā

Saiknes ar investīciju
virzienu pamatojums

izaugsmi.
Rezultāta rādītāji
70%
Veikto investīciju
rezultātā uzlabosies
kopējais kultūras
pieminekļu stāvoklis
Latvijā, pozitīvi
ietekmējot indivīda,
sabiedrības un valsts
sociālekonomisko
attīstību.

63%

65%

1,9 milj.
apmeklēj
umu

2 milj.
apmeklēju
mu

2,47 milj.
apmeklējum
u

Atbalstītajām
investīcijām paredzama
pozitīva ietekme uz
kopējo kultūras
pakalpojumu
pieprasījuma apjomu
valstī, jo, nodrošinot
vairāk kvalitatīvākus,
daudzveidīgākus
kultūras pakalpojumus
tiek piesaistīta plašāka
auditorija un attīstīts
kultūras tirgus

Aprēķina skaidrojums

Šobrīd kultūras
pieminekļu tehniskais
stāvoklis tikai 18% ir
vērtējams kā labs, 45% apmierinošs, 32% - slikts,
4% - avārijas stāvoklī un
1% objektu ir daļēji vai
pilnīgi gājuši bojā, bet
tikai 27% pieminekļos
pēdējo piecpadsmit gadu
laikā veikti remontdarbi.
Piesaistītās investīcijas
veidotu vidēji 30 %
apmeklējuma pieaugumu
periodā. Prognoze veikta,
pamatojoties uz
novērojumu, ka pirmajos
gados pēc kultūras
infrastruktūras
sakārtošanas ievērojami
pieaug pieprasījums pēc
tajā sniegtajiem
pakalpojumiem. Ilgākā
laika periodā šis
pieprasījums stabilizējas.
3-5 gadus pēc
investīcijām
infrastruktūrā kultūras
institūcijās tiek sasniegts
apmeklējumu skaita un
pašieņēmumu pieaugums
līdz pat 70% gadā.

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītājs

Izveidoto
daudzfunkcionālo
kultūras centru skaits

Atjaunoto un saglabāto
kultūras mantojuma
objektu skaits

Privātīpašumā esošo atjaunoto un
saglabāto kultūras mantojuma
objektu skaits

Plānošanas
Kvantifikācija
reģions
2004. gadā
Iznākuma rādītāji
Rīga
0
Vidzeme
0
Kurzeme
0
Zemgale
0
Latgale
0
Rīga
0
Vidzeme
0
Kurzeme
0
Zemgale
0
Latgale
0
Rīga
0
Vidzeme
0
Kurzeme
0
Zemgale
0

Kvantifikācija
2009. gadā

Kvantifikācija
2013. gadā

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
0
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
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Rādītājs

Kultūras pieminekļu īpatsvars,
kuru tehniskais stāvoklis var tikt
vērtēts kā labs vai apmierinošs

Kultūras pakalpojumu
pieprasījums

Plānošanas
Kvantifikācija
reģions
2004. gadā
Latgale
0
Rezultāta rādītāji
Rīga
14,5%
Vidzeme
14%
Kurzeme
10%
Zemgale
10%
Latgale
14,5%
Rīga
46%
Vidzeme
12,5%
Kurzeme
16,5%
Zemgale
14%
Latgale
11%

Kvantifikācija
2009. gadā
0

Kvantifikācija
2013. gadā
1

15%
15%
10%
10%
15%
36%
18%
20%
14%
12%

16%
16%
11%
11%
16%
25%
20%
22%
17%
16%

FMProgr_061115_3DPP_ar grozijumiem.doc; Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums

111

3.4.4.PASĀKUMS „MĀJOKĻU ENERGOEFEKTIVITĀTE”
Aktivitātes
511. 3.4.4.1.aktivitāte. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
512. Aktivitātes mērķis: Mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu mājās, lai
nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.
513. Atbalsta veids: Aktivitāte paredz sniegt finansējumu energoefektivitātes pasākumiem,
piemēram, siltumsistēmu izolācijai un renovācijai, ēku norobežojošo konstrukciju siltināšanai
saskaņā ar veiktā energoaudita ieteikumiem, ēkas galveno daļu atjaunošanai – jumts, fasāde,
logi, durvis, trepju telpas, pagrabi, koridori, ieejas un lifti, un tehnisko instalāciju atjaunošanai
ēkā (ūdens apgādes, notekūdeņu sistēmas, elektrības un ugunsdrošības instalācijas,
ventilācijas un atkritumu sistēmas).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

514. Mērķa grupa: Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

515. Finansējuma saņēmēji: Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

516. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.07.2009. rīkojumu nr.516)
517. 3.4.4.2.aktivitāte. Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
518. Aktivitātes mērķis: Palielināt pašvaldības sociālā dzīvojamā fonda energoefektivitāti,
vienlaikus ceļot tā kvalitāti un ilgtspēju un nodrošinot sociāli mazaizsargātas personu grupas
ar adekvātu mājokli.
519. Atbalsta veids: Aktivitāte paredz ēkas galveno daļu siltināšanu saskaņā ar energoaudita
ieteikumiem – jumts, fasāde, logi, durvis, pagrabs, nodrošinot arī papildu atjaunošanas darbus
- trepju telpas, koridori, ieejas, kā arī ēkas rekonstrukciju nemainot tās funkciju. Tāpat
atjaunošanā tiks ietvertas ēkas tehniskās instalācijas – ūdens apgāde, notekūdeņu sistēmas,
elektrības un ugunsdrošības instalācijas, ventilācijas un atkritumu sistēmas, utt.
520. Mērķa grupa: Sociālo dzīvojamo māju dzīvokļu īrnieki.
521. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldības.
522. Minimālais un maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoms:
Maksimālais līdzfinansējums vienai sociālajai dzīvojamai mājai 199 202 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008. rīkojumu nr.609.)

Valsts atbalsts
523. Pasākuma ietvaros valsts atbalsts netiks sniegts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība
524. Pasākuma ietvaros ieguldījumi tiks veikti visās pašvaldību teritorijās. Lielākā finansējuma
daļa, īpaši aktivitātes „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
ietvaros, tiks ieguldīta ārpus Rīgas un Rīgas rajona teritorijas.
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Makroekonomiskā stabilitāte
525. Pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Makroekonomiskā stabilitāte”.
Ilgspējīga attīstība
526. Pasākumu īstenošanas rezultātā pašvaldību teritorijā tiks veikti ēku energoefektivitāti un
siltumnoturību paaugstinoši pasākumi dzīvojamā fondā, atjaunots un kvalitatīvi uzlabots
sociālais dzīvojamais fonds.
527. Pasākuma aktivitāšu īstenošana ietver energoresursu ietaupījumu un efektīvāku izmantošanu,
kas savukārt samazina CO2 emisijas, tādā veidā nodrošinot dabas resursu saprātīgu
izmantošanu, kā arī apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu.
Vienādas iespējas
528. Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu.
Pasākums paredz dzīves vides kvalitātes un pieejamības uzlabošanu visām sabiedrības
grupām, īpaši, vides pieejamības nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Informācijas sabiedrība
529. Pasākums nav tieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”.
Rīgas starptautiskā konkurētspēja
530. Pasākums ir netieši saistīts ar horizontālo prioritāti „Rīgas starptautiskā konkurētspēja”,
ņemot vērā, ka atbalsts 3.4.4.1.aktivitātes ietvaros ir vērsts arī uz daudzdzīvokļu māju
eneregoefektivitātes pasākumiem Rīgas pašvaldības teritorijā.
Ieviešana
Nr.
p.k.
1.

2.

Aktivitātes/
Apakšaktivitātes nr. un
nosaukums
3.4.4.1.
Daudzdzīvokļu
māju
siltumnoturības
uzlabošanas
pasākumi

3.4.4.2. Sociālo
dzīvojamo māju
siltumnoturības
uzlabošanas

Projektu
atlases
veids

Atbildīgā
iestāde

APIA

EM

APIA

EM

Funkcijas
1.DP
izstrādāšana
(nozares
kompetences
ietvaros)
2.Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu,
atbilstošo
aktivitāšu, u.c.)
izstrādāšana
3.Finanšu
plānošana
4.Uzraudzība
aktivitātes līmenī
5.Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitāšu līmenī
1.DP
izstrādāšana
(nozares
kompetences

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

Valsts
aģentūra
„Latvijas
Investīciju un
attīstības
aģentūra”

1. Projektu atlase un
apstiprināšana
2. Projektu
ieviešanas vadība,
līgumu slēgšanas,
izpildes uzraudzība
3. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
4. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana

Valsts
aģentūra
„Latvijas
Investīciju un

1. Projektu atlase un
apstiprināšana
2. Projektu
ieviešanas vadība,
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pasākumi

attīstības
aģentūra”

līgumu slēgšanas,
izpildes uzraudzība
3. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
4. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
5. Informācijas un
publicitātes
pasākumi aktivitāšu
līmenī
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008.rīkojumu nr.609 un MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.04.2010. rīkojumu nr.202)
ietvaros)
2.Ieviešanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu,
atbilstošo
aktivitāšu, u.c.)
izstrādāšana
3.Finanšu
plānošana
4.Uzraudzība
aktivitātes līmenī

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
531. 3.4.4.1.aktivitāte "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" tiek ieviesta
kā atklāta projektu iesniegumu atlase, jo projektu iesniedzēju loks ir plašs un tas
programmēšanas periodā var mainīties.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

532. 3.4.4.2.aktivitāte "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" tiek
ieviesta kā atklāta projektu iesniegumu atlase, jo projektu iesniedzēju loks programmēšanas
periodā var mainīties.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)

Finanšu plāns
Nr.
p.k.

1.
2.

3.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

1=2+5

2=3+4

3

3.4.4.Mājokļa
141 840 227
87 120 855
84 819 738
enenrgoefektivitāte
3.4.4.1.Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības
132 635 759
77 916 387
77 916 387
uzlabošanas pasākumi
3.4.4.2. Sociālo
dzīvojamo māju
9 204 468
9 204 468
6 903 351
siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 10.09.2009.rīkojumu nr.609)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 14.09.2011. rīkojumu nr.459)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 03.07.2014. rīkojumu nr.325)

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4

Privātais
finansējums,
EUR
5

2 301 117

54 719 372

0

54 719 372

2 301 117

0
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Uzraudzības rādītāji
Rādītāji

Kvantifikācija
2004. gadā

Kvantifikācija
2009. gadā

Kvantifikācija 2013.
gadā

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

Aprēķina skaidrojums

Iznākuma rādītāji
1. Ieviesti
energoefektivitātes
pasākumi
daudzdzīvokļu
mājās
2. Izveidotas
energoefektīvas
sociālās mājas

1. Siltumenerģijas
patēriņa
samazinājums
atbalstītajās
daudzdzīvokļu
mājās
2. Siltumenerģijas
patēriņa
samazinājums
atbalstītajās
sociālajās mājās
(MWh gadā)

0

0

120

3.4.4.1.
aktivitāte

0

30

73

3.4.4.2.
aktivitāte

0

0%

0

1%

Rezultāta rādītāji
15% no fiksētā
siltumenerģijas
patēriņa pirms
pasākumu
veikšanas

2%

3.4.4.1.
aktivitāte

3.4.4.2.
aktivitāte

Tiek pieņemts, ka 2/3 no
mājām ņems kredītu līdz 142,3
tūkst.EUR, bet 1/3 būs lielākas
ēkas ar kredīta apjomu līdz
313 tūkst.EUR.
Maksimālais atbalsts vienai
sociālajai mājai 199,2 tūkst.
EUR. Tiek pieņemts, ka visas
sociālās mājas nepieteiksies uz
maksimālo atbalsta apjomu.
Patērētās siltumenerģijas
apjoms saskaņā ar uzskaites
datiem mājas ievadā (pirms un
pēc pasākuma veikšanas).
Katrai sociālajai mājai jāīsteno
vismaz divi ēkas energoaudita
pārskatā norādītie pasākumi

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji

1. Ieviesti
energoefektivitātes
pasākumi daudzdzīvokļu
mājās
2. Izveidotas
energoefektīvas sociālās
mājas

1. Siltumenerģijas
patēriņa samazinājums
atbalstītajās
daudzdzīvokļu mājās
2. Siltumenerģijas
patēriņa samazinājums
atbalstītajās sociālajās
mājās (MWh gadā)

Plānošanas
reģions
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

Kvantifikācija
2004.gadā
Iznākuma rādītāji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rezultāta rādītāji
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

0
0
0
0
0
8
7
5
5
5

43
19
20
16
22
26
12
12
11
12

0
0
0
0
0
1%
1%
1%
1%
1%

15%
15%
15%
15%
15%
2%
2%
2%
2%
2%
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3.5. PRIORITĀTE ”VIDES INFRASTRUKTŪRAS UN VIDEI DRAUDZĪGAS
ENERĢĒTIKAS VEICINĀŠANA”
3.5.1. PASĀKUMS „VIDES AIZSARDZĪBAS INFRASTRUKTŪRA”
Aktivitātes
533. 3.5.1.1. aktivitāte: Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000
534. Aktivitātes mērķis: Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana un pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi,
samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un
energoresursu racionālu izmantošanu.
535. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai aglomerācijās
ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000, lai uzlabotu ūdensapgādes sistēmā padotā dzeramā
ūdens kvalitāti, samazinātu nepietiekami attīrītu notekūdeņu izplūdi vidē un palielinātu
pakalpojumu pieejamību. Netiks atbalstīta lietus ūdeņu kanalizācijas būvniecība vai
rekonstrukcija, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve nākotnē plānotās apbūves
teritorijās.
536. Mērķa grupa: Pašvaldības teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji, esošās iestādes.
537. Finansējuma saņēmēji: Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs - pašvaldības,
pašvaldību iestādes un aģentūras, kā arī kapitālsabiedrības, kurām ar pašvaldību noslēgts
līgums, kas nosaka ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākuma būtību,
ilgumu, pakalpojumu sniegšanas teritoriju, kompensācijas maksājumu aprēķināšanas
nosacījumus u.c.
538. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
539. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
540. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
541. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
542. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
543. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
544. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
545. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
546. Svītrots. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)
547. 3.5.1.2. aktivitāte: Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība
548. 3.5.1.2.1.apakšaktivitāte. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija
549. Apakšaktivitātes mērķis: Samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada atkritumi un vides
aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves.
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550. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts normatīvo aktu prasībām neatbilstošo sadzīves atkritumu
izgāztuvju kopējās atkritumu apglabāšanas zonas rekultivācijai, t.i., darbībām, kas tieši
saistītas ar izgāztuves rekultivāciju, un pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai nepieciešamā
aprīkojuma ierīkošanai.
551. Mērķa grupa: Atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotāji - pašvaldības teritorijā
dzīvojošie iedzīvotāji.
552. Finansējuma saņēmēji: Pašvaldība, kas atbildīga par radīto piesārņojumu vai kuras teritorijā
atrodas atkritumu izgāztuve, kas iekļauta rekultivējamo izgāztuvju sarakstā.
553. 3.5.1.2.2.apakšaktivitāte. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu Nr.259)

554. Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, nodrošinot
atkritumu apglabāšanu un apstrādi cilvēku veselībai un videi drošā veidā, un nodrošinot
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību pilsētās 100% un lauku
teritorijās 80% iedzīvotāju.
555. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidei
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai atbilstoši
reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem. Tiks atbalstīta poligonu un poligonu
atbalstošās infrastruktūras izveide, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu atkritumu
apglabāšanu un samazinātu poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu.
556. Mērķa grupa: Atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes.
557. Finansējuma saņēmēji: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kas normatīvo aktu noteiktajā
kārtībā ir atbildīgi par poligonu darbības nodrošināšanu.
558. 3.5.1.2.3.apakšaktivitāte. Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība
559. Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot ilgtspējīgu atkritumu, t.sk. bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu, atbalstot atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras attīstību, līdz
ar to veicinot materiālu otrreizēju izmantošanu.
560. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidei, t.sk.
dalītās atkritumu savākšanas punktu izveidei (arī bīstamo atkritumu savākšanas punktu
izveidei
ārstniecības
iestādēs,
laboratorijās
u.c.),
kompostēšanas
laukumu,
šķirošanas/pārkraušanas centru izveidei, notekūdeņu dūņu apstrādei un ārstniecības iestādēs
radīto bīstamo atkritumu priekšapstrādei, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu,
kā arī atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai
atbilstoši reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.08.2012.. rīkojumu nr.363)

561. Mērķa grupa: Atkritumu apsaimniekošanas reģiona iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes.
562. Finansējuma saņēmēji: Kapitālsabiedrības, kurām noslēgts līgums ar pašvaldību par atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai līgums ar
atkritumu apsaimniekotāju, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību normatīvajos aktos par
atkritumu apsaimniekošanu noteiktajā kārtībā, vai līgums ar pakalpojumu saņēmēju par
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu; kapitālsabiedrības – ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēji vai ārstniecības iestādes, kuras saņēmušas atļauju A vai B kategorijas
piesārņojošo darbību veikšanai, kas ietver atkritumu apsaimniekošanu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.08.2012.. rīkojumu nr.363)

562.1 3.5.1.3.aktivitāte. Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās.
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

562.2 Aktivitātes mērķis: Saglabāt Latvijas dabas vides kvalitāti atbilstoši Eiropas Savienības
direktīvu prasībām, valsts starptautiskajām saistībām un vietējām vajadzībām; novērst esošos
un nākotnes draudus dabas vērtībām, vienlaikus nodrošinot maksimāli efektīvu resursu
izlietojumu dabas vērtību saglabāšanā un atjaunošanā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

562. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts infrastruktūras izveidei intensīvi apmeklētās Natura 2000
teritorijās, kurām izstrādāts dabas aizsardzības plāns, lai samazinātu antropogēno slodzi un
nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vienlaikus radot priekšnoteikumus
tūrisma attīstībai. Tiks atbalstīta taku (tai skaitā laipas, trepes, tiltiņi), labiekārtotu atpūtas
vietu, dažādu informatīvo zīmju un tematisku informācijas stendu (tai skaitā administratīvo
zīmju, informatīvo stendu, kas ietver pamatinformāciju par Natura 2000 teritoriju) izveide un
izvietošana dabā, stāvlaukumu (apmeklētāju transportam) izveide, jaunu taku maršrutu
izveide, skatu torņu būvniecība un cita infrastruktūra, kas nepieciešama Natura 2000
teritorijas antropogēnās slodzes mazināšanai, sabiedrības informēšanai un izglītošanai, kā arī
informatīvo stendu izveide par Natura 2000 teritorijām ārpus šo teritoriju robežām.
3

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

562.4 Mērķa grupa: Aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas, apmeklētāji, komersanti, kas
sniedz ar tūrismu saistītos pakalpojumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

562. Finansējuma saņēmēji: Valsts iestādes, kuru kompetencē ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
aizsardzība un apsaimniekošana.
5

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

562.6 3.5.1.4.aktivitāte. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

562.7 Aktivitātes mērķis: Nodrošināt atbildīgās institūcijas un sabiedrību ar savlaicīgu,
mērķorientētu un patiesu informāciju par vides kvalitāti un dabas resursiem, kā arī par
īstenoto vides aizsardzības pasākumu lietderību un efektivitāti.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

562.8 Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts vides monitoringa un kontroles sistēmas nodrošināšanai un
attīstībai. Tiks atbalstītas gaisa kvalitātes monitoringa staciju aprīkojuma un iekārtu piegādes,
virszemes un pazemes ūdeņu paraugu ievākšanas un monitoringa mērījumu aprīkojuma
iegāde un uzstādīšana, laboratorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana prioritāro bīstamo vielu
analīzēm, kuģa iegāde un atbilstoša ekipējuma nodrošināšana vides un zvejas kontroles,
uzraudzības, vides monitoringa un kontroles veikšanai Baltijas jūrā. Lai nodrošinātu
informācijas sniegšanu reālā laika režīmā Eiropas kopējā radiācijas avāriju agrīnās
brīdināšanas sistēmā, atbalsts paredzēts arī radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas
sistēmas pilnveidošanai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

562.9 Mērķa grupa: Vides monitoringa un kontroles iestādes.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

562.10 Finansējuma saņēmēji: Valsts vides dienests.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
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Valsts atbalsts
563. Aktivitātēm, kurās finansējuma saņēmējs ir pašvaldības, pašvaldību iestādes un aģentūras
valsts atbalsta (atbalsts komercdarbībai) nosacījumi nav piemērojami. Izņēmums, būs
gadījumi, kad finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas rezultātā radīto labumu nodos nomā
vai koncesijā. Šajā situācijā par valsts atbalsta (atbalsta komercdarbībai) nosacījumu
ievērošanu būs atbildīgs finansējuma saņēmējs.
564. Valsts atbalsta (atbalsts komercdarbībai) nosacījumi, kas attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem, piemērojami 3.5.1.1.aktivitātei “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
apdzīvotās
aglomerācijās
ar
cilvēku
ekvivalentu
lielāku
par
2000”
un
3.5.1.2.2. apakšaktivitātei “Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”,
gadījumos, kad finansējuma saņēmējs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, valsts atbalstu
(atbalsts komerdarbībai) ir paredzēts sniegt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam kā valsts
atbalstu, kurš nav piesakāms Eiropas Komisijā atbilstoši:


Komisijas direktīvai 2005/81/EK ar ko groza Direktīvu 80/723/EEK par dalībvalstu un
publisku uzņēmumu finansiālo attiecību pārskatāmību, kā arī finansiālo pārskatāmību
dažos uzņēmumos;



Komisijas lēmumam 2005/842/EK par EK Līguma 86.panta 2.punkta piemērošanu valsts
atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem
uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimnieciku nozīmi;



Kopienas nostādnēm valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu,

-

Komercdarbības atbalsta kontroles likuma III1. nodaļai ”Atbalsts atlīdzības maksājumu
veidā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”.

565. Valsts atbalsta (atbalsts komercdarbībai) jautājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitātei “Dalītās
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, gadījumos, kad finansējuma saņēmējs ir
kapitālsabiedrība, risināšanai ir veikti grozījumi ”Atkritumu apsaimniekošanas likumā””, kura
221. pants paredz, ka atbalstu komercdarbībai sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, izņemot
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs, kā arī sadzīves atkritumu
pārstrādi, sniedz saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Ņemot vērā, ka minētais
jautājums ir saskaņojams arī ar Eiropas Komisiju, atbilstošos Ministru kabineta noteikumus ir
paredzēts apstiprināt līdz 2008. gada 1. novembrim.
566. Visiem projektiem tiks piešķirts nacionālais finansējums. Atkarībā no projekta finansējuma
saņēmēja, tā iespējām finansēt projektu, kā arī projekta mēroga, iespējamie nacionālā
finansējuma avoti ir valsts, pašvaldības, kā arī kapitālsabiedrību finanšu līdzekļi.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
567. Vides infrastruktūras pieejamība un kvalitāte ietekmē uzņēmējdarbības veiksmīgu attīstību,
atsevišķu teritoriju un valsts attīstību kopumā.
Teritorijas līdzsvarota attīstība
568. Ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas projekti tiks īstenoti visā Latvijas
teritorijā, ievērojot aktivitātes specifiku, t.i., finansējums tiks nodrošināts visu Latvijas
teritorijā esošo aglomerāciju ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 ūdenssaimniecību
sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, savukārt atkritumu apsaimniekošanas
projektiem tiks sniegts atbalsts saskaņā ar reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem.
Piemērojot teritorijas attīstības indeksu, kā vienu no projekta vērtēšanas kritērijiem, atbalsts
prioritāri tiks novirzīts teritorijām ar zemāku teritorijas attīstības indeksu. Normatīvo aktu
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prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju rekultivācijai Kohēzijas fonda atbalsta likme Rīgā
paredzēta 50% apjomā, pārējā Latvijas teritorijā – 85 % apjomā.
Makroekonomiskā stabilitāte
569. Makroekonomiskā stabilitāte tiks veicināta, paredzot vērtēt projektos plānoto tarifu politiku,
lai tiktu nodrošināti nepieciešamie ekspluatācijas un attīstības izdevumi. Vērtējot projektus,
tiks ņemts vērā projekta iesniedzēja papildu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā.
Vienādas iespējas
570. Nav tiešas ietekmes uz horizontālo prioritāti. Pasākums kopumā veicinās horizontālās
prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu. Vides monitoringa sistēmas uzlabošanas
pasākumi netiešā veidā atstās pozitīvu ietekmi uz noteiktu iedzīvotāju grupu veselības
stāvokli. Izveidojot infrastruktūru Natura 2000 teritorijās un infrastruktūru augu un dzīvnieku
kolekciju apmeklēšanai, īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem nodrošinātu pieejamību apskates objektiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Ilgtspējīga attīstība
571. Visas pasākuma aktivitātes un apakšaktivitātes ir vērstas uz dabas un energoresursu racionālu
izmantošanu un vides piesārņojuma samazināšanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un
novēršot draudus iedzīvotāju veselībai. Visas aktivitātes ir specifiskas aktivitātes attiecībā uz
ilgtspējīgu attīstību.
Informācijas sabiedrība
572. Pasākumam nav tiešas ietekmes uz horizontālo prioritāti, izņemot 3.5.1.4.aktivitāti „Vides
monitoringa un kontroles sistēmas attīstība”, kuras ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem,
kas paredz sabiedrības informētības uzlabošanu vides aizsardzības jomā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Rīgas starptautiskā konkurētspēja
573. Pasākumam nav tiešas ietekmes uz horizontālo prioritāti.
Ieviešana
Nr.
p.k.
1.

Aktivitātes/apakšaktivitātes nr. un
nosaukums

Projektu
atlases
veids

Starpniekinstitūcija/
Atbildīgā
iestāde

Funkcijas

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

VARAM

1. Darbības
programmu
izstrādāšana nozares
kompetences ietvaros
(analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas
nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu,
atbilstošo aktivitāšu
u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība
prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un

-

-

3.5.1.1.
Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
aglomerācijās ar
cilvēku ekvivalentu
lielāku par 2000
IPIA
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2.

3.

3.5.1.2.1. Normatīvo
aktu prasībām
neatbilstošo
izgāztuvju
rekultivācija

IPIA

VARAM

IPIA

VARAM

3.5.1.2.2. Reģionālu
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmu attīstība

apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana
9. Informācijas un
publicitātes pasākumi
prioritātes un
pasākumu līmenī
1. Darbības
programmu
izstrādāšana nozares
kompetences ietvaros
(analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas
nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu,
atbilstošo aktivitāšu
u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība
prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un
apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana
9. Informācijas un
publicitātes pasākumi
prioritātes un
pasākumu līmenī
1. Darbības
programmu
izstrādāšana nozares
kompetences ietvaros
(analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas
nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu,

-

-

-

-
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4.

3.5.1.2.3. Dalītās
atkritumu
apsaimniekošanas
sistēmas attīstība

APIA

VARAM

5.

3.5.1.3.
Infrastruktūras
izveide Natura 2000
teritorijās

IPIA

VARAM

atbilstošo aktivitāšu
u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība
prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un
apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana
9. Informācijas un
publicitātes pasākumi
prioritātes un
pasākumu līmenī
1. ES plānošanas
dokumentu
izstrādāšana
2. Ieviešanas
nosacījumu, t.sk.
projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju
izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
pasākumu līmenī
4.Uzraudzība
pasākumu un
aktivitāšu līmenī
5. Projektu atlase un
apstiprināšana
6. Informācijas un
publicitātes pasākumi
pasākumu un
aktivitāšu līmenī
1. Darbības
programmu
izstrādāšana nozares
kompetences ietvaros
(analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas
nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu,
atbilstošo aktivitāšu
u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība
prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un
apstiprināšana

CFLA

1. Projektu
ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība
2. Kontrole un
pārbaudes
projektu
īstenošanas
vietās
3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Informācijas
un publicitātes
pasākumi
projektu līmenī

–

–

FMProgr_061115_3DPP_ar grozijumiem.doc; Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums

122

6. Projektu ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana
9. Informācijas un
publicitātes pasākumi
prioritātes un
pasākumu līmenī
6.
3.5.1.4. Vides
IPIA
VARAM 1. Darbības
monitoringa un
programmu
kontroles sistēmas
izstrādāšana nozares
attīstība
kompetences ietvaros
(analīze, stratēģija,
prioritātes, kritēriji
u.tml.)
2. Ieviešanas
nosacījumu (kritēriju,
attiecināmo izmaksu,
atbilstošo aktivitāšu
u.tml.) izstrādāšana
3. Finanšu plānošana
4. Uzraudzība
prioritātes līmenī
5. Projektu atlase un
apstiprināšana
6. Projektu ieviešanas
vadība, līgumu
slēgšana, izpildes
uzraudzība
7. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
8. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana
9. Informācijas un
publicitātes pasākumi
prioritātes un
pasākumu līmenī
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

–

–

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
574. 3.5.1.1., 3.5.1.2.1., 3.5.1.2.2., 3.5.1.3. un 3.5.1.4.aktivitātēs un apakšaktivitātes noteikts
ierobežots finansējuma saņēmēju loks, zināmi visi iespējamie finansējuma saņēmēji, ar
pieejamo finansējumu, ievērojot atlases kritērijus, iespējams apmierināt visu finansējuma
saņēmēju vajadzības.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
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575. 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē atklāts projektu iesniegumu atlase noteikta, jo ir plašs finansējuma
saņēmēju loks, nav iespējams apmierināt visu finansējuma saņēmēju vajadzības.

Finanšu plāns
Nr.
p.k.

1.

Investīciju joma

3.5.1. Vides aizsardzības
infrastruktūra
3.5.1.1. Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000

2.

3.

3.5.1.2. Reģionālu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu
attīstība
3.5.1.2.1. Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošo
izgāztuvju rekultivācija
3.5.1.2.2. Reģionālu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu
attīstība
3.5.1.2.3. Dalītās atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu
attīstība
3.5.1.3. Infrastruktūras izveide
Natura 2000 teritorijās

4.

5.

6.

7.
8.

3.5.1.4. Vides monitoringa un
kontroles sistēmas attīstība

Kopā,
EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

KF,
EUR

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR

Privātais
finansējums,
EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

672 843 986

589 468 734

556 571 552

32 897 182

83 375 252

505 683 472

468 117 465

444 913 304

23 204 161

37 566 007

148 815 623

103 006 378

94 362 478

8 643 900

45 809 245

24 419 824

24 419 824

15 775 924

8 643 900

0

46 867 925

39 822 617

39 822 617

0

7 045 308

77 527 874

38 763 937

38 763 937

0

38 763 937

7 881 194

7 881 194

7 881 194

0

0

10 463 697

10 463 697

9 414 576

1 049 121

0

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.08.2010. rīkojumu nr.508)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.10.2011. rīkojumu nr.505)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu nr.519)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.12.2013. rīkojumu nr.613)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 20.06.2014. rīkojumu nr.317)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.12.2014. rīkojumu nr.818)

Uzraudzības rādītāji
Nr.
p.k.

1.

Rādītāji

Papildu iedzīvotāju
skaits, uz ko vērsti
ūdenssaimniecības
projekti

Kvantifikācija
2004.
gadā
0

Kvanti- KvantiSaiknes ar
fikācija fikācija
investīciju
2009.
2013.
virzienu
gadā
gadā
pamatojums
Iznākuma rādītāji
1,43
1,67
3.5.1.1. aktivitāte
milj.
milj.

Aprēķina skaidrojums

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu uzlabošana
plānota 88 aglomerācijās,
kurās kopējais iedzīvotāju
skaits ir 1,67 milj.
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2.

Rekultivēto normatīvo
aktu prasībām
neatbilstošo atkritumu
izgāztuvju skaits

3.

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

176

206

261

3.5.1.2.1.
apakšaktivitāte

0

1,3 milj.

2,19
milj.

3.5.1.2.2.
apakšaktivitāte

1150

4030

8640

3.5.1.2.3.
apakšaktivitāte

Izvietoto robežzīmju
skaits Natura 2000
teritoriju iezīmēšanai
dabā
Antropogēno slodzi
samazinošo
infrastruktūras projektu
skaits Natura 2000
teritorijās
Īstenotās ES direktīvas
ūdeņu un gaisa stāvokļa
kontrolei un uzraudzībai,
skaits

150

6 200

18 000

3.5.1.3.aktivitāte

0

20

50

3.5.1.3.aktivitāte

0

1

4

3.5.1.4.aktivitāte

8.

Iedzīvotāju īpatsvars,
kam nodrošināti
normatīvo aktu prasībām
atbilstoši notekūdeņu
apsaimniekošanas
pakalpojumi, %

9%

56%

9.

Iedzīvotāju īpatsvars,
kam nodrošināti
normatīvo aktu prasībām
atbilstoši ūdensapgādes
pakalpojumi, %

44%

59%

10.

Dalītās atkritumu
vidēji
vidēji
vidēji
3.5.1.2.3.
savākšanas
1 punkts 1 punkts 1 punkts apakšaktivitāte
infrastruktūras
uz 2000
uz 800
uz 500
nodrošinājums
iedz.
iedz.
iedz.
Natura 2000 teritorijas,
6
15
35
3.5.1.3.aktivitāte
uz kurām vērsti
antropogēno slodzi
samazinošie projekti
(skaits)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

4.

5.

6.

7.

11.

Rezultāta rādītāji
62%
3.5.1.1. aktivitāte

66%

3.5.1.1. aktivitāte

Plānots, ka ar KF atbalstu uz
2009.gadā papildus tiks
rekultivētas 30 izgāztuves, līdz
2013.gadam – kopā 85
izgāztuves
Plānots, ka 100% pilsētu un
80% lauku iedzīvotāju būs
pieejami kvalitatīvi atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumi
Plānots, ka ar KF atbalstu uz
2009.g. papildus tiks ierīkoti
2880 punkti, uz 2013.g. - 7490
punkti

Jānodrošina četru ES direktīvu
prasību pilnīga izpilde vides
stāvokļa kontrolei un
uzraudzībai (monitorings).
2004.gadā tika īstenotas tajā
brīdī spēkā esošo ES direktīvu
prasības, nodrošinot daļēju
kontroli un uzraudzību
2004. g. norādīts iedzīvotāju
īpatsvars attiecībā uz visu
Latviju, t.sk. apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu, mazāku
par 2000; 2009.gadā par
2004.-2006.gada Kohēzijas
fonda līdzekļiem tika plānots
sasniegt 51 %, par 2007.2013.gada līdzekļiem – 5 %
2004. g. norādīts iedzīvotāju
īpatsvars attiecībā uz visu
Latviju, t.sk. apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu, mazāku
par 2000; 2009.gadā par
2004.-2006.gada Kohēzijas
fonda līdzekļiem tika plānots
sasniegt 56 %, par 2007.2013.gada līdzekļiem – 3 %

Natura 2000 teritoriju skaits,
kur atbilstoši izdalītajam
indikatīvajam finansējumam
varēs izveidot infrastruktūru
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Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Plānošanas
Kvantifikācija
reģions
2004. gadā
Iznākuma rādītāji
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko Rīga
0
vērsti ūdenssaimniecības
Vidzeme
0
projekti, milj.
Kurzeme
0
Zemgale
0
Latgale
0
Rekultivēto normatīvo aktu
Rīga
8
prasībām neatbilstošo atkritumu Vidzeme
21
izgāztuvju skaits
Kurzeme
58
Zemgale
42
Latgale
47
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko Rīga
0
vērsti atkritumu
Vidzeme
0
apsaimniekošanas projekti, milj. Kurzeme
0
Zemgale
0
Latgale
0
Dalītās atkritumu savākšanas
Rīga
550
punktu skaits
Vidzeme
120
Kurzeme
155
Zemgale
145
Latgale
180
Rezultāta rādītāji
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
Rīga
nodrošināti normatīvo aktu
Vidzeme
prasībām atbilstoši notekūdeņu
Kurzeme
9%
apsaimniekošanas pakalpojumi,
Zemgale
% no Latvijas iedz.
Latgale
Iedzīvotāju īpatsvars, kam
Rīga
32,0%
nodrošināti normatīvo aktu
Vidzeme
1,3%
prasībām atbilstoši
Kurzeme
4,7%
ūdensapgādes pakalpojumi, %
Zemgale
2,0%
no Latvijas iedz.
Latgale
4,0%
Dalītās atkritumu savākšanas
Rīga
infrastruktūras nodrošinājums
Vidzeme
vidēji 1 punkts
Kurzeme
uz 2000 iedz.
Zemgale
Latgale
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)
Rādītāji

Kvantifikācija
2009. gadā

Kvantifikācija
2013. gadā

0,86
0,06
0,20
0,15
0,16
10
31
64
52
49
0,94
0,17
0,18
0
0
1924
425
543
504
634

0,99
0,12
0,20
0,15
0,21
12
46
77
77
49
1,03
0,23
0,30
0,28
0,35
4120
917
1163
1080
1360

34,8%
3,7%
7,0%
4,0%
6,5%
38,0%
4,0 %
7,5%
2,5%
7,0%

37,0%
4,5%
8,0%
5,0%
7,5%
40,5%
4,5%
7,5%
6,0%
7,5%

vidēji 1 punkts
uz 800 iedz.

vidēji 1 punkts
uz 500 iedz.
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3.5.2.PASĀKUMS „ENERĢĒTIKA”
Aktivitātes
576. 3.5.2.1.aktivitāte. Pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

576.1 3.5.2.1.1.apakšaktivitāte. Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

577. Apakšaktivitātes mērķis: Būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt
siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilo kurināmo veidu
aizvietošanu ar atjaunojamajiem kurināmajiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009. rīkojumu nr.127)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

578. Atbalsta veids: Apakšaktivitātes ietvaros tiks veikta siltumavotu rekonstrukcija un būvniecība
ar mērķi paaugstināt to efektivitāti vai mazināt ietekmi uz vidi, vai aizvietot fosilo kurināmo
ar atjaunojamo kurināmo un pārvades un sadales sistēmu rekonstrukcija un būvniecība ar
mērķi samazināt siltumenerģijas vai siltumnesēja zudumus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009. rīkojumu nr.127)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.04.2010. rīkojumu nr.202)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

579. Mērķa grupas: Siltumenerģijas lietotāji, pašvaldības, komersanti.
580. Finansējuma saņēmēji: Komercsabiedrības, kurām ir licence siltumenerģijas ražošanai vai
pārvadei, vai sadalei.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

581. Minimālais un maksimālais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms vienam projektam: No
7 115 EUR līdz 8 537 230 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008. rīkojumu nr.609)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.08.2010. rīkojumu nr.508)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.04.2012. rīkojumu nr.197)

581.1 3.5.2.1.2.apakšaktivitāte. Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

581. Apakšaktivitātes mērķis: Būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, veicinot
tādas siltumenerģijas izmantošanu industriālajā ražošanā, kas ražota, izmantojot atjaunojamos
energoresursus.
2

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

581. Atbalsta veids: Siltumavotu rekonstrukcija un būvniecība, lai izmantotu atjaunojamos
energoresursus un nodrošinātu ražošanas procesa pārveidošanu vai modernizēšanu, uzstādot
jaunas vai nomainot esošās siltumenerģijas ražošanas iekārtas.
3

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

581.4 Mērķa grupas: Komercsabiedrības, pašvaldības.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)
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581.5 Finansējuma saņēmēji: Latvijā reģistrētas komercsabiedrības.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

581.6 Minimālais un maksimālais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms vienam projektam: No
71 144 EUR līdz 7 500 000 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 14.09.2011. rīkojumu nr.459)

582. 3.5.2.2.aktivitāte. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju
attīstība
583. Aktivitātes mērķis: Būtiski paaugstināt elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus
no atjaunojamajiem energoresursiem, tādējādi mazinot Latvijas atkarību no primāro enerģijas
resursu importa.
584. Atbalsta veids: pasākuma ietvaros tiks sniegts atbalsts atjaunojamos energoresursus
izmantojošu koģenerācijas staciju būvniecībai.
585. Mērķa grupas: siltumenerģijas un elektrības lietotāji, pašvaldības, komersanti.
586. Finansējuma saņēmēji: komercsabiedrības, pašvaldību komercsabiedrības
587. Minimālais un maksimālais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms vienam projektam:
No 150 825 EUR līdz 5 691 487 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008. rīkojumu nr.609)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.04.2010. rīkojumu nr.202)

588. 3.5.2.3.aktivitāte. Vēja elektrostaciju attīstība
589. Aktivitātes mērķis: Paaugstināt elektroenerģijas ražošanas apjomus no vēja resursiem,
dažādot primāro enerģijas resursu piegādes un paaugstināt elektroenerģijas
pašnodrošinājumu, tādējādi mazinot Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu importa.
590. Atbalsta veids: Pasākuma ietvaros tiks sniegts atbalsts vēja elektrostaciju būvniecībai.
591. Mērķa grupas: Elektrības lietotāji, pašvaldības, komersanti
592. Finansējuma saņēmēji: Licencēti sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji elektroenerģijas ražošanā.
593. Minimālais un maksimālais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms vienam projektam:
No 711 436 EUR līdz 4 268 615 EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.10.2008.rīkojumu nr.609)

594. 3.5.2.4.aktivitāte. Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija
595. Aktivitātes mērķis: Īstenot Daugavas HES kaskādes aizsprostu drošības paaugstināšanas
projektu, tādējādi būtiski samazināt aizsprostu pārrāvuma riskus un iespējamos
neatgriezeniskos zaudējumus, kas varētu tikt nodarīti cilvēkiem, apkārtējai videi un
infrastruktūrai, it īpaši valsts galvaspilsētai Rīgai.
596. Atbalsta veids: Pasākuma ietvaros tiks sniegts atbalsts rezerves pārgāžņu izveidei Pļaviņu
HES aizsprostā.
597. Mērķa grupas: Cilvēki apdraudētajās teritorijās, pašvaldības, komersanti.
598. Finansējuma saņēmējs: AS „Latvenergo”.
599. Publiskā finansējuma apjoms projektam: Viss aktivitātē pieejamais finansējums.
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Valsts atbalsts
600. Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts. Jebkuram sabiedriskā sektora atbalstam šīs
programmas ietvaros jābūt saskaņā ar procedurālām un materiālām valsts atbalsta tiesību
normām, kādas ir spēkā brīdī, kad minētais sabiedriskā sektora atbalsts tiek piešķirts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība
601. Pasākuma ietvaros ieguldījumus var veikt visā Latvijas teritorijā. Sekmējot biomasas
izmantošanu enerģijas ražošanā tiks radītas papildu darba vietas lauku rajonos, pieaugs
nodokļu ieņēmumi attiecīgo pašvaldību budžetā.
Makroekonomiskā stabilitāte
602. Īstenojot plānotos investīciju projektus energoapgādes infrastruktūrā, stabilizēsies enerģijas
cenas attiecīgajā teritorijā, paaugstināsies gan enerģijas lietotāju, gan energoapgādes
komersantu darbības efektivitāte un stabilitāte, kas ilgtermiņā veicinās makroekonomisko
stabilitāti.
Ilgtspējīga attīstība
603. Energoapgādes infrastruktūras uzlabošana un attīstība tieši veicina ilgtspējīgu attīstību, jo
vērsta uz energoresursu racionālu izmantošanu un vides piesārņojuma samazināšanu un
nodrošina dzīves vides kvalitātes paaugstināšanos.
Vienādas iespējas
604. Saistībā ar horizontālo prioritāti „Vienādas iespējas” pasākuma ietvaros tieša saikne nav
paredzēta.
Informācijas sabiedrība
605. Saistībā ar horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība” pasākuma ietvaros tieša saikne nav
paredzēta, taču pasākuma mērķa sasniegšana veicinās dzīves vides kvalitātes uzlabošanos.
Rīgas starptautiskā konkurētspēja
606. Rīgas reģiona attīstību un tā konkurētspējas līmeņa celšanu Baltijas jūras reģiona līmenī nav
plānots atsevišķi izdalīt.
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Ieviešana
Nr.
p.k.
1.

Aktivitātes/
apakšaktivitātes nr. un
nosaukums
3.5.2.1.1.
Pasākumi
centralizētās
siltumapgādes
sistēmu
efektivitātes
paaugstināšanai

2.

3.5.2.1.2.
Pasākumi
uzņēmumu
siltumapgādes
sistēmu
efektivitātes
paaugstināšanai

3.

3.5.2.2.
Atjaunojamo
energoresursu
izmantojošu
koģenerācijas
elektrostaciju
attīstība
3.5.2.3. Vēja
elektrostaciju
attīstība
3.5.2.4.
Daugavas
hidroelektrostaci
ju aizsprostu
pārgāžņu
rekonstrukcija

4.

5.

Projektu
atlases
veids

Atbildīgā
iestāde

APIA

EM

1. DP
izstrādāšana
(nozares
kompetences
ietvaros)
2. Ieviešanas
nosacījumu
izstrādāšana
3. Finanšu
plānošana
pasākumu
līmenī
4.Uzraudzība
aktivitātes
līmenī

Valsts
aģentūra
„Latvijas
Investīciju
un attīstības
aģentūra”

1. Projektu atlase
un apstiprināšana
2. Projektu
ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana,
izpildes
uzraudzība
3. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
4. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
5. Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitāšu līmenī

IPIA

EM

1. DP
izstrādāšana
(nozares
kompetences
ietvaros)
2. Ieviešanas
nosacījumu
izstrādāšana
3. Finanšu
plānošana
pasākumu
līmenī
4.Uzraudzība
aktivitātes
līmenī
5. Projektu
atlase un
apstiprināšana

Valsts
aģentūra
„Latvijas
Investīciju
un attīstības
aģentūra”

1. Projektu
ieviešanas vadība,
līgumu slēgšana,
izpildes
uzraudzība
2. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
3. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
4. Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitāšu līmenī

Funkcijas

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 23.02.2009.rīkojumu nr.127)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 09.04.2010. rīkojumu nr.202)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)
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Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
607. 3.5.2.1., 3.5.2.2. un 3.5.2.3.aktivitātes tiek ieviestas kā atklāta projektu iesniegumu atlase, jo
projekta iesniedzēju loks ir plašs loks un tas programmēšanas periodā var mainīties.
608. 3.5.2.4.aktivitāte tiek ieviesta ierobežotas projektu atlases veidā, jo aktivitāte paredz
specifiskas atbalstāmās darbības un tās ietvaros ir iespējams viens projekta iesniedzējs.
Finanšu plāns
Nr.
p.k.

1.
2.

3.

4.
5.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

KF,
EUR

1=2+5
228 077 100

2=3+4
114 038 550

3
114 038 550

3.5.2.Enerģētika
3.5.2.1. Pasākumi
centralizētās siltumapgādes
168 897 766
84 448 883
84 448 883
sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai
3.5.2.1.1.Pasākumi
centralizētās siltumapgādes
168 897 766
84 448 883
84 448 883
sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai
3.5.2.1.2.Pasākumi
uzņēmumu siltumapgādes
0
0
0
sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai
3.5.2.2. Atjaunojamo
energoresursu izmantojošu
59 179 334
29 589 667
29 589 667
koģenerācijas elektrostaciju
attīstība
3.5.2.3. Vēja elektrostaciju
0
0
0
attīstība
3.5.2.4. Daugavas
hidroelektrostaciju
0
0
0
aizsprostu pārgāžņu
rekonstrukcija
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.08.2010. rīkojumu nr.508)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 25.04.2012. rīkojumu nr.197)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.03.2013.. rīkojumu nr.70)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu nr.519)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 11.12.2013. rīkojumu nr.613)

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4
0

Privātais
finansējums,
EUR
5
114 038 550

0

84 448 883

0

84 448 883

0

0

0

29 589 667

0

0

0

0

Uzraudzības rādītāji
Kvantifi
kācija
2004.gadā

Kvantifi
kācija
2009.gadā

1.Rekonstruētās
siltumenerģijas
ražošanas jaudas,
MW.

0

0

2.Rekonstruētie
siltumtīkli, km.

0

0

Rādītāji

Kvantifi
Saiknes ar investīciju
kācija
virzienu pamatojums
2013.gadā
Iznākuma rādītāji
500
3.5.2.1.1.apakšaktivitāte,
3.5.2.1.2.apakšaktivitāte

160

3.5.2.1.1.apakšaktivitāte

Aprēķina
skaidrojums
Kvantitatīvs īstenoto
pasākumu apjoma
novērtējums
pamatojoties uz
siltumavotu
rekonstrukciju
īpatnējām izmaksām.
Kvantitatīvs īstenoto
pasākumu apjoma
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Rādītāji

Kvantifi
kācija
2004.gadā

Kvantifi
kācija
2009.gadā

Kvantifi
kācija
2013.gadā

Saiknes ar investīciju
virzienu pamatojums

3.Uzstādīto
atjaunojamos
energoresursus
izmantojošu
koģenerācijas
elektrostaciju
jaudas, MWel.

0

5

16

3.5.2.2.aktivitāte

4. Uzstādīto vēja
elektrostaciju
jauda, MWel.

26

26

61

3.5.2.3.aktivitāte

5. Izbūvēto plūdu
pārgāžņu skaits
Daugavas HES
aizsprostos

0

0

1

3.5.2.4.aktivitāte

1.Siltumenerģijas
ražošanas
efektivitāte
rekonstruētajos
siltumavotos.

60%

60%

2.Siltumenerģijas
zudumi
rekonstruētajos
siltumtīklos.

20%

20%

novērtējums
pamatojoties uz
siltumtīklu īpatnējām
rekonstrukciju
izmaksām.
Kvantitatīvs īstenoto
pasākumu apjoma
novērtējums
pamatojoties uz
īpatnējām izmaksām
atjaunojamos
energoresursus
izmantojošu
koģenerācijas
elektrostaciju būvei.
Kvantitatīvs īstenoto
pasākumu apjoma
novērtējums
pamatojoties uz
īpatnējām izmaksām
vēja elektrostaciju
būvei.
Pārgāzne ir jāizbūvē
vienā konkrētā
objektā:
Pļaviņu HES
aizsprostā

Rezultāta rādītāji
80%
3.5.2.1.1.apakšaktivitāte,
3.5.2.1.2.apakšaktivitāte

16%

3.5.2.1.1.apakšaktivitāte

3. Ar
0,8%
1%
2,5%
3.5.2.2.
atjaunojamiem
3.5.2.3.aktivitāte
energoresursiem
saražotās
elektroenerģijas
īpatsvars
4. Iespējamie
3.5.2.4.aktivitāte
zaudējumi
Daugavas HES
dambju
pārrāvuma
gadījumā:
Bojāgājušie
645
645
8
cilvēki
Videi nodarītie 1,36
1,36
0,2
zaudējumi,
miljardi LVL
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 30.06.2011. rīkojumu nr.273)

Aprēķina
skaidrojums

un

Bāze – vidējie rādītāji
nolietotos
siltumavotos.
Mērķis – ražošanas
efektivitāte labākajos
siltumavotos.
Bāze – vidējie rādītāji
nolietotos siltumtīklos.
Mērķis – relatīvo
zudumu rādītāji labi
sakārtotos siltumtīklos.
Uzstādītā jauda
reizināta ar optimālo
izmantošanas stundu
skaitu gadā.
Iespējamie zaudējumi
Daugavas HES dambju
pārrāvuma gadījumā
raksturo iespējamos
zaudējumus plūdu
gadījumā, neveicot un
veicot paredzētos
drošības
paaugstināšanas
pasākumus
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Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji
1.Rekonstruētās
siltumenerģijas ražošanas
jaudas, MW.

2.Rekonstruētie
siltumtīkli, km.

3.Uzstādītās
atjaunojamos
energoresursus
izmantojošas
koģenerācijas jaudas,
MWel.
4. Uzstādīto vēja
elektrostaciju jauda, MW
el

5. Izbūvēto plūdu
pārgāžņu skaits
Daugavas HES
aizsprostos

1.Siltumenerģijas
ražošanas efektivitāte
rekonstruētajos
siltumavotos.
2.Siltumenerģijas zudumi
rekonstruētajos
siltumtīklos.

3. Ar atjaunojamiem
energoresursu saražotās
elektroenerģijas īpatsvars

4. Iespējamie zaudējumi
Daugavas HES dambju
pārrāvuma gadījumā:
Bojāgājušie cilvēki

Videi nodarītie
zaudējumi, miljardi
LVL

Plānošanas
reģions
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

Kvantifikācija
2004.gadā
Iznākuma rādītāji
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
25
0
0
0
0
0
0
0
Rezultāta rādītāji
60 – 75%
60 – 75%
60 – 75%
60 – 75%
60 – 75%
20-35%
20-35%
20-35%
20-35%
20-35%
0,4%
0%
0%
0,2%
0,2 %

291
0
0
354
0
0,626
0
0
0,734
0

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1

70
130
70
100
130
30
40
20
30
40
4
4
4
0
4

0
1
25
0
0
0
0
0
0
0

0
1
60
0
0
0
0
0
1
0

60 – 75%
60 – 75%
60 – 75%
60 – 75%
60 – 75%
20-35%
20-35%
20-35%
20-35%
20-35%
0,5%
0%
0%
0,25%
0,25%

80-85%
80-85%
80-85%
80-85%
80-85%
16-18%
16-18%
16-18%
16-18%
16-18%
1%
0,25%
0,25%
0,5%
0,5%

291
0
0
354
0
0,626
0
0
0,734
0

8
0
0
0
0
0,2
0
0
0
0
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3.6. PRIORITĀTE „POLICENTRISKA ATTĪSTĪBA”
3.6.1. PASĀKUMS „ATBALSTS ILGTSPĒJĪGAI PILSĒTVIDES UN PILSĒTREĢIONU
ATTĪSTĪBAI”
Šķērsfinansējums
609. Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu saskaņā ar integrētas pieejas principiem,
finansējuma saņēmējiem tiks dota iespēja īstenot projektus un projektu aktivitātes, kas atbilst
Eiropas Sociālā fonda atbalstāmajām jomām, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko
paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu
un Kohēzijas fondu 34(2) pants un tālāk minētie ierobežojumi.
610. 3.6.1. pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” ietvaros
šķērsfinansējuma apjoms nepārsniegs 10% no prioritātes īstenošanai plānotā ERAF
finansējuma. Šķērsfinansējuma piemērošanas iespēja tiks dota tiem finansējuma saņēmējiem,
kuri īstenos projektus šādu aktivitāšu ietvaros:
611. 3.6.1.1.aktivitāte. Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai (līdz 25,3 milj. EUR jeb 10 % no aktivitātes īstenošanai plānotā
ERAF finansējuma);
612. 3.6.1.2.aktivitāte. Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība (līdz 1 milj. EUR jeb 10 % no aktivitātes
īstenošanai plānotā ERAF finansējuma).
Aktivitātes
613. 3.6.1.1.aktivitāte. Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai.
614. Aktivitātes mērķis: Nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru
(pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu
konkurētspējas, sasniedzamības/ pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar
integrētām pašvaldību attīstības programmām.
615. Atbalsta veids: Atbalsts investīcijām pilsētvides atjaunošanai, pilsētu konkurētspējas celšanai
un pilsētu kopienas attīstībai, tādā veidā uzlabojot pilsētu pievilcīgumu, sekmējot
uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstību, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un
sasniedzamību, kā arī nodrošinot vienādas iespējas visām iedzīvotāju grupām.
616. Mērķa grupa: Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (Daugavpils, Jelgava,
Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Aizkraukle, Cēsis, Gulbene, Kuldīga,
Līvāni, Madona, Saldus, Smiltene, Talsi) un to apkārtējo teritoriju iedzīvotāji, uzņēmēji.
617. Finansējuma saņēmēji: Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras,
Ventspils, Aizkraukles, Cēsu, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes,
Talsu pašvaldības.
618. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Kopējais attiecināmo izmaksu
apmērs nav mazāks par 711 436 EUR, maksimālais finansējuma apjoms – pašvaldību grupai
noteiktais kvotas apjoms, kas noteikts balstoties uz 2006.gada statistikas datiem par
iedzīvotāju skaitu un sociāli ekonomiskajiem rādītājiem:
 pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu virs 100 000 – 31 885 000 EUR;
 pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 80 000 līdz 100 000 – 30 834 000 EUR;
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pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 60 000 līdz 80 000 – 25 695 000 EUR;
pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 30 000 līdz 60 000 – 23 242 000 EUR;
pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 20 000 līdz 30 000 – 19 088 000 EUR;
pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 15 000 līdz 20 000 – 14 461 000 EUR;
pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 10 000 līdz 15 000 – 9 134 000 EUR;
pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu līdz 10 000 – 6 610 095 EUR.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.12.2013. rīkojumu nr.663)

619. 3.6.1.2.aktivitāte. Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība.
620. Aktivitātes mērķis: Nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizāciju saskaņā ar
integrēto pašvaldības attīstības programmu, tādā veidā veicinot Latvijas galvaspilsētas
turpmākās sociāli ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumu veidošanos.
621. Atbalsta veids: Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija.
622. Aktivitātes mērķa grupa: Rīgas pilsētas iedzīvotāji, Rīgā strādājošās privātpersonas un
uzņēmumi, Rīgas viesi.
623. Finansējuma saņēmēji: Rīgas pilsētas pašvaldība.
624. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 1 949 999 EUR līdz 10 000 000
EUR.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2013. rīkojumu nr.519)

Valsts atbalsts
625. Prioritātes ietvaros valsts atbalsts nav paredzēts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība
626. Investējot nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmē, tiks veicināta
valsts policentriska apdzīvojuma struktūra, kas ir viens no priekšnosacījumiem teritoriju
līdzsvarotai attīstībai. Lielākā daļa prioritātes ietvaros pieejamā finansējuma tiks novirzīta
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, kas atrodas ārpus Rīgas reģiona.
Ieguldījumi pilsētu izaugsmē tiks atbalstīti gan ar mērķi sekmēt pilsētvides kvalitātes
celšanos, gan arī lauku teritoriju saliedēšanos ap pilsētu, veicinot pilsētreģionu izaugsmi un
konkurētspēju, nodrošinot pilsētās uzkrātā izaugsmes potenciāla izmantošanu apkārtējo
teritoriju attīstības veicināšanai.
Makroekonomiskā stabilitāte
627. Pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” ietvaros tiks veicināta
pilsētvides pievilcība, sakārtojot Rīgas pilsētas degradētās teritorijas, un nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsme, kas piesaistīs investorus, nodrošinās
dzīvotspējīgu uzņēmumu veidošanos, darba vietu un pakalpojumu pieejamību un
sasniedzamību, kā arī iedzīvotāju mobilitāti, tādā veidā sekmējot ekonomisko un sociālo
aktivitāti.
628. Darba vietu saglabāšana un jaunu radīšana tiks noteikts kā viens no atbalsta sniegšanas
nosacījumiem, tādā veidā sekmējot darba tirgus nostabilizēšanos, kas ir viens no
pamatnosacījumiem ekonomiskai attīstībai.
Vienādas iespējas
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629. Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanu.
Projektu vērtēšanas kritērijos tiks iestrādāta norma, kas paredz vienādu iespēju principa
ievērošanu, īpaši uzlabojot vides un pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Ilgtspējīga attīstība
630. Atbalsts pilsētu degradēto teritoriju un elektriskā sabiedriskā transporta sistēmas attīstībai
sekmēs vides piesārņojuma mazināšanos un teritoriju ilgtspējīgu attīstību. Ietekmes uz vidi
novērtējums tiks iekļauts projektu atlases nosacījumos.
Informācijas sabiedrība
631. Pasākums nav tieši vērsts uz informācijas sabiedrības horizontālās prioritātes īstenošanu.
Rīgas starptautiskā konkurētspēja
632. Aktivitātes "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība" īstenošana veicinās Rīgas starptautiskās
konkurētspējas faktoru attīstību. Degradēto teritoriju sakārtošana un attīstība, balstoties uz
integrētu pašvaldības attīstības programmu, vairos pilsētvides pievilcību, radot labvēlīgus
apstākļus saimnieciskās darbības attīstībai un nodarbinātības veicināšanai, līdz ar to uzlabojot
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un Rīgas pilsētas konkurētspēju starptautiskā mērogā.
Ieviešana
Aktivitātes
nosaukums

Projektu
atlases
veids

1.

3.6.1.1.
Nacionālas un
reģionālas
nozīmes
attīstības centru
izaugsmes
veicināšana
līdzsvarotai
valsts attīstībai

IPIA

Starpniekinstitūcija/
Atbildīgā
institūcija
VARAM

2.

3.6.1.2. Rīgas
pilsētas
ilgtspējīga
attīstība

IPIA

VARAM

Nr.
p.k.

Funkcijas
1.DP izstrādāšana
(nozares
kompetences
ietvaros).
2.Īstenošanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu, atbilstošo
aktivitāšu, utml.)
izstrādāšana.
3.Finanšu
plānošana.
4.Uzraudzība
prioritātes līmenī.
5.Projektu atlase un
apstiprināšana.
6.Informācijas un
publicitātes
pasākumi prioritātes
līmenī.
1.DP izstrādāšana
(nozares
kompetences
ietvaros).
2.Īstenošanas
nosacījumu
(kritēriju,
attiecināmo
izmaksu, atbilstošo
aktivitāšu, utml.)

Sadarbības
iestāde

Funkcijas

VRAA

1.Projektu
īstenošanas vadība,
līgumu slēgšana, to
izpildes uzraudzība.
2.Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās.
3.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana.
4.Informācijas un
publicitātes
pasākumi projektu
līmenī.

VRAA

1.Projektu
īstenošanas vadība,
līgumu slēgšana, to
izpildes uzraudzība.
2.Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās.
3.Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un

FMProgr_061115_3DPP_ar grozijumiem.doc; Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums

136

Nr.
p.k.

Projektu
atlases
veids

Aktivitātes
nosaukums

Starpniekinstitūcija/
Atbildīgā
institūcija

Funkcijas

Sadarbības
iestāde

izstrādāšana.
3.Finanšu
plānošana.
4.Uzraudzība
prioritātes līmenī.
5.Projektu atlase un
apstiprināšana.
6.Informācijas un
publicitātes
pasākumi prioritātes
līmenī.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

Funkcijas
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana.
4.Informācijas un
publicitātes
pasākumi projektu
līmenī.

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
633. Ierobežota projektu iesniegumu atlase ir noteikta, ņemot vērā, ka nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centri (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera,
Ventspils, Aizkraukle, Cēsis, Gulbene, Kuldīga, Līvāni, Madona, Saldus, Smiltene, Talsi un
Rīga) ir noteikti kā spēcīgākie attīstības centri, kas spēj ievērojami sekmēt reģionu un visas
valsts konkurētspējas celšanos, atstājot labvēlīgu ietekmi uz apkārtējām teritorijām.
Finanšu plāns
Nr.
p.k.

1.
2.

3.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

1=2+5
2=3+4
3
3.6.1. Policentriska
attīstība
304 780 530
304 780 530
259 063 452
3.6.1.1. Nacionālas un
reģionālas nozīmes
attīstības centru
293 015 825
293 015 825
249 063 452
izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts
attīstībai
3.6.1.2. Rīgas pilsētas
11 764 705
11 764 705
10 000 000
ilgtspējīga attīstība
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.02.2015. rīkojumu nr.57)

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4

Privātais
finansējums,
EUR
5
0

45 717 078

43 952 373

0

1 764 705

0

Uzraudzības rādītāji
Rādītāji

Projektu skaits,
kas sekmē
pilsētvides
atjaunošanu
un/vai

Kvantifi
kācija
2004.gadā7

Kvantifi
kācija
2009.gadā

52

17

Kvantifik
Saiknes ar
ācija
investīciju virzienu
2013.gadā
pamatojums
Iznākuma rādītāji
Sniedzot
27
ieguldījumu
pilsētvides t.sk.,
degradēto teritoriju,
atjaunošanā, tiks

Aprēķina skaidrojums

Aprēķini veikti
pamatojoties uz pilsētu
aptauju darbības
programmas
papildinājuma izstrādes

Eiropas Savienības fondu informācijas vadības sistēmas dati par 2004. - 2006.gada plānošanas perioda pabeigtajiem ERAF
projektiem vai noslēgtajiem līgumiem Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils, Aizkraukles,
Cēsu, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes, Talsu un Rīgas pilsētās.
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Rādītāji

Kvantifi
kācija
2004.gadā7

Kvantifi
kācija
2009.gadā

Kvantifik
ācija
2013.gadā

revitalizāciju,
nodrošinot
pilsētu
ilgtspējīgu
attīstību un
uzlabojot to
pievilcību
Projektu skaits,
kas veicina
pilsētu
konkurētspējas
celšanos, t.sk.,
sekmē
uzņēmējdarbība
s un tehnoloģiju
attīstību

Projektu skaits,
kas sekmē
kopienas
attīstību,
uzlabojot
pakalpojumu
pieejamību,
nodrošinot
vienādas
tiesības visām
iedzīvotāju
grupām

Teritorijas
attīstības
indeksa8 ranga
pieaugums

85

12

16

32

11

20

Teritorijas
attīstības
indeksa
vērtība
rangu
tabulās uz
2004.gadu9

Saiknes ar
investīciju virzienu
pamatojums
nodrošināta pilsētu
ilgtspējīga attīstība
un uzlabota tās
pievilcība.

Sniedzot
ieguldījumu pilsētas
konkurētspējas
celšanā, pilsētās tiks
veicināta sociālā un
ekonomiskā
aktivitāte, t.sk
uzņēmējdarbības un
tehnoloģiju attīstība.

Sniedzot
ieguldījumu
kopienas attīstībā,
pilsētā tiks
nodrošināta
pakalpojumu
pieejamība un
vienlīdzīgas tiesības
visām iedzīvotāju
grupām.

Rezultāta rādītāji
Teritorijas
Teritorijas Sniedzot
attīstības
attīstības
ieguldījumu
indeksa
indeksa
pilsētvides
palielināšanā palielināša atjaunošanā, pilsētas
s nacionālas
nās
konkurētspējas
nozīmes
nacionālas celšanā un kopienas
attīstības
nozīmes
attīstībā, pilsētās
centros par 1
attīstības
tiks veicināta
rangu, bet
centros par sociālā un
reģionālas
3 rangiem, ekonomiskā
nozīmes
bet
aktivitāte, kas
attīstības
reģionālas nodrošinās
centros par 2
nozīmes
teritorijas attīstības
rangiem
attīstības
indeksa pieaugumu.
centros par
5 rangiem

Aprēķina skaidrojums
procesā un ir
provizoriski, jo projektu
skaits tiks noteikts
balstoties uz pašvaldību
integrēto attīstības
programmu investīciju
plāniem, kuri šobrīd ir
izstrādes stadijās.
Aprēķini veikti
pamatojoties uz pilsētu
aptauju darbības
programmas
papildinājuma izstrādes
procesā un ir
provizoriski, jo projektu
skaits tiks noteikts
balstoties uz pašvaldību
integrēto attīstības
programmu investīciju
plāniem, kuri šobrīd ir
izstrādes stadijās.
Aprēķini veikti
pamatojoties uz pilsētu
aptauju darbības
programmas
papildinājuma izstrādes
procesā un ir
provizoriski, jo projektu
skaits tiks noteikts
balstoties uz pašvaldību
integrēto attīstības
programmu investīciju
plāniem, kuri šobrīd ir
izstrādes stadijās.
Teritorijas attīstības
indeksa ranga plānotais
pieaugums rēķināts,
ņemot vērā, ka aktivitāšu
ietvaros īstenojamie
projekti vērsti uz
bezdarba līmeņa
samazināšanu,
iedzīvotāju ienākuma
nodokļu apmēra uz
vienu iedzīvotāju
palielināšanu, kā arī
ņemot vērā pilsētu
pastāvīgo iedzīvotāju
skaita izmaiņām.

8

Teritorijas attīstības indekss – sintētisks rādītājs, kas apkopo atsevišķu teritoriju grupu rādītājus un raksturo teritorijas attīstības līmeni.
Potenciālo atbalsta saņēmēju teritoriālā attīstības indeksa vērtības rangs pēc 2004.gada datiem: Rīga – 9, Daugavpils - 30, Jelgava - 6, Jēkabpils
- 32, Liepāja - 33, Rēzekne - 38, Valmiera - 16, Ventspils - 8, Aizkraukle - 15, Cēsis - 21, Gulbene - 31, Kuldīga - 50, Līvāni - 69, Madona - 29,
Saldus - 20, Smiltene - 26, Talsi – 25.
9
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Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji

Plānošanas
reģions

Kvantifikācija
2004.gadā

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

9

13

Kurzemes

2

4

Zemgales

3

4

Latgales

2

5

Rīgas

1

1

4

7

Kurzemes

3

3

Zemgales

3

4

Latgales

2

2

Rīgas

-

-

5

9

Kurzemes

4

5

Zemgales

1

3

Latgales

1

3

Rīgas

-

-

Teritorijas
attīstības
indeksa
palielināšanās
nacionālas
nozīmes
attīstības
centros par 1
rangu, bet
reģionālas
nozīmes
attīstības
centros par 2
rangiem

Teritorijas
attīstības
indeksa
palielināšanās
nacionālas
nozīmes
attīstības
centros par 3
rangiem, bet
reģionālas
nozīmes
attīstības
centros par 5
rangiem

Iznākuma rādītāji
1.Projektu skaits, kas
sekmē
pilsētvides
atjaunošanu
un/vai
revitalizāciju, nodrošinot
pilsētu
ilgtspējīgu
attīstību un uzlabojot to
pievilcību

Vidzemes

2.Projektu skaits, kas
veicina
pilsētu
konkurētspējas celšanos,
t.sk.,
sekmē
uzņēmējdarbības
un
tehnoloģiju attīstību

Vidzemes

3.Projektu skaits, kas
sekmē kopienas attīstību,
uzlabojot pakalpojumu
pieejamību, nodrošinot
vienādas tiesības visām
iedzīvotāju grupām

Vidzemes

52

85

32

Rezultāta rādītāji
4.Teritorijas
attīstības
indeksa ranga pieaugums

Vidzeme

Valmiera - 16
Cēsis - 21
Gulbene - 31
Madona - 29
Smiltene - 26

Kurzeme

Kuldīga - 50
Saldus - 20
Liepāja - 33
Ventspils - 8
Talsi – 25

Zemgale

Jelgava - 6
Jēkabpils - 32
Aizkraukle - 15

Latgale

Daugavpils - 30
Rēzekne - 38
Līvāni - 69

Rīgas

Rīga – 9
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3.6.2.PASĀKUMS „KOMPLEKSS ATBALSTS NOVADU PAŠVALDĪBU IZAUGSMES
SEKMĒŠANAI”
Šķērsfinansējums
633.1 Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu saskaņā ar integrētas pieejas principiem,
finansējuma saņēmējiem tiks dota iespēja projektā paredzēt darbības atbilstoši Eiropas Sociālā
fonda atbalstāmajām jomām, kā to paredz Padomes 2006.gada 11.jūlija 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, 34 (2) pants
un tālāk minētie ierobežojumi.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

633.2 3.6.2.pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” ietvaros
šķērsfinansējuma apjoms nepārsniegs 10 % no prioritātes īstenošanai plānotā ERAF
finansējuma. Šķērsfinansējuma piemērošanas iespēja tiks dota tiem finansējuma saņēmējiem,
kuri īstenos projektus šādas aktivitātes ietvaros:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

633. 3.6.2.1.aktivitāte. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai (līdz 1,1 milj. EUR jeb
10 % no aktivitātes īstenošanai plānotā ERAF finansējuma).
3

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Aktivitātes
633.4 3.6.2.1.aktivitāte. Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

633.5 Aktivitātes mērķis: Veicināt to lielāko (pēc iedzīvotāju skaita) novadu attīstības centru
konkurētspējas nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un to
piegulošajām teritorijām, kuriem jāiekļaujas kopējā nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centru tīklā un tas jāpapildina, saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības
programmām sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un fiziskās vides)
sakārtošanai, kā arī publisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

633.6 Atbalsta veids: Normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām kvalitātes prasībām
atbilstošas infrastruktūras izveide vai uzlabošana saimnieciskas darbības sekmēšanai, kā arī ar
šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto pakalpojumu izveide saskaņā ar pašvaldības attīstības
programmā noteiktajām prioritātēm.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

633.7 Mērķa grupa: Novadu pašvaldību un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersanti.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

633.8 Finansējuma saņēmēji: Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma, Alūksnes, Balvu, Bauskas,
Dobeles, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Valkas, Aizputes, Daugavpils, Grobiņas, Jelgavas,
Rēzeknes un Ventspils novada pašvaldības.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
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Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība
633.9 Investējot novadu pašvaldību attīstības centru konkurētspējas un funkcionālo saišu ar
apkārtējām teritorijām nostiprināšanā, tiks veicināta valsts policentriska apdzīvojuma
struktūra, kas ir viens no priekšnosacījumiem teritoriju līdzsvarotai attīstībai.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Makroekonomiskā stabilitāte
633.10 Pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros tiks
veicināta novadu pašvaldību attīstības centru pievilcība, sakārtojot uzņēmējdarbības
infrastruktūru, nodrošinot publisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīvotspējīgu
uzņēmumu veidošanos, darba vietu pieejamību un sasniedzamību, tādā veidā sekmējot
ekonomisko un sociālo aktivitāti.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr,259)

Vienādas iespējas
633.11Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes "Vienādas iespējas" mērķu sasniegšanu.
Projektu vērtēšanas kritērijos tiks iestrādāta norma, kas paredz vienlīdzīgu iespēju
pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu,
īpaši uzlabojot vides un pakalpojumu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Ilgtspējīga attīstība
633. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos priekšroka tiks dota projektiem, kas veicinās vides
piesārņojuma mazināšanu vai esošā stāvokļa saglabāšanu.
12

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Informācijas sabiedrība
633.13 Pasākums nav tieši vērsts uz informācijas sabiedrības horizontālās prioritātes īstenošanu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Rīgas starptautiskā konkurētspēja
633.

Pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai" ietvaros tiks
sniegts atbalsts Rīgas plānošanas reģiona novadu pašvaldību attīstības centriem, kas
pastarpināti ietekmēs Rīgas pilsētas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanos.

14

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
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Ieviešana
Nr.
p.k.
1.

Aktivitātes
nosaukums
3.6.2.1.
Atbalsts
novadu
pašvaldību
kompleksai
attīstībai

Projektu
atlases
veids
IPIA

Starpniek
institūcija/
Atbildīgā
institūcija
VARAM

Funkcijas
1. ES fondu
plānošanas
dokumentu
izstrāde (nozares
kompetences
ietvaros)
2. Projektu
iesniegumu
vērtēšanas kritēriju
izstrāde
3. Ieviešanas
nosacījumu
izstrāde
4. Uzraudzība
aktivitātes līmenī

Sadarbības
iestāde
VRAA

Funkcijas
1. Projektu atlase
un vērtēšana
(sadarbībā ar
atbildīgo iestādi)
2. Vienošanās
slēgšana, izpildes
uzraudzība
3. Kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās
4. Maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana
5. Izdevumu
deklarāciju
sagatavošana
6. Informācijas un
publicitātes
pasākumi
aktivitātes līmenī

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 22.06.2011. rīkojumu nr.259)

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei
633.15 Ierobežota projektu iesniegumu atlase ir noteikta, ņemot vērā Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes procesā noteikto vēlamo valsts telpisko struktūru.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Finanšu plāns
Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā,
EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

ERAF,
EUR

1=2+5

2=3+4

3

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4

Privātais
finansējums,
EUR
5

1.

3.6.2.
Komplekss
atbalsts novadu 18 167 833
18 167 833
15 442 655
pašvaldību
izaugsmes
sekmēšanai
2.
3.6.2.1. Atbalsts
novadu
pašvaldību
18 167 833
18 167 833
15 442 655
kompleksai
attīstībai
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 04.02.2015. rīkojumu nr.57)

2 725 178

0

2 725 178

0
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Uzraudzības rādītāji
Rādītāji

Kvantifikācija
2004.gadā

1.

Atbalstīto novada
pašvaldību skaits

0

2.

Teritorijas
attīstības indeksa
ranga pieaugums

–

Nr.
p.k.

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

Iznākuma rādītāji
0
18

Rezultāta rādītāji
Normatīvajos
Teritorijas
aktos par
attīstības
teritorijas
indeksa ranga
attīstības
pieaugums par
indeksa
vienu rangu10
aprēķināšanas
kārtību un tā
vērtībām
noteiktais
teritorijas
attīstības
indekss
2009.gadā
attiecīgajiem
finansējuma
saņēmējiem

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

Aprēķina
skaidrojums

Sniedzot
ieguldījumu
pilsētvides
atjaunošanā, tiks
nodrošināta
novadu
ilgtspējīga
attīstība un
uzlabota tās
pievilcība

Iznākuma
rādītājs ir
noteikts,
pamatojoties
uz finansējuma
saņēmēju
skaitu

Sniedzot
ieguldījumu
pilsētvides
atjaunošanā,
novadu
konkurētspējas
celšanā un
kopienas
attīstībā,
novados tiks
veicināta sociālā
un ekonomiskā
aktivitāte, kas
nodrošinās
teritorijas
attīstības
indeksa ranga
pieaugumu

Teritorijas
attīstības
indeksa ranga
izmaiņas
aprēķinātas,
ņemot vērā, ka
aktivitātes
ietvaros
īstenojamie
projekti vērsti
uz bezdarba
līmeņa
samazināšanu,
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļu
apmēra
palielināšanu
uz vienu
iedzīvotāju, kā
arī ņemot vērā
novadu
pastāvīgo
iedzīvotāju
skaita izmaiņas

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Teritorijas attīstības indeksa pieaugumu 2013.gadā nosaka, balstoties uz 2009.gada teritorijas attīstības indeksu,
kas noteikts attiecīgajiem finansējuma saņēmējiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa
aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām.
10
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Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums
Rādītāji
Atbalstīto novada
pašvaldību skaits

Plānošanas
reģions
Vidzemes
Kurzemes
Zemgales
Latgales
Rīgas

Kvantifikācija
2004.gadā
Iznākuma rādītāji
18

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

0

2

0
0
0
0
Teritorijas attīstības
–
Normatīvajos aktos par
indeksa ranga
teritorijas attīstības
pieaugums
indeksa aprēķināšanas
kārtību un tā vērtībām
noteiktais teritorijas
attīstības indekss
2009.gadā attiecīgajiem
finansējuma
saņēmējiem
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

3
3
6
4
Teritorijas
attīstības indeksa
ranga pieaugums
par vienu rangu"
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3.7.PRIORITĀTE „TEHNISKĀ PALĪDZĪBA ERAF IEVIEŠANAI”
3.7.1. PASĀKUMS „ATBALSTS DARBĪBAS PROGRAMMAS „INFRASTRUKTŪRA UN
PAKALPOJUMI” VADĪBAI”
Aktivitātes
634. 3.7.1.1. aktivitāte. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana.
635. Aktivitātes mērķis: Atbalstīt programmas vadībā iesaistītās institūcijas programmas vadības
funkciju nodrošināšanā, finansējot darbinieku atalgojumu, atalgojumu vadības funkciju
veikšanā iesaistītajiem ekspertiem (piemēram, projektu vērtēšanas ekspertiem, auditoriem,
u.c.), segt izmaksas, kas saistītas ar tiešajiem programmas vadības procesiem (darba vietas,
projektu vērtēšanas komiteju organizēšana, u.c.), kā arī nodrošināt struktūrfondu un Kohēzijas
fonda darbību un vadības informācijas sistēmas izstrādi un pilnveidošanu. Tāpat aktivitātes
mērķis ir atbalstīt programmas vadībā iesaistītās institūcijas programmas atbalsta funkciju
nodrošināšanā, finansējot dažādus pakalpojumus (izvērtējumi, apmācības, pētījumi,
konferences, ekspertīze par juridiskiem jautājumiem, u.c.).
636. Atbalsta veids: Finansējums darbības programmai „Infrastruktūra un pakalpojumi” vadības un
atbalsta funkciju nodrošināšanai.
637. Aktivitātes mērķa grupa: DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” ERAF vadībā, ieviešanā,
uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas un Eiropas
Savienības fondu uzraudzības komitejas sastāvā esošie sociālie partneri (institūcijas).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

638. Finansējuma saņēmēji: Finanšu ministrija, kā vadošā iestāde un revīzijas iestāde, Valsts kase
kā maksājumu iestāde un sertifikācijas iestāde, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes DP
„Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātēm, plānošanas reģionu reģionālie informācijas
centri un Iepirkumu uzraudzības birojs.
Valsts atbalsts
639. Pasākuma ietvaros paredzētais atbalsts netiek klasificēts kā valsts atbalsts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritoriju līdzsvarota attīstība
640. Pasākums neattiecas uz šo jomu.
Makroekonomiskā stabilitāte
641. Pasākums atstās labvēlīgu ietekmi uz makroekonomisko stabilitāti. Līdzfinansējot ES fondu
vadības funkciju nodrošināšanu no ES fondu līdzekļiem, tiek sekmēta ES fondu pilnīga un
efektīva apguve.
Ilgtspējīga attīstība
642. Pasākums neattiecas uz šo jomu.
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Vienādas iespējas
643. Pasākuma ietvaros atbalstu paredzēts sniegt valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem neatkarīgi
no to dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās
orientācijas, vecuma.
Informācijas sabiedrība
644. Ievērojot to, ka struktūrfondu vadībā būtiska ir kvalitatīvas un savlaicīgas informācijas
nodrošināšana gan finansējuma saņēmējiem, gan fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, gan
sabiedrībai kopumā, pasākums atstās labvēlīgu ietekmi uz informācijas sabiedrības veidošanu.
Rīgas starptautiskā konkurētspēja
645. Pasākums neattiecas uz šo jomu.
Ieviešana
Nr.
p.k.

Aktivitātes
nr.

1.

3.7.1.1.
Programmas
vadības un
atbalsta
funkciju
nodrošināša
na

Projektu
atlases
veids
IPIA

Starpniekinstitūcija /
Atbildīgā
iestāde
Finanšu
ministrija
Eiropas
Savienības
fondu
vadības
sistēmas
departaments
Tehniskās
palīdzības
uzraudzības
nodaļa

Funkcijas
1. DP
izstrādāšana;
2. Ieviešanas
nosacījumu
izstrādāšana;
3. Finanšu
plānošana
pasākumu
līmenī;
4.Uzraudzība
prioritātes
līmenī;

Sadarbības
iestāde
CFLA

Funkcijas
5. projektu atlase
un apstiprināšana
6. projektu
ieviešanas vadība,
vienošanās
slēgšana, izpildes
uzraudzība;
7. kontrole un
pārbaudes
projektu
īstenošanas
vietās;
8. maksājumu
pieprasījumu
pārbaude un
apstiprināšana,
izdevumu
deklarāciju
sagatavošana;
9. informācijas un
publicitātes
pasākumi
prioritātes un
pasākumu līmenī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
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Finanšu plāns
Nr.
p.k.

Investīciju joma

Publiskais
finansēju
ms, EUR

Kopā, EUR

ERAF,
EUR

1=2+5
2=3+4
3
3.7.1. Atbalsts
57 610 045
57 610 045 57 610 045
darbības
programmas
"Infrastruktūra un
pakalpojumi"
vadībai
2.
3.7.1.1. Programmas
vadības un atbalsta
57 610 045
57 610 045 57 610 045
funkciju
nodrošināšana
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
1.

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4
0

Privātais
finansējums,
EUR
5
0

0

0

Uzraudzības rādītāji
Rādītāji

Kvantifikācija
2004.gadā

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

Aprēķina
skaidrojums

Iznākuma rādītāji
Atbalstīto
institūciju skaits

0

17

17

Rezultāta rādītāji
ES fondu līdzekļu
sekmīgas apguves
vērtējums Latvijas
iedzīvotāju vidū

38%

40%

42%
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3.8.PRIORITĀTE „TEHNISKĀ PALĪDZĪBA KF IEVIEŠANAI”
3.8.1.PASĀKUMS „ATBALSTS KOHĒZIJAS FONDA VADĪBAI”
Aktivitātes
646. 3.8.1.1. aktivitāte. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana.
647. Aktivitātes mērķis: Atbalstīt Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas Kohēzijas fonda
vadības funkciju nodrošināšanā, finansējot darbinieku atalgojumu, atalgojumu tiešo vadības
funkciju veikšanā iesaistītajiem ekspertiem (piemēram, projektu vērtēšanas ekspertiem,
auditoriem u.c.), segt izmaksas, kas saistītas ar tiešajiem Kohēzijas fonda vadības procesiem
(darba vietas, projektu vērtēšanas komiteju organizēšana u.c.). Tāpat aktivitātes mērķis ir
atbalstīt Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas Kohēzijas fonda atbalsta funkciju
nodrošināšanā, finansējot dažādus pakalpojumus (izvērtējumi, apmācības, pētījumi,
konferences, specifiskām ekspertīzēm/konsultācijas u.c.).
648. Atbalsta veids: Finansējums darbības programmai „Infrastruktūra un pakalpojumi” Kohēzijas
fonda vadības un atbalsta funkciju nodrošināšanai.
649. Aktivitātes mērķa grupas: DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” KF vadībā, ieviešanā,
uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas un Eiropas
Savienības fondu uzraudzības komitejas sastāvā esošie sociālie partneri (institūcijas).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 01.11.2010. rīkojumu nr.636)

650. Finansējuma saņēmēji: Finanšu ministrija, kā vadošā iestāde un revīzijas iestāde, Valsts kase
kā maksājumu iestāde un sertifikācijas iestāde, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes DP
„Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātēm, plānošanas reģionu reģionālie informācijas
centri un Iepirkumu uzraudzības birojs.
Valsts atbalsts
651. Pasākuma ietvaros paredzētais atbalsts netiek klasificēts kā valsts atbalsts.
Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm
Teritorijas līdzsvarota attīstība
652. Pasākums neattiecas uz šo jomu.
Makroekonomiskā stabilitāte
653. Pasākums atstās labvēlīgu ietekmi uz makroekonomisko stabilitāti. Līdzfinansējot ES fondu
vadības funkciju nodrošināšanu no ES fondu līdzekļiem, tiek sekmēta ES fondu pilnīga un
efektīva apguve.
Ilgtspējīga attīstība
654. Pasākums neattiecas uz šo jomu.
Vienādas iespējas
655. Pasākuma ietvaros atbalstu paredzēts sniegt valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem neatkarīgi
no to dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās
orientācijas, vecuma.
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Informācijas sabiedrība
656. Ievērojot to, ka struktūrfondu vadībā būtiska ir kvalitatīvas un savlaicīgas informācijas
nodrošināšana gan finansējuma saņēmējiem, gan fondu vadībā iesaistītajām institūcijām, gan
sabiedrībai kopumā, pasākums atstās labvēlīgu ietekmi uz informācijas sabiedrības veidošanu.
Rīgas starptautiskā konkurētspēja
657. Pasākums neattiecas uz šo jomu.
Ieviešana
Nr.
p.k.
1.

Aktivitātes
nr.
3.8.1.1.
Programmas
vadības un
atbalsta
funkciju
nodrošināšana

Projektu
atlases
veids
IPIA

Starpniekinstitūcija /
Atbildīgā
iestāde
Finanšu
ministrija
Eiropas
Savienības
fondu
vadības
sistēmas
departament
s Tehniskās
palīdzības
uzraudzības
nodaļa

Funkcijas
1. DP
izstrādāšana;
2. Ieviešanas
nosacījumu
izstrādāšana;
3. Finanšu
plānošana
pasākumu
līmenī;
4.Uzraudzība
prioritātes
līmenī;

Sadarbības
iestāde
CFLA

Funkcijas
5. projektu atlase un
apstiprināšana
6. projektu ieviešanas
vadība, vienošanās
slēgšana, izpildes
uzraudzība;
7. kontrole un
pārbaudes projektu
īstenošanas vietās;
8. maksājumu
pieprasījumu pārbaude
un apstiprināšana,
izdevumu deklarāciju
sagatavošana;
9. informācijas un
publicitātes pasākumi
prioritātes un
pasākumu līmenī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)

Finanšu plāns
Nr.
p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais
finansējums,
EUR

KF,
EUR

1=2+5
2=3+4
3
3.8.1. Atbalsts
12 200 000
12 200 000
12 200 000
Kohēzijas fonda
vadībai
2.
3.8.1.1. Programmas
vadības un atbalsta
12 200 000
12 200 000
12 200 000
funkciju nodrošināšana
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 18.03.2010. rīkojumu nr.153)
1.

Nacionālais
publiskais
finansējums,
EUR
4
0

Privātais
finansējums,
EUR
5
0

0

0
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Uzraudzības rādītāji
Rādītāji

Kvantifikācija
2004.gadā

Kvantifikācija
2009.gadā

Kvantifikācija
2013.gadā

Saiknes ar
investīciju
virzienu
pamatojums

Aprēķina
skaidrojums

Iznākuma rādītāji
Atbalstīto
institūciju skaits

0

7

7

Rezultāta rādītāji
ES fondu līdzekļu
sekmīgas apguves
vērtējums Latvijas
iedzīvotāju vidū

38%

Finanšu ministra vietā iekšlietu ministrs

40%

42%

R.Kozlovskis

12.01.2016 15:49
41207
Virse 67095479
Karina.Virse@fm.gov.lv
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