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SAĪSINĀJUMI 

APIA – Atklāta projektu iesniegumu atlase 

DP – Darbības programma 

EK – Eiropas Komisija 

EM  Ekonomikas ministrija 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES – Eiropas Savienība 

ESF – Eiropas Sociālais fonds 

EUR  – Eiro 

EUREKA – Starptautiskās sadarbības veicināšanas programma inovatīvu, konkurētspējīgu produktu, 

tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādē galvenokārt mazajās un vidējās, kā arī lielajās 

komercsabiedrībās 

ĪAT – Īpaši atbalstāmās teritorijas 

IKT – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

IP – Ietvara programma 

IPIA – Ierobeţota projektu iesniegumu atlase 

IT – Informācijas tehnoloģijas 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija  

KVS – Kvalitātes vadības sistēma 

LBAS – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 

LDDK – Latvijas darba devēju konfederācija 

LIAA – Latvijas investīciju un attīstības aģentūra 

LM – Labklājības ministrija 

LVL  – lats  

MVK – Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO – Nevalstiska organizācija 

VIAA – Valsts izglītības attīstības aģentūra 

SVID – Stiprās un vājās puses, iespējas un draudi 

VKanc. – Valsts Kanceleja 

VSID – Valsts stratēģiskais ietvardokuments 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 
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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 līmeľos – 

Eiropas Savienības līmeľa 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 līmeľa plānošanas dokumentu – darbības programmas 

papildinājumu, kas hierarhiski ir pakārtots DP un kas apraksta tehniska līmeľa DP 

ieviešanas informāciju. 

2. Šis darbības programmas papildinājums ir sagatavots, ievērojot Eiropas Komisijas 

2007.gada 18.decembra lēmumu K(2007)6716 par darbības programmas „Cilvēkresursi 

un nodarbinātība” apstiprināšanu. 
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1.1.PRIORITĀTE „AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNE” 

1.1.1. PASĀKUMS „ZINĀTNES UN PĒTNIECĪBAS POTENCIĀLA ATTĪSTĪBA” 

Aktivitātes 

3. 1.1.1.1.aktivitāte. Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās 

kapacitātes stiprināšana. 

4. Aktivitātes mērķis: Veikt zinātnes un inovāciju politikas ieviešanas ārējo izvērtēšanu un 

sekmēt zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju attīstību, stiprinot administratīvās sistēmas, 

institūciju sadarbību un kapacitāti. 

5. Atbalsta veids: Atbalsts tiek sniegts zinātnes un inovāciju politikas ieviešanas 

visaptverošai ārējai izvērtēšanai un administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Ārējā 

izvērtēšana sniegs objektīvu vērtējumu par pašreizējo attīstības politiku un 

priekšlikumus efektīvas zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju attīstības politikas izstrādei 

un ieviešanai. Aktivitātes ietvaros tiks sagatavoti priekšlikumi zinātnes, tehnoloģiju un 

inovāciju politikas ieviešanas administratīvajam ietvaram, kā arī tiks sniegts atbalsts par 

zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju attīstības politikas izstrādi atbildīgo institūciju 

rīcībspējas uzlabošanai. 

6. Mērķa grupa: Valsts pārvaldes institūcijas, zinātniskās institūcijas. 

7. Finansējuma saľēmēji: Valsts pārvaldes iestāde. 

8. Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: projekts par visu aktivitātei pieejamo 

finansējumu. 
 

9. 1.1.1.2. aktivitāte. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei. 

10. Aktivitātes mērķis: Veicināt papildus cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot jaunas 

zinātniskās grupas un sadarbību ar augstskolām, pētniecības centriem un uzľēmumiem, 

piesaistot zinātniskajam un pētnieciskajam darbam zinātniekus, kas atgrieţas darbā 

Latvijā, un ārvalstu zinātniekus, un veicinot jaunu zinātnieku iesaistīšanos projektos un 

to vadībā, īpaši starpdisciplināros pētījumu virzienos. 

11. Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts jaunu darba vietu izveidei zinātniekiem 

(atalgojumiem un darba vietu uzturēšanas izdevumiem zinātniskajās institūcijās) – 

jaunu zinātnisko grupu izveidošanai zinātnes projektu īstenošanai un starpdisciplināriem 

pētījumiem eksakto, sociālo un humanitāro zinātľu virzienos, kā arī sadarbības 

pasākumiem ar augstskolām, pētniecības centriem un uzľēmumiem. Aktivitāte kopumā 

nodrošinās zinātniskajā darbā nodarbināto skaita pieaugumu, sekmēs ārvalstīs 

strādājošo zinātnieku atgriešanos Latvijā un ārvalstu zinātnieku piesaisti.  

12. Mērķa grupa: Valsts zinātniskās institūcijas, zinātnieki, jaunie zinātnieki, doktoranti un 

maģistri. 

13. Finansējuma saľēmēji: Valsts zinātniskās institūcijas: valsts zinātniskie institūti, valsts 

augstskolas, valsts augstskolu zinātniskie institūti. 

14. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: no EUR 200 000 līdz EUR 2 

000 000. 
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15. 1.1.1.3. aktivitāte. Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai. 

16. Aktivitātes mērķis: Informēt un veidot sabiedrības, īpaši jauniešu un studentu, izpratni 

par zinātnes sasniegumiem un inovācijām, to nozīmi sabiedrības dzīvē un attīstības 

potenciālu, un veicināt uzľēmēju interesi par zinātnes pētījumu rezultātu komerciālo 

potenciālu un inovatīvo risinājumu izstrādi. 

17. Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts informatīvo pasākumu īstenošanai sabiedrībai, īpaši 

jauniešiem un studentiem, par zinātnisko darbību un zinātnes pētījumiem, inovācijām 

un sasniegumiem, to nozīmi un attīstības potenciālu, tajā skaitā uzľēmējdarbībā, un 

informatīvo pasākumu īstenošanai uzľēmējiem par pētījumu virzieniem un rezultātiem. 

Informatīvo pasākumu rezultātā tiks veicināta jauniešu, uzľēmēju un citu sabiedrības 

pārstāvju motivācija, atbilstoši katra spējām, iespējām un nodarbinātības raksturam, 

iesaistīties inovāciju un zinātnes potenciāla izmantošanā un attīstībā.  

18. Mērķa grupa: Izglītojamie un studenti, komercsabiedrības un uzľēmēji, darba devēji un 

profesionālas organizācijas, pašvaldības un valsts institūcijas. 

19. Finansējuma saľēmēji: Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas. 

20. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: no EUR 50 000 līdz EUR 

500 000. 

 

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 

 

Teritorijas līdzsvarota attīstība  

21. 1.1.1.2. aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” atbalsts prioritāri tiks sniegts 

starptautiskā vidē konkurētspējīgām zinātniskajām institūcijām, kas galvenokārt 

lokalizētas Rīgā vai tās apkārtnē. Lai sekmētu cilvēkresursu piesaisti zinātnei reģionos, 

projektu vērtēšananā papildus punkti tiks piešķirti projektiem, kas tiks īstenoti 

zinātniskajās institūcijās reģionos. 1.1.1.3. aktivitātē „Motivācijas veicināšana 

zinātniskajai darbībai” teritoriju līdzsvarotas attīstības princips tiks sekmēts, sniedzot 

priekšrocību tiem projektiem, kas aptvers pēc iespējas lielāku mērķauditoriju un 

veicinās reģionu iedzīvotāju līdzdalību informatīvajos pasākumos, piemērojot 

atbilstošus kvalitātes kritērijus par horizontālo prioritāti projektu iesniegumu atlasē. 

 

Makroekonomiskā stabilitāte 

22. Plānotās aktivitātes tiešā veidā neietekmēs makroekonomisko stabilitāti, taču to 

rezultātā tiks uzlabota zinātnes un inovāciju politikas īstenošana un veicināta 

cilvēkresursu piesaiste zinātnei un pētniecībai, tadejādi sniedzot pozitīvu ietekmi uz 

zināšanu ietilpīgas ekonomikas attīstību. 

 

Ilgtspējīga attīstība 

23. Pasākuma ietvaros īstenojamās aktivitātes tiešā veidā neietekmēs vidi, bet uzlabojot 

zinātnes un pētniecības potenciāla kapacitāti un veicinot jaunu zinātnieku darba grupu 

veidošanos, attiecīgi tiks sekmēta arī vides zinātnes un vides zināšanu attīstība, kā arī 

veicināta ilgtspējīgas attīstības nosacījumu ievērošana inovatīvu risinājumu izstrādē un 

ieviešanā. 
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Vienādu iespēju nodrošināšana 

24. Pasākuma ietvaros atbalsts būs pieejams cilvēkresursu piesaistei zinātnei un motivācijas 

veicināšanai zinātniskajai darbībai neatkarīgi no dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, 

reliģijas, invaliditātes, u.c. faktoriem, tādējādi veicinot vienādu iespēju ievērošanu 

aktivitāšu īstenošanā.  

 

Informācijas sabiedrība 

25. Tiks veicināta IKT izmantošana zinātnē, pētniecībā un inovācijās, veicinot zinātnisko 

institūciju sadarbību, integrāciju un starptautisko konkurētspēju. Informācijas 

sabiedrības attīstību nodrošinās pasākumu sinerģija ar darbības programmas 

„Uzľēmējdarbība un inovācijas” 1.1.1.3.2.apakšaktivitāti „Informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai”.  

 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

26. 1.1.1.2. aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” atbalsts prioritāri tiks sniegts 

starptautiskā vidē konkurētspējīgām zinātniskajām institūcijām. Tā kā minētās 

zinātniskās institūcijas galvenokārt ir lokalizētas Rīgā, tā rezultātā tiks veicināta Rīgas 

kā galvenā zinātnes attīstības centra valstī starptautiskā konkurētspēja. Pārējām 

aktivitātēm nav tiešas ietekmes uz horizontālo prioritāti.  

 

Ieviešana 

 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek- 

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 

Sadarbī

bas 

iestāde 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

1.1.1.1. 

Zinātnes un 

inovāciju 

politikas 

veidošanas un 

administratīvās 

kapacitātes 

stiprināšana 
 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

5. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība aktivitāšu 

un pasākumu līmenī 

6. 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) 

2008.gada 

4.ceturksnis 

1.1.1.2. 

Cilvēkresursu 

piesaiste 

zinātnei 

Atklāta 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

VIAA 1. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

2. Līguma slēgšana par 

ES fondu projekta 

īstenošanu 

2008. gada  

3. ceturksnis 
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Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek- 

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 

Sadarbī

bas 

iestāde 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

3. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība aktivitāšu 

un pasākumu līmenī 

4. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

3. Finanšu plānošana 

4. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība un kontrole 

projektu līmenī 

5. Maksājuma 

pieprasījumu pārbaude 

un apstiprināšana, 

izdevumu deklarāciju 

sagatavošana 

6. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

1.1.1.3. 

Motivācijas 

veicināšana 

zinātniskajai 

darbībai 

Atklāta 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

 3. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība aktivitāšu 

un pasākumu līmenī 

4. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

VIAA 1. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

2. Līguma slēgšana par 

ES fondu projekta 

īstenošanu 

3. Finanšu plānošana 

4. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība un kontrole 

projektu līmenī 

5. Maksājuma 

pieprasījumu pārbaude 

un apstiprināšana, 

izdevumu deklarāciju 

sagatavošana 

6. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

2009.gada  

2. ceturksnis 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

 

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 

27. 1.1.1.1.aktivitāte ir vērsta uz zinātnes un inovāciju attīstības politikas veidošanu, kas ir 

valsts funkcija, un administratīvās sistēmas institūciju sadarbības un kapacitātes 

stiprināšanu, līdz ar to iespēja pretendēt uz atbalsta saľemšanu būs ierobeţotam skaitam 

pretendentu un atbalstu varēs saľemt tikai valsts pārvaldes institūcijas.  

28. 1.1.1.2. un 1.1.1.3.aktivitātē visiem pretendentiem tiks nodrošinātas vienādas iespējas 

pretendēt uz atbalstu. 
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Finanšu plāns 

 

Gads/Investīciju joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējum

s, 

EUR 

 1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.1.1.Zinātnes un 

pētniecības potenciāla 

attīstība 58 823 529 58 786 029 50 000 000 8 786 029 37 500 

2007. 6 741 507 6 741 507 5 730 281 1 011 226 0 

2008. 6 399 282 6 399 282 5 439 390 959 892 0 

2009. 7 588 706 7 581 206 6 450 400 1 130 806 7 500 

2010. 8 324 704 8 317 204 7 075 998 1 241 206 7 500 

2011. 9 096 653 9 089 153 7 732 155 1 356 998 7 500 

2012. 9 910 294 9 902 794 8 423 750 1  479 044 7 500 

2013. 10 762 384 10 754 884 9 148 026 1 606 858 7 500 

1.1.1.1. Zinātnes un 

inovāciju politikas 

veidošanas un 

administratīvās 

kapacitātes stiprināšana 1 529 412 1 529 412 1 300 000 229 412 0 

2007. 167 165 167 165 142 090 25 075 0 

2008. 182 700 182 700 155 295 27 405 0 

2009. 199 496 199 496 169 572 29 924 0 

2010. 217 008 217 008 184 457 32 551 0 

2011. 235 162 235 162 199 888 35 274 0 

2012. 254 096 254 096 215 982 38 114 0 

2013. 273 784 273 784 232 716 41 068 0 

1.1.1.2. Cilvēkresursu 

piesaiste zinātnei 53 176 471 53 176 471 45 200 000 7 976 471 0 

2007. 6 124 284 6 124 284 5 205 641 918 643 0 

2008. 5 724 696 5 724 696 4 865 992 858 704 0 

2009. 6 852 104 6 852 104 5 824 288 1 027 816 0 

2010. 7 523 442 7 523 442 6 394 926 1 128 516 0 

2011. 8 228 361 8 228 361 6 994 107 1 234 254 0 

2012. 8 972 092 8 972 092 7 626 278 1 345 814 0 

2013. 9 751 492 9 751 492 8 288 768 1 462 724 0 

1.1.1.3. Motivācijas 

veicināšana zinātniskajai 

darbībai 4 117 647 4 080 147 3 500 000 580 147 37 500 

2007. 450 059 450 059 382 550 67 509 0 

2008. 491 886 491 886 418 103 73 783 0 

2009. 537 106 529 606 456 540 73 066 7 500 

2010. 584 253 576 753 496 615 80 138 7 500 

2011. 633 129 625 629 538 160 87 469 7 500 

2012. 684 106 676 606 581 490 95 116 7 500 

2013. 737 108 729 608 626 542 103 066 7 500 

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 
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Finansējuma kategorizācija 

 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes nr. 
Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums 

% no pasākuma 

finansējuma 

1.1.1.1. Zinātnes un 

inovāciju politikas 

veidošanas un 

administratīvās 

kapacitātes stiprināšana 

81 Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes 

uzlabošanai, uzraudzība un izvērtēšana valsts, reģionālā 

un vietējā līmenī spēju veidošanai attiecībā uz politikas 

un programmu nodrošināšanu  

2,6 % 

1.1.1.2. Cilvēkresursu 

piesaiste zinātnei 

74 Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju 

jomā, jo īpaši ar pēcdiploma studiju un pētnieku 

apmācības palīdzību un ar sadarbības pasākumiem 

universitātēm, pētniecības centriem un uzľēmumiem 

90,4 % 

1.1.1.3. Motivācijas 

veicināšana zinātniskajai 

darbībai 

74 Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju 

jomā, jo īpaši ar pēcdiploma studiju un pētnieku 

apmācības palīdzību un ar sadarbības pasākumiem 

universitātēm, pētniecības centriem un uzľēmumiem 

7 % 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Uzraudzības rādītāji 

 

Rādītājs 

Kvanti-

fikācija 

2004.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2009.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar investīciju 

virzienu pamatojums 
Aprēķina skaidrojums 

Iznākuma rādītāji 

Zinātnes un 

inovāciju 

politikas 

veidošanā 

iesaistīto 

institūciju 

skaits, kuras ir 

saľēmušas ESF 

atbalstu 

administratīvās 

kapacitātes 

stiprināšanai 

0 0 6 Nepieciešamība 

stiprināt par zinātnes, 

tehnoloģiju un 

inovācijas politikas 

izstrādi atbildīgo 

institūciju rīcībspēju 

(1.1.1.1.) 

Projekta ietvaros ārējā 

izvērtējuma īstenošanai 

vidēji 1 milj. EUR. 

Zinātnes un inovāciju 

politikas veidošanā 

iesaistīto institūciju 

(atbildīgo nozaru 

ministriju, Latvijas 

zinātnes padomes u.c.) 

rīcībspējas stiprināšanai 

vidēji 0,5 milj. EUR 

(avots – IZM dati) 

Papildus 

zinātnei 

piesaistīto un 

atbalstīto pilna 

darba laika 

ekvivalentu 

(PLE) 

strādājošo 

zinātnisko 

darbinieku 

skaits, t.sk. 

darba vietas 

nodrošinājums  

0 300 1000 Nepieciešamība 

veicināt zinātnes 

attīstību, palielinot 

zinātnieku un zinātnes 

pētījumu skaitu, ceļot 

Latvijas zinātnes 

konkurētspēju 

starptautiskajā vidē 

(1.1.1.2.) 

1 pilna darba laika 

ekvivalentu (PLE) 

strādājošam zinātniskajam 

darbiniekam plānotais 

atbalsts 50 000 EUR 

(vidēji 10 000-15 000 

EUR gadā) x 1000 

darbinieki 

(avots – IZM dati) 

Īstenoto 

informatīvo 

pasākumu skaits 

 

0 40 140 Nepieciešamība 

veidot sabiedrības 

izpratni par zinātnes 

sasniegumiem un to 

nozīmi, veicināt 

uzľēmēju interesi par 

zinātnes pētījumu 

rezultātu komerciālo 

Plānots līdz 2013.gadam 

regulāri organizēt uz 

mērķauditoriju vērstus 

daţāda mēroga 

informatīvus pasākumus 

(vidēji 20 pasākumi gadā), 

vienam pasākumam 

paredzot izmaksas vidēji 
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Rādītājs 

Kvanti-

fikācija 

2004.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2009.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar investīciju 

virzienu pamatojums 
Aprēķina skaidrojums 

potenciālu (1.1.1.3.) 30 000 EUR 

(avots – IZM dati)  

Rezultāta rādītāji 

Pilna darba 

laika 

nodarbināto 

pētnieku, kuri 

saľēmuši ESF 

atbalstu, 

īpatsvars pret 

kopējo zinātnē 

un pētniecībā 

nodarbināto 

skaitu 

0% 3% 10% Nepieciešamība 

veicināt zinātnes 

attīstību, stiprinot 

zinātnes 

administratīvo 

kapacitāti, ceļot 

Latvijas zinātnes 

konkurētspēju 

starptautiskajā vidē 

(1.1.1.2.) 

Plānots atbalstīt 1000 

pilna laika nodarbināto 

pētnieku, kas 2007.-

2013.gada plānošanas 

periodā sastāda 10% no 

kopējā zinātnē un 

pētniecībā nodarbināto 

skaita. Plānots, ka līdz 

2013.gadam zinātnē un 

pētniecībā strādājošo 

skaits pieaugs līdz 10100 

(avots – CSP un Eurostat 

dati) 

Ietekmes rādītāji 

Pieaudzis 

zinātnē un 

pētniecībā 

strādājošo 

īpatsvars % no 

darbspējīgo 

iedzīvotāju 

skaita valstī 

0,58% 0,66% 0,8% Zinātnes un 

pētniecības potenciāla 

attīstība, augstākās 

izglītības attīstība 

(1.1.1.2.) 

2004.gadā zinātnē un 

pētniecībā strādājošo 

skaitu (ieskaitot pilna un 

nepilna darba laiku 

strādājošos darbiniekus, 

zinātnē un pētniecībā 

nodarbināto vadības un 

tehnisko atbalsta 

personālu) sastādīja 8273 

personas (0,73% no 

ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju skaita valstī). 

Plānots, ka līdz 

2013.gadam zinātnē un 

pētniecībā strādājošo 

skaits pieaugs līdz 10100 

(1% no ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju skaita valstī) 

(avots – CSP un Eurostat 

dati). 1.1.1.pasākuma 

aktivitātes veido 80% 

ietekmes 

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums  

 

Rādītājs 
Plānošanas 

reģions 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Iznākuma rādītāji  

Papildus zinātnei piesaistīto un 

atbalstīto pilna darba laika ekvivalentu 

(PLE) strādājošo zinātnisko darbinieku 

skaits, t.sk., darba vietas 

nodrošinājums 

Rīga 0 220 710 

Vidzeme 0 10 40 

Kurzeme 0 20 70 

Zemgale 0 30 100 

Latgale 0 20 80 

Zinātnes un inovāciju politikas 

veidošanā iesaistīto institūciju skaits, 

kuras ir saľēmušas ESF atbalstu 

administratīvās kapacitātes 

Rīga 0 0 6 

Vidzeme 0 0 0 

Kurzeme 0 0 0 

Zemgale 0 0 0 
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Rādītājs 
Plānošanas 

reģions 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

stiprināšanai Latgale 0 0 0 

Īstenoto informatīvo pasākumu skaits 

 

Rīga 0 20 72 

Vidzeme 0 5 17 

Kurzeme 0 5 17 

Zemgale 0 5 17 

Latgale 0 5 17 

Rezultāta rādītāji 

Pilna darba laika nodarbināto 

pētnieku, kuri saľēmuši ESF atbalstu, 

īpatsvars pret kopējo zinātnē un 

pētniecībā nodarbināto skaitu 

Rīga 0% 2,3% 7% 

Vidzeme 0% 0,1% 0,5% 

Kurzeme 0% 0,2% 0,7% 

Zemgale 0% 0,3% 1% 

Latgale 0% 0,1% 0,8% 
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1.1.2.PASĀKUMS „AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBA” 

Aktivitātes 

29. 1.1.2.1.aktivitāte. Atbalsts doktora un maģistra studiju īstenošanai.  

30. 1.1.2.1.1.apakšaktivitāte. Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai. 

31. Apakšaktivitātes mērķis: Palielināt augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo 

speciālistu skaitu, īpaši dabaszinātľu, matemātikas, informācijas tehnoloģiju, 

inţenierzinātľu, veselības aprūpes, vides zinātľu un radošo industriju jomā, kas spējīgi 

plānot, radīt un ieviest raţošanā augstas tehnoloģijas produktus, produktus un 

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tautsaimniecības, radošo 

industriju un izglītības attīstību uz inovāciju pamata. 

32. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts maģistra studijām šādās izglītības tematiskajās 

grupās, tematiskajās jomās un programmu grupās
1
: dabaszinātnes, matemātika un 

informācijas tehnoloģijas; inţenierzinātnes, raţošana un būvniecība; lauksaimniecība; 

veselības aprūpe; vides aizsardzība; transporta pakalpojumi, māksla (starpdisciplinārās 

studiju programmās), piešķirot maģistrantiem mērķstipendijas, tādejādi veicinot 

studējošo skaita pieaugumu maģistra studiju līmenī un palielinot maģistra grādu 

ieguvušo skaitu.  

33. Mērķa grupas: Augstākās izglītības institūcijas, akadēmiskais personāls, maģistranti. 

34. Finansējuma saľēmēji: Augstākās izglītības institūcijas, kas īsteno maģistra studiju  

programmu vai programmas šādās izglītības tematiskajās grupās, tematiskajās jomās un 

programmu grupās: dabaszinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas; 

inţenierzinātnes, raţošana un būvniecība; lauksaimniecība; veselības aprūpe; vides 

aizsardzība; transporta pakalpojumi, māksla (starpdisciplinārās studiju programmās). 

35. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: no 25 000 EUR līdz  

7 000 000 EUR. 

 

36. 1.1.2.1.2.apakšaktivitāte. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai. 

37. Apakšaktivitātes mērķis: Palielināt visu izglītības tematisko grupu augstākās 

kvalifikācijas doktora grādu ieguvušo speciālistu skaitu, kas spējīgi plānot, radīt un 

ieviest raţošanā augstas tehnoloģijas produktus, produktus un pakalpojumus ar augstu 

pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata. 

38. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts doktora studijām visās izglītības tematiskajās grupās, 

piešķirot doktorantiem mērķstipendijas, tādejādi veicinot studējošo skaita pieaugumu 

doktora studiju līmenī un palielinot doktora grādu ieguvušo skaitu. 

39. Mērķa grupas: Augstākās izglītības institūcijas, akadēmiskais personāls, doktoranti. 

40. Finansējuma saľēmēji: Augstākās izglītības institūcijas, kas īsteno doktora studiju 

programmu vai programmas. 

41. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: no 30 000 EUR līdz 

25 000 000 EUR. 

 

                                                 
1
 Atbilstoši 2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.267 „Noteikumi par Latvijas izglītības 

klasifikāciju”. 
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42. 1.1.2.2.aktivitāte. Atbalsts augstākās izglītības studiju uzlabošanai. 

43. 1.1.2.2.1.apakšaktivitāte. Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un 

akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana. 

44. Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot studiju programmu saturu un atbilstību 

tautsaimniecības vajadzībām, izstrādāt jaunas studiju programmas un kursus un 

pilnveidot akadēmiskā personāla kvalifikāciju. 

45. Atbalsta veids: Paredzēts uzlabot studiju programmu saturu sadarbībā ar darba 

devējiem, izstrādāt jaunas studiju programmas un kursus, īpaši starpdisciplinārās 

nozarēs augstākajā studiju līmenī un koledţas līmenī
2
 un starpaugstskolu sadarbības 

projektiem programmu uzlabošanai, tajā skaitā sniedzot atbalstu Rīgas augstākās 

izglītības institūciju filiāļu integrēšanai reģionālājās augstskolās vai koledţās, vai jaunu 

koledţu izveidei reģionos. Uzlabot studiju kvalitāti, attīstot un ieviešot inovatīvu 

pieredzi, tajā skaitā, piesaistot ārvalstu pasniedzējus, attīstot e-studiju risinājumus, 

modernizējot un palielinot studiju intelektuālos resursus, kā arī stiprinot studiju darba 

(prakses ietvaros) saikni nozares uzľēmumiem un pilnveidot akadēmiskā personāla 

kvalifikāciju, tajā skaitā, koledţu pasniedzējiem, un atbalsta pasākumi, lai novērstu 

speciālistu trūkumu tautsaimniecībai prioritāros
3
 sektoros.  

46. Mērķa grupas: Augstākās izglītības institūcijas, akadēmiskais personāls, augstākās 

izglītības programmu studenti, darba devēji un profesionālās organizācijas. 

47. Finansējuma saľēmēji: Augstākās izglītības institūcijas. 

48. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: No 50 000 EUR līdz 1 

000 000 EUR. 

 

49. 1.1.2.2.2.apakšaktivitāte. Boloľas procesa
4
 principu ieviešana augstākajā izglītībā. 

50. Apakšaktivitātes mērķis: Pāreja uz studiju rezultātos balstītu augstākās izglītības 

programmu sistēmu, saskaľojot studiju rezultātus ar kvalifikāciju sistēmu augstākajā 

izglītībā un Eiropas kvalifikāciju ietvaru.  

51. Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts kvalifikāciju ietvara sistēmas izstrādei un ieviešanai 

augstākajā izglītībā, studiju rezultātu formulēšanai pa nozarēm un studiju programmu 

pārstrādāšanai saskaľā ar nacionālo un Eiropas kvalifikāciju ietvaru, rezultātu 

vērtēšanas metodikas izstrādei studiju programmu, moduļu un kursu līmenī, šim 

mērķim atbalstot ārvalstu ekspertu piesaisti un akadēmiskā personāla apmācību.  

Apakšaktivitātes ietvaros atbalsts tiks sniegts arī augstākās izglītības institūciju iekšējās 

kvalitātes sistēmu izstrādei un ārējās kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveidei, īpaši 

doktora studiju programmu vērtēšanai. Atbalsts tiks sniegts arī pasākumiem, kas vērsti 

uz augstākās izglītības internacionalizāciju - pasākumiem, kas veicina Latvijas 

augstākās izglītības atpazīstamību ārvalstīs, padarot sistēmu pieejamu ārvalstu 

studentiem. 

                                                 
2
 Pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kuras tiek īstenotas augstākās izglītības 

institūcijās un kuru ilgums 2-3 gadi. 
3
 Tautsaimniecības attīstībai prioritārie sektori tiks definēti saistībā ar investīciju virzieniem un darba tirgus 

pieprasījumu Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes ieviešanu. 
4
 Boloņas process ir starpvaldību process, kura mērķis ir Eiropas augstākās izglītības telpas veidošana, lai 

veicinātu pilsoņu nodarbinātību un mobilitāti, kā arī palielinātu Eiropas augstākās izglītības konkurētspēju 

pasaulē. Sīkāk skatīt http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html 
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

52. Mērķa grupas: Augstākās izglītības institūcijas, par augstāko izglītību atbildīgās valsts 

institūcijas un akadēmiskais personāls. 

53. Finansējuma saľēmējs: augstākās izglītības institūcijas.  

54. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: projekts par visu 

apakšaktivitātei paredzēto finansējumu. 

 
 

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 

 

Teritorijas līdzsvarota attīstība 

55. Atbalsts būs pieejams konkurētspējīgām augstākās izglītības institūcijām 

(universitātēm, augstskolām, koledţām) visos plānošanas reģionos. Projektu atlases 

kritēriji nodrošinās atbalsta koncentrēšanu prioritārajām studiju jomām, kā arī 

projektiem, kuri demonstrēs sasaisti ar ERAF investīcijām. Lai nodrošinātu augstākās 

izglītības pieejamību un augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu reģionos, pasākumā 

atbalsts tiks paredzēts arī Rīgas augstākās izglītības institūciju filiāļu integrēšanai 

reģionālajās augstskolās, kā arī jaunu koledţu izveidei reģionos. Īstenojot atbalsta 

aktivitāti maģistra un doktora studiju programmu īstenošanai, reģionam paredzētais 

finanšu atbalsts tiks noteikts, ievērojot studējošo skaitu prioritārajās studiju jomās, 

teritoriju attīstības indeksu un studiju programmu atbilstību reģiona ekonomiskās 

attīstības tendencēm. 

 

Makroekonomiskā stabilitāte 

56. Pasākums kopumā nav tieši vērsts uz makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu, 

tomēr pasākumā plānotās aktivitātes dos ieguldījumu tās veicināšanā. Pasākuma 

aktivitātes ir vērstas uz augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanu un augsta līmeľa 

speciālistu sagatavošanu. Atbalsts tiks sniegts produktīvām, tautsaimniecības attīstībai 

nozīmīgām nozarēm, kas vidējā un ilgā termiľā nodrošinās ieguldījumus ekonomikā. 

Tāpat augsta līmeľa profesionāļu sagatavošana, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest 

raţošanā augstas tehnoloģijas produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, 

uz inovāciju pamata veicinās tautsaimniecības attīstību. .  

 

Vienādas iespējas 

57. Pasākuma aktivitātēs nav paredzēti nekādi ierobeţojumi dzimumu un vienādu iespēju 

aspektā. Atbilstība horizontālajām prioritātēm un diskriminācijas (dzimuma, rases, 

etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes u.c.) nepieļaušana būs viens no nosacījumiem 

potenciālajiem projektu ieviesējiem, tādējādi nodrošinot vienādu iespēju ievērošanu. 

Pasākuma 1.1.2.1.aktivitātes „Atbalsts doktora un maģistra studiju programmu 

īstenošanai” un 1.1.2.2.aktivitātes „Atbalsts augstākās izglītības studiju uzlabošanai” 

ietvaros noteiktie prioritārie studiju virzieni veicinās dzimumu proporciju izmaiľu 

sievietēm labvēlīgā virzienā, jo tiks veicināts studējošo skaita pieaugums, t.sk., 

studējošo sieviešu, dabaszinātľu, matemātikas, informācijas tehnoloģiju un  

inţenierzinātľu studiju programmās. Informācija par to, kā atbilstošās aktivitātes ir 

veicinājušas vienādu iespēju nodrošināšanu, tiks iegūta no augstākās izglītības  

institūciju ikgadējām statistiskajām atskaitēm. 
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Ilgtspējīga attīstība 

58. Pasākums sniegs pozitīvu ietekmi uz ilgspējīgu attīstību. Lai arī tam nav tiešas ietekmes 

uz vidi, tā ietvaros plānotajās aktivitātēs ir paredzēts sniegt atbalstu vides aizsardzības 

speciālistu sagatavošanai un augstākās izglītības studiju programmu uzlabošanai, 

paredzot tajās iekļaut vides zinību studiju kursu, palielinot gan akadēmiskā personāla un 

studējošo, gan sagatavoto augstās kvalifikācijas jauno speciālistu zināšanas un 

informētību vides zinībās un ilgtspējīgā attīstībā, tadējādi veicinot vides zināšanu 

izmantošanu jauno speciālistu turpmākajā darbā. 

 

Informācijas sabiedrība 

59. Pasākuma aktivitātes dos ieguldījumu informācijas sabiedrības veidošanā, veicinot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, e-resursu un e-

studiju risinājumu izstrādi un ieviešanu augstākājā izglītībā. Ieguldījums informācijas 

sabiedrības veidošanā tiks veicināts, paredzot papildus atbalstu projektiem, kas vērsti uz 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un elektronisko resursu izmantošanu studiju 

procesā.  

 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

60. Tā kā lielākā daļa augstākās izglītības institūciju, kas ir finansējuma saľēmējas 

pasākuma ietvaros, atrodas Rīgā, tām sniegtais atbalsts veicinās Rīgas kā nacionālā 

zinātnes un pētniecības attīstības centra starptautisko konkurētspēju. 

 

Ieviešana 

 
Aktivitātes/ 

apakšaktivitāt

es nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek- 

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas Sadarbī-

bas 

iestāde 

Funkcijas Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

1.1.2.1.1. 

Atbalsts 

maģistra 

studiju 

programmu 

īstenošanai  

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde 

2. MK noteikumu 

par aktivitātes 

ieviešanu (t.sk. 

vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu 

projektu 

iesniegumu atlase 

un lēmuma 

pieľemšana 

4. Finanšu 

plānošana  

5. ES fondu 

ieviešanas 

uzraudzība 

aktivitāšu un 

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 

2008. gada  

3. ceturksnis 
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pasākumu līmenī 

6. Publicitātes un 

informācijas 

pasākumu 

īstenošana 

(paredzēto 

funkciju ietvaros) 

(paredzēto 

funkciju ietvaros) 

1.1.2.1.2. 

Atbalsts 

doktora 

studiju 

programmu 

īstenošanai 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde 

2. MK noteikumu 

par aktivitātes 

ieviešanu (t.sk. 

vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu 

projektu 

iesniegumu atlase 

un lēmuma 

pieľemšana 

4. Finanšu 

plānošana  

5. ES fondu 

ieviešanas 

uzraudzība 

aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. 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) 

2008. gada  

3. ceturksnis 

1.1.2.2.1. 

Studiju 

programmu 

satura un 

īstenošanas 

uzlabošana un 

akadēmiskā 

personāla 

kompetences 

pilnveidošana 

Atklāta 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde 

2. MK noteikumu 

par aktivitātes 

ieviešanu (t.sk. 

vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu 

ieviešanas 

uzraudzība 

aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

4. Publicitātes un 

informācijas 

pasākumu 

īstenošana 

(paredzēto 

funkciju ietvaros) 

VIAA 1. ES fondu 

projektu 

iesniegumu atlase 

un lēmuma 

pieľemšana 

2. Līguma 

slēgšana par ES 

fondu projekta 

īstenošanu 

3. Finanšu 

plānošana 

4. ES fondu 

ieviešanas 

uzraudzība un 

kontrole projektu 

līmenī 

5. Maksājuma 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

izdevumu 

deklarāciju 

sagatavošana 

6. Publicitātes un 

informācijas 

2009.gada  

1. ceturksnis 
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pasākumu 

īstenošana 

(paredzēto 

funkciju ietvaros) 

1.1.2.2.2. 

Boloľas 

procesa 

principu 

ieviešana 

augstākajā 

izglītībā 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde 

2. MK noteikumu 

par aktivitātes 

ieviešanu (t.sk. 

vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu 

projektu 

iesniegumu atlase 

un lēmuma 

pieľemšana 

4. Finanšu 

plānošana  

5. ES fondu 

ieviešanas 

uzraudzība 

aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. 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) 

2009.gada 

2.ceturksnis 

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 

61. 1.1.2.1.1.apakšaktivitātē ir paredzēta ierobeţota projektu atlase, jo atbalstu varēs saľemt 

tikai tās izglītības institūcijas, kuras īsteno maģistra studiju programmas noteiktās 

tematiskajās grupās, tematiskajās jomās un programmu grupās.  

62. 1.1.2.1.2.apakšaktivitātē ir paredzēta ierobeţota projektu atlase, jo atbalstu varēs saľemt 

tikai tās augstākās izglītības iestādes, kuras īsteno doktora studiju programmas. 

63. 1.1.2.2.1.apakšaktivitātē visiem pretendentiem tiks nodrošinātas vienādas iespējas 

pretendēt uz atbalstu. 

64. 1.1.2.2.2.apakšaktivitātē ir paredzēta ierobeţota projektu atlase, lai nodrošinātu valstī 

Boloľas principiem atbilstošas augstākās izglītības kvalifikāciju ietvara sistēmas 

vienotu un koordinētu izstrādi un ieviešanu. 

 

 

Finanšu plāns 

 

Gads 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

 1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.1.2.Augstākās izglītības 89 385 780 88 823 280 75 977 913 12 845 367 562 500 



   

01_dpp_2008-10-01; Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājums 

 

19 

 

attīstība 

2007. 10 081 961 10 081 961 8 569 667 1 512 294 0 

2008. 10 050 212 9 987 712 8 542 680 1 445 032 62 500 

2009. 11 575 222 11 475 222 9 838 939 1 636 283 100 000 

2010. 12 661 182 12 561 182 10 762 005 1 799 177 100 000 

2011. 13 795 905 13 695 905 11 726 519 1 969 386 100 000 

2012. 14 987 905 14 887 905 12 739 719 2 148 186 100 000 

2013. 16 233 393 16 133 393 13 798 384 2 335 009 100 000 

1.1.2.1. Atbalsts doktora un 

maģistra studiju īstenošanai 70 588 235 70 588 235 60 000 000 10 588 235 0 

2007. 8 027 389 8 027 389 6 823 281 1 204 108 0 

2008. 7 804 694 7 804 694 6 633 990 1 170 704 0 

2009. 9 123 271 9 123 271 7 754 780 1 368 491 0 

2010. 9 993 999 9 993 999 8 494 899 1 499 100 0 

2011. 10 905 594 10 905 594 9 269 755 1 635 839 0 

2012. 11 864 881 11 864 881 10 085 149 1 779 732 0 

2013. 12 868 407 12 868 407 10 938 146 1 930 261 0 

1.1.2.1. 1. Atbalsts maģistra 

studiju programmu 

īstenošanai 13 020 068 13 020 068 11 104 951 1 915 117 

0 

2007. 1 435 286 1 435 286 1 212 499 222 787 0 

2008. 1 556 689 1 556 689 1 285 875 270 814 0 

2009. 1 691 667 1 691 667 1 439 090 252 577 0 

2010. 1 844 972 1 844 972 1 558 674 286 298 0 

2011. 1 998 583 1 998 583 1 702 434 296 149 0 

2012. 2 154 055 2 154 055 1 851 765 302 290 0 

2013. 2 338 816 2 338 816 2 054 614 284 202 0 

1.1.2.1. 2. Atbalsts doktora 

studiju programmu 

īstenošanai 57 568 167 57 568 167 48 895 049 8 673 118 

0 

2007. 6 592 103 6 592 103 5 610 782 981 321 0 

2008. 6 248 005 6 248 005 5 348 115 899 890 0 

2009. 7 431 604 7 431 604 6 315 690 1 115 914 0 

2010. 8 149 027 8 149 027 6 936 225 1 212 802 0 

2011. 8 907 011 8 907 011 7 567 321 1 339 690 0 

2012. 9 710 826 9 710 826 8 233 384 1 477 442 0 

2013. 10 529 591 10 529 591 8 883 532 1 646 059 0 

1.1.2.2. Atbalsts augstākās 

izglītības studiju uzlabošanai 18 797 545 18 235 045 15 977 913 2 257 132 562 500 

2007. 2 054 570 2 054 570 1 746 386 308 184 0 

2008. 2 245 518 2 183 018 1 908 690 274 328 62 500 

2009. 2 451 952 2 351 952 2 084 159 267 793 100 000 

2010. 2 667 184 2 567 184 2 267 106 300 078 100 000 

2011. 2 890 311 2 790 311 2 456 764 333 547 100 000 

2012. 3 123 024 3 023 024 2 654 570 368 454 100 000 

2013. 3 364 986 3 264 986 2 860 238 404 748 100 000 

1.1.2.2.1. Studiju 

programmu satura un 

īstenošanas uzlabošana un 

akadēmiskā personāla 

kompetences pilnveidošana 14 797 545 14 235 045 12 577 913 1 657 132 562 500 

2007. 1 617 370 1 617 370 1 374 766 242 604 0 

2008. 1 767 686 1 705 186 1 502 533 202 653 62 500 
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2009. 1 930 192 1 830 192 1 640 663 189 529 100 000 

2010. 2 099 624 1 999 624 1 784 680 214 944 100 000 

2011. 2 275 271 2 175 271 1 933 980 241 291 100 000 

2012. 2 458 464 2 358 464 2 089 694 268 770 100 000 

2013. 2 648 938 2 548 938 2 251 597 297 341 100 000 

1.1.2.2.2. Boloņas procesa 

principu ieviešana 

augstākajā izglītībā 4 000 000 4 000 000 3 400 000 600 000 0 

2007. 437 200 437 200 371 620 65 580 0 

2008. 477 832 477 832 406 157 71 675 0 

2009. 521 760 521 760 443 496 78 264 0 

2010. 567 560 567 560 482 426 85 134 0 

2011. 615 040 615 040 522 784 92 256 0 

2012. 664 560 664 560 564 876 99 684 0 

2013. 716 048 716 048 608 641 107 407 0 

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Finansējuma kategorizācija 

 
Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes  nr. 

Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums % no pasākuma 

finansējuma 

1.1.2.1.1. Atbalsts 

maģistra studiju 

īstenošanai 

74 Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā, jo 

īpaši ar pēcdiploma studiju un pētnieku apmācības palīdzību un 

ar sadarbības pasākumiem universitātēm, pētniecības centriem 

un uzľēmumiem 

14,5 % 

1.1.2.1.2. Atbalsts 

doktora studiju 

programmu īstenošanai 

74 Cilvēku potenciāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā, jo 

īpaši ar pēcdiploma studiju un pētnieku apmācības palīdzību un 

ar sadarbības pasākumiem universitātēm, pētniecības centriem 

un uzľēmumiem 

64,4% 

1.1.2.2.1. Studiju 

programmu satura un 

īstenošanas uzlabošana 

un akadēmiskā personāla 

kompetences 

pilnveidošana 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un 

apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu 

sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību 

darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaľas, - 

saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku 

16,6 % 

1.1.2.2.2. Boloľas 

procesa principu 

ieviešana augstākajā 

izglītībā 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un 

apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu 

sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību 

darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaľas, - 

saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku 

4,5 % 

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Uzraudzības rādītāji 

 

Rādītājs 

Kvantifi-

kācija 

2004.gadā 

Kvantifi-

kācija 

2009.gadā 

Kvantifi-

kācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

Iznākuma rādītāji 

Maģistrantu 

skaits, kas 

saľēmuši ESF 

atbalstu studijām 

 

 

0 

 

600 

 

2500 

Nepieciešamība 

nodrošināt 

augstākā līmeľa 

speciālistu 

sagatavošanu un  

iesaisti zinātnē un 

pētniecībā 

Atbalsts viena maģistra 

sagatavošanai (2600 EUR 

gadā x 2 gadi) x 2500 

maģistri 

(avots – IZM dati) 
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Rādītājs 

Kvantifi-

kācija 

2004.gadā 

Kvantifi-

kācija 

2009.gadā 

Kvantifi-

kācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

(1.1.2.1.1.) 

Doktorantu skaits, 

kas saľēmuši ESF 

atbalstu studijām 

0 400 1600 Nepieciešamība 

nodrošināt 

augstākā līmeľa 

speciālistu 

sagatavošanu un  

iesaisti zinātnē un 

pētniecībā 

(1.1.2.1.2.) 

Viena doktora 

sagatavošanas izmaksas 

(vidēji 9000 EUR gadā x 

4 gadi) x 1600 doktori 

(avots – IZM dati) 

 

Uzlaboto 

augstākās 

izglītības 

programmu skaits 

atbilstoši darba 

tirgus vajadzībām 

0 0 60 Nepieciešamība 

modernizēt studiju 

programmas 

atbilstoši darba 

tirgus prasībām 

(1.1.2.2.1.) 

Plānots uzlabot studiju 

programmas (~60) 

atbilstoši darba tirgus 

prasībām, kur vienas 

programmas 

modernizēšanai plānots 

vidēji 200 000 EUR 

(avots – IZM dati) 

Akadēmiskā 

personāla un 

augstskolu 

pasniedzēju 

skaits, kas 

saľēmuši atbalstu  

 

 

0 

 

 

300 

 

 

1500 

Nepieciešamība 

paaugstināt 

personāla 

kvalifikāciju 

atbilstoši 

mūsdienu 

ekonomikas 

vajadzībām 

(1.1.2.2.1.) 

Atbalsts vienas personas 

kvalifikācijas pilnveidei 

vidēji 2400 EUR x 

personu skaits 

(avots – IZM dati) 

Uzlaboto 

augstākās 

izglītības 

programmu skaits 

atbilstoši Boloľas 

procesa 

principiem 

 

 

0 

 

 

50 

 

 

440 

Nepieciešamība 

pārstrādāt studiju 

programmas un 

formulēt studiju 

rezultātus 

atbilstoši Eiropas 

kvalifikācijas 

ietvaram 

(1.1.2.2.2.) 

Plānots pārstrādāt visas 

valstī īstenotās studiju 

programmas saskaľošanai 

ar Eiropas kvalifikāciju 

ietvaru. Vienas 

programmas pārstrāde 

vidēji 6000 EUR. 

(avots – IZM dati)  

Rezultāta rādītāji 

Doktorantu, kas 

pirms iestāšanās 

doktorantūrā 

saľēmuši ESF 

atbalstu studijām 

maģistrantūrā, 

īpatsvars pret 

kopējo 

doktorantūras 

studentu skaitu 

0% 30% 50% Nepieciešamība 

nodrošināt 

augstākā līmeľa 

speciālistu 

sagatavošanu un 

iesaisti zinātnē un 

pētniecībā 

(1.1.2.1.1.) 

Tiek plānots, ka daļa 

maģistrantu, kas saľēmuši 

ESF atbalstu studijām, 

turpinās studijas 

doktorantūrā, veidojot 

50% no kopējā 

doktorantūras studentu 

skaita (avots – IZM dati, 

apkopoti no augstskolu 

datiem) 

 

Doktorantu, kuri 

saľēmuši ESF 

atbalstu studijām 

doktorantūrā, 

īpatsvars pret 

kopējo 

doktorantūras 

studentu skaitu 

0% 30% 80% Nepieciešamība 

nodrošināt 

augstākā līmeľa 

speciālistu 

sagatavošanu un 

iesaisti zinātnē un 

pētniecībā  

(1.1.2.1.2.) 

Tiek plānots, ka 80% 

doktorantu no kopējā 

2007.-2013.gada periodā 

doktorantūrā studējošo 

skaita būs saľēmuši ESF 

atbalstu studijām. (Avots 

– IZM dati, apkopoti no 

augstskolu datiem) 
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Rādītājs 

Kvantifi-

kācija 

2004.gadā 

Kvantifi-

kācija 

2009.gadā 

Kvantifi-

kācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

Augstākās 

izglītības iestāţu, 

kas īsteno 

uzlabotās studiju 

programmas, 

īpatsvars (% no 

kopējā augstākās 

izglītības 

institūciju skaita) 

0% 10% 50% Nepieciešamība 

pārstrādāt studiju 

programmas un 

formulēt studiju 

rezultātus 

atbilstoši Eiropas 

kvalifikācijas 

ietvaram un 

modernizēt studiju 

programmas 

atbilstoši darba 

tirgus prasībām 

(1.1.2.2.1.) 

Pašlaik valstī darbojas 60 

augstākās izglītības 

institūcijas, un tiek 

prognozēts, ka to skaits 

nemainīsies līdz 

2013.gadam un vismaz 

30 no tām īstenos 

uzlabotās studiju 

programmas. (avots – 

IZM dati) 

Ietekmes rādītāji 

Pieaudzis zinātnē 

un pētniecībā 

strādājošo 

īpatsvars % no 

darbspējīgo 

iedzīvotāju skaita 

valstī 

0,15% 0,17% 0,2% Zinātnes un 

pētniecības 

potenciāla 

attīstība, 

augstākās 

izglītības attīstība 

(1.1.2.1.2.) 

2004.gadā zinātnē un 

pētniecībā strādājošo 

skaitu (ieskaitot pilna un 

nepilna darba laiku 

strādājošos darbiniekus, 

zinātnē un pētniecībā 

nodarbināto vadības un 

tehnisko atbalsta 

personālu) sastādīja 8273 

personas (0,73% no 

ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju skaita valstī). 

Plānots, ka līdz 

2013.gadam zinātnē un 

pētniecībā strādājošo 

skaits pieaugs līdz 10100 

(1% no ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju skaita valstī 

(avots – CSP un Eurostat 

dati). 1.1.2.pasākuma 

aktivitātes veido 20% 

ietekmes 

Pieaudzis gadā 

sagatavoto 

doktoru skaits 

85 255 425 Augstākās 

izglītības attīstība 

(1.1.2.1.2.) 

Gadā sagatavoto doktoru 

skaita pieaugums 

aprēķināts, ľemot vērā 

gan ESF, gan valsts 

sniegto atbalstu doktoru 

sagatavošanai (2004.gads 

– IZM dati) 

Pieaudzis 

studējošo 

īpatsvars 

inţenierzinātľu, 

tehnoloģiju 

dabaszinātľu 

izglītības 

tematiskajās 

grupās (% no 

kopējā studējošo 

skaita) 

14,6% 16% 18,6% Augstākās 

izglītības attīstība 

(1.1.2.1.1.) 

2004.gadā studējošo 

skaits inţenierzinātľu un 

dabaszinātľu izglītības 

tematiskajās grupās 

(dabas zinātnes, 

matemātika, informācijas 

tehnoloģijas, 

inţenierzinātnes, raţošana 

un būvniecība) sastādīja 

14,6 % no studējošo 

kopskaita (IZM dati). 

Plānots, ka 2013.gadā 
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Rādītājs 

Kvantifi-

kācija 

2004.gadā 

Kvantifi-

kācija 

2009.gadā 

Kvantifi-

kācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

minēto studentu 

procentuālais īpatsvars 

palielināsies par 4%, 

ľemot vērā arī ERAF 

sniegto ieguldījumu 

studiju procesa 

uzlabošanā 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums 

  
Rādītājs 

 

Plānošanas 

reģions 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Iznākuma rādītāji 

Maģistrantu skaits, kas saľēmuši ESF 

atbalstu studijām 

 

Rīga 0 500 2100 

Vidzeme 0 10 20 

Kurzeme 0 20 40 

Zemgale 0 40 170 

Latgale 0 30 170 

Doktorantu skaits, kas saľēmuši ESF 

atbalstu studijām 

Rīga 0 310 1300 

Vidzeme 0 5 10 

Kurzeme 0 10 30 

Zemgale 0 45 160 

Latgale 0 30 100 

Uzlaboto augstākās izglītības programmu 

skaits atbilstoši darba tirgus vajadzībām 

Rīga 0 0 37 

Vidzeme 0 0 3 

Kurzeme 0 0 5 

 
Zemgale 0 0 8 

Latgale 0 0 7 

Akadēmiskā personāla un augstskolu 

pasniedzēju skaits, kas saľēmuši atbalstu 

 

 

Rīga 0 200 700 

Vidzeme 0 10 150 

Kurzeme 0 50 200 

Zemgale 0 10 250 

Latgale 0 30 200 

Uzlaboto augstākās izglītības programmu 

skaits atbilstoši Boloľas procesa 

principiem 

Rīga 0 30 320 

Vidzeme 0 2 10 

Kurzeme 0 4 30 

Zemgale 0 8 40 

Latgale 0 6 40 

Rezultāta rādītāji 

Doktorantu, kas pirms iestāšanās 

doktorantūrā saľēmuši ESF atbalstu 

studijām maģistrantūrā, īpatsvars pret 

kopējo doktorantūras studentu skaitu 

Rīga 0% 24,3% 40,7% 

Vidzeme 0% 0,3% 0,3% 

Kurzeme 0% 0,6% 0,9% 

Zemgale 0% 3,0% 5,0% 

Latgale 0% 1,8% 3,1% 

Doktorantu, kuri saľēmuši ESF atbalstu 

studijām doktorantūrā, īpatsvars pret 

kopējo doktorantūras studentu skaitu 

Rīga 0% 24,3% 65% 

Vidzeme 0% 0,35 0,5% 

Kurzeme 0% 0,6% 1,5% 

Zemgale 0% 3,0% 8% 

Latgale 0% 1,8% 5% 

Augstākās izglītības iestāţu, kas īsteno 

uzlabotās studiju programmas, īpatsvars 

(% no kopējā augstākās izglītības 

Rīga 0% 3,2% 31,3% 

Vidzeme 0% 1,7% 1,7% 

Kurzeme 0% 1,75 6,8% 
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Rādītājs 

 

Plānošanas 

reģions 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

institūciju skaita) Zemgale 0% 1,7% 3,4% 

Latgale 0% 1,7% 6,8% 
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1.2.PRIORITĀTE „IZGLĪTĪBA UN PRASMES” 

1.2.1.PASĀKUMS „PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS UN VISPĀRĒJO PRASMJU 

ATTĪSTĪBA” 

Aktivitātes 

65. 1.2.1.1.aktivitāte. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un 

pievilcības uzlabošana. 

66. 1.2.1.1.1.apakšaktivitāte. Nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās 

izglītības satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana. 

67. Apakšaktivitātes mērķis: Pilnveidot nacionālo kvalifikāciju sistēmu, veicot 

tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot vai uzlabojot profesiju standartus visiem 

profesionālās izglītības kvalifikācijas līmeľiem, uzlabojot profesionālās izglītības 

standartus, programmas un eksamināciju pirmajam līdz trešajam līmenim, attīstīt 

neformāli un darba dzīvē iegūto prasmju atzīšanu un stiprināt sociālo partneru kapacitāti 

funkciju īstenošanā profesionālajā izglītībā.  

68. Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts tautsaimniecības nozaru izpētei un nozaru 

kvalifikācijas struktūru izstrādei, profesiju standartu izstrādei un uzlabošanai sadarbībā 

ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām, neformāli un darba dzīvē iegūto 

prasmju novērtēšanas un atzīšanas sistēmas pilnveidei, kvalifikāciju ietvara sistēmas 

izstrādei un ieviešanai profesionālājā izglītībā; kredītpunktu sistēmas izstrādei un 

ieviešanai profesionālājā izglītībā; profesionālās izglītības standartu, programmu un 

eksaminācijas uzlabošanai, mācību kursu un līdzekļu izstrādei un izdošanai, e-resursu 

un e-mācību vides risinājumu izstrādei; iesaistīto partneru, īpaši profesionālās izglītības 

un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes un tās reģionālo padomju un 

sociālo partneru kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu viľu spēju piedalīties 

tautsaimniecības vidējā termiľa pieprasījuma profesionālajā un augstākajā izglītībā 

veidošanā un analīzē, profesiju standartu, programmu un eksaminācijas satura izstrādē, 

kvalifikācijas piešķiršanā un izglītības iestāţu darbības kvalitātes izvērtēšanā, par 

profesionālās izglītības attīstību atbildīgo valsts pārvaldes institūciju kapacitātes 

stiprināšanai tām uzticēto funkciju profesionālajā izglītībā īstenošanā.  

69. Mērķa grupas: Darba devēji, profesionālās izglītības un nodarbinātības sadarbības 

institūcijas, profesionālajā izglītībā iesaistītās valsts pārvaldes, profesionālās izglītības 

vai profesionālās izglītības atbalsta iestādes, institūcijas un kapitālsabiedrības, kam 

normatīvajos aktos ir deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, profesionālās izglītības 

pedagogi un augstākās izglītības institūciju akadēmiskais personāls. 

70. Finansējuma saľēmēji: Profesionālās izglītības administrācija; sociālo partneru 

organizācijas, kam deleģētas tiesības darboties nacionālā līmenī. 

71. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: no 1 000 000 EUR līdz 

6 000 000 EUR. 

 

72. 1.2.1.1.2. apakšaktivitāte. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināšana.  
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73. Apakšaktivitātes mērķis: Paaugstināt sākotnējā
5
 profesionālajā izglītībā un 

profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistīto pedagogu  

iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetenci, nodrošināt prasmju atjaunošanu, 

īpaši saistībā ar modernizēto profesionālas izglītības saturu, inovācijām un uz 

zināšanām balstītu ekonomiku, un uzlabot profesionālās izglītības pedagogu 

sagatavošanu. 

74. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai paaugstinātu sākotnējā profesionālajā izglītībā, 

profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistīto pedagogu un 

prakses vadītāju profesionālo un pedagoģisko kompetenci, izstrādājot un īstenojot 

kursus, sniedzot atbalstu pedagogu staţēšanās pasākumiem uzľēmumos un 

organizācijās, uzlabojot profesionālās izglītības pedagogu sagatavošanu, sniedzot 

atbalstu pedagoģiskās izglītības ieguvei un atbalstot inovatīvu risinājumu izstrādi un 

ieviešanu profesionālās izglītības procesā, tajā skaitā IKT, e-resursu un e-mācību vides 

risinājumu izmantošanai mācību procesā.  

75. Mērķa grupas: Profesionālajā sākotnējā izglītībā,  profesionālajā tālākizglītībā un 

profesionālās ievirzes izglītībā iesaistītie pedagogi, prakses vadītāji, amatnieki, kas 

iesaistīti profesionālājā (amatniecības) izglītībā, akadēmiskais personāls, kas iesaistīts 

pedagogu sagatavošanā, studenti, kas iegūst profesionālās izglītības pedagoga 

kvalifikāciju.  

76. Finansējuma saľēmēji: Profesionālās izglītības administrācija, valsts pārvaldes iestāde, 

kas veic profesionālās kultūrizglītības administrēšanu, augstākās izglītības institūcijas, 

kas īsteno profesionālās izglītības pedagogu izglītošanas programmas, sociālo partneru 

organziācijas (Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību 

savienība), kam deleģētas tiesības darboties nacionālā līmenī. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

77. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: No 300 000 EUR līdz 6 

000 000 EUR. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

78. 1.2.1.1.3. apakšaktivitāte. Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai. 

79. Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

īstenošanas kvalitāti, tajā skaitā palielinot līdzdalību vidējās izglītības pakāpē, un 

nodrošināt sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un 

izglītības turpināšanai. 

80. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts mācību metoţu un intelektuālo resursu, mācību 

organizāciju un mācību norises uzlabošanai, tajā skaitā sniedzot atbalstu mācību 

palīgmateriālu izstrādei, mācību materiālu, grāmatu, programmatūras un citu 

intelektuālo resursu iegādei, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai 

mācību procesā, e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešanai, informācijas 

tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanai, pilnveidot profesionālās izglītības mācību 

priekšmetu, kursu, moduļu īstenošanu, konsultatīva atbalsta sniegšanu audzēkľiem, un 

                                                 
5
 Sākotnējā profesionālā izglītība ietver profesionālo pamatizglītību; arodizglītību un vidējo profesionālo 

izglītību, kas nodrošina 1. līdz 3. līmeľa profesionālās izglītības ieguvi (atbilstoši Profesionālās izglītības 

likumam). 
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nodrošināt kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un prakses īstenošanu 

profesionālās vidējās un arodizglītības programmās, tajā skaitā atbalstot mācības pie 

amata meistara vai uzľēmumā (apprenticeship, traineeship) un veicinot amatu izglītības 

pieejamību. 

81. Mērķa grupas: Sākotnējās profesionālās izglītības programmās studējošie, profesionālās 

izglītības pedagogi.  

82. Finansējuma saľēmēji: Profesionālās izglītības iestādes un koledţas, darba devēju 

organizācijas vai profesionālās organizācijas.  

83. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: No 100 000 EUR līdz 

1 000 000 EUR. 

 

84. 1.2.1.1.4. apakšaktivitāte. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana. 

85. Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu 

pievilcību jauniešiem, lai palielinātu jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību 

un kvalifikāciju. 

86. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšanai, piešķirot mērķstipendijas sākotnējā profesionālajā izglītībā studējošajiem 

jauniešiem prioritāri atbalstāmajās jomās par labām sekmēm mācību procesā un 

veiksmīgi nokārtotiem pārbaudes eksāmeniem, tādējādi uzlabojot iegūtās izglītības 

kvalitāti un veicinot jauniešu motivāciju profesionālās izglītības un kvalifikācijas 

ieguvei. 

87. Mērķa grupas: Sākotnējās profesionālās izglītības programmās studējošie.  

88. Finansējuma saľēmēji: Izglītības un zinātnes ministrija.   

89. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: Projekts par visu 

apakšaktivitātei pieejamo finansējumu. 

 

90. 1.2.1.2.aktivitāte. Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana.  

91. 1.2.1.2.1.apakšaktivitāte. Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību 

priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana. 

92. Apakšaktivitātes mērķis: Īstenot reformas vispārējās izglītības programmās, optimizējot 

dabaszinātľu un sabiedrības zinātľu apjomu un akcentējot zināšanu pielietojumu, 

pilnveidojot mācību priekšmetu saturu, mācību metodes un nodrošinājumu, uzlabojot 

mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu, veicinot interesi par dabaszinātľu un 

tehnoloģiju priekšmetiem un svešvalodu apguvi. 

93. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai uzlabotu vispārējās izglītības standartus un 

programmas vidējās izglītības
6
 posmā, akcentējot zināšanu pielietojumu, pilnveidotu 

mācību priekšmetu saturu, mācību metodes un nodrošinājumu dabaszinātľu (fizikas, 

ķīmijas, bioloģijas), matemātikas, informācijas tehnoloģiju, svešvalodu, valsts valodas, 

sabiedrības un vides zinātľu (tai skaitā videi draudzīgo tehnoloģiju) priekšmetu 

apguvei, uzlabotu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu, nodrošinātu pedagogu 

                                                 
6
 Dabaszinātľu, matemātikas, informācijas tehnoloģiju un svešvalodu mācīšanā – arī pamatizglītības otrajā 

pakāpē (7. – 9.klasē).  



 

 

28 

tālākizglītību un pedagogu studiju programmu uzlabošanu atbilstoši uzlabotajam 

izglītības saturam, e-izglītības (e-resursu un e-mācību vides) risinājumu attīstību,  

veicinātu interesi par dabaszinātnēm un tehnoloģijām un svešvalodu apguvi.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

94. Mērķa grupas: Izglītojamie vispārējā izglītībā un sākotnējā profesionālajā izglītībā, 

vispārējās izglītības pedagogi un akadēmiskais personāls, kas iesaistīts pedagogu 

sagatavošanā un pedagoģijas un izglītības vadības zinātnēs. 

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

95. Finansējuma saľēmēji: Valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas 

funkcijas vispārējās izglītības satura un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas izstrādē 

nacionālā līmenī; valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas funkcijas 

vispārējās izglītības kvalitātes un tās vērtēšanas nodrošināšanā nacionālā līmenī; valsts 

pārvaldes iestāde, kas nodrošina valsts valodas apguves sistēmu; augstākās izglītības 

institūcijas, kas īsteno pedagogu sagatavošanas studiju programmas. 

96. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: No 500 000 EUR līdz 5 

000 000 EUR. 

 

97. 1.2.1.2.2.apakšaktivitāte. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos.  

98. Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības 

iestādēs nepieciešamo pedagogu skaitu prioritārajos mācību priekšmetos un veicināt 

pedagogu iesaistīšanos darbā izglītības iestādēs, piešķirot prioritāro mācību priekšmetu 

pedagogiem mērķstipendijas, tādējādi uzlabojot vispārējās izglītības kvalitāti un 

nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām augstākajā izglītībā dabaszinātľu un 

tehnoloģiju programmās. 

99. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts pedagogu trūkuma novēršanai vispārējā un 

profesionālajā izglītībā šādos prioritārajos mācību priekšmetos: dabaszinātnēs (fizika, 

ķīmija un bioloģija), matemātikā, informācijas tehnoloģijās un svešvalodās (Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas valstu oficiālajās valodās), nodrošinot 

mērķstipendijas pedagogiem, kas strādā skolās kā prioritāri nosaukto mācību 

priekšmetu skolotāji, un pedagogiem, kas strādā skolās kā prioritāri nosaukto mācību 

priekšmetu skolotāji un savieno darbu ar studijām pedagogu sagatavošanas studiju 

programmās.  

100. Mērķa grupas: Pedagogi, kas strādā skolās kā prioritāri nosaukto mācību priekšmetu 

skolotāji.  

101. Finansējuma saľēmēji: Valsts pārvaldes institūcija, kas īsteno vienotu studentu 

kreditēšanas politiku valstī un nodrošina studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas 

darbību un attīstību. 

102. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: Projekts par visu 

apakšaktivitātei pieejamo finansējumu. 

 

103. 1.2.1.2.3.apakšaktivitāte. Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana 

un prasmju atjaunošana.  
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104. Apakšaktivitātes mērķis: Paaugstināt vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetenci 

un nodrošināt prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā ar modernizēto izglītības saturu, 

inovācijām un uz zināšanām balstītu sabiedrību. 

105. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts, lai paaugstinātu vispārējā izglītībā iesaistīto 

pedagogu profesionālo un pedagoģisko kompetenci, izstrādājot un īstenojot pedagogu 

studiju programmas un tālākizglītības programmas un kursus, īpaši saistībā ar 

modernizēto izglītības saturu, inovācijām un uz zināšanām balstītu sabiedrību, 

informācijas tehnoloģiju, e-resursu un e-mācību vides risinājumu izmantošanu mācību 

procesā.  

106. Mērķa grupas: Vispārējās izglītības pedagogi un akadēmiskais personāls, kas iesaistīts 

pedagogu sagatavošanā un pedagoģijas un izglītības vadības zinātnēs.  

107. Finansējuma saľēmēji: Valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas 

funkcijas vispārējās izglītības satura un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas izstrādē 

nacionālā līmenī; valsts pārvaldes iestāde, kas nodrošina valsts valodas apguves 

sistēmu; valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas funkcijas vispārējās 

izglītības kvalitātes un tās vērtēšanas nodrošināšanā nacionālā līmenī; augstākās 

izglītības institūcijas, kas īsteno pedagogu sagatavošanas studiju programmas. 

108. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: No 500 000 EUR līdz 4 

000 000 EUR. 

 

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 

Teritorijas līdzsvarota attīstība 

109. Teritorijas līdzsvarota attīstība tiks nodrošināta, atbalstot vispārējās un profesionālās 

izglītības pieejamību iedzīvotājiem visos plānošanas reģionos. Lai nodrošinātu 

līdzsvarotu atbalstu visiem Latvijas reģioniem, 1.2.1.1.2. apakšaktivitātē „Profesionālajā 

izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”,  1.2.1.1.3. apakšaktivitātē 

”Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes 

uzlabošanai un īstenošanai”, 1.2.1.1.4. apakšaktivitātē „Sākotnējās profesionālās 

izglītības pievilcības veicināšana”, kā arī 1.2.1.2.2.apakšaktivitātē „Atbalsts vispārējās 

izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”un 

1.2.1.2.3.apakšaktivitātē „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana 

un prasmju atjaunošana” ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes īstenošanu vai 

projektu atlases kritēriju palīdzību tiks regulēts finanšu resursu sadalījums, ľemot vērā 

reģionos vispārējās izglītības iestādēs vai profesionālās izglītības iestādēs esošo un 

plānoto audzēkľu skaitu, esošo un nepieciešamo pedagogu skaitu, reģionu un novadu 

attīstības perspektīvas un reģionālā darba tirgus prasības. 

 

Makroekonomiskā stabilitāte 

110. Pasākums kopumā nav tieši vērsts uz makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu, 

tomēr pasākumā plānotās aktivitātes var dot ieguldījumu makroekonomiskās stabilitātes 

veicināšanā. Pasākuma aktivitātes ir vērstas uz izglītības kvalitātes un atbilstības 

uzlabošanu un zinoša un prasmīga darbaspēka sagatavošanu, lai veicinātu 

tautsaimniecības attīstību. Speciālistu  sagatavošana, kas spējīgi radīt un ieviest 

raţošanā augstas tehnoloģijas, tai skaitā, videi draudzīgo tehnoloģiju, produktus un 
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pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, sekmēs inovāciju un tautsaimniecības 

attīstību.  

 

Vienādas iespējas 

111. Pasākums kopumā netieši veicinās vienādu iespēju nodrošināšanu. Pasākuma aktivitātēs 

nav paredzēti nekādi ierobeţojumi dzimumu un vienādu iespēju aspektā. Atbilstība 

horizontālajām prioritātēm un diskriminācijas (dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, 

reliģijas, invaliditātes u.c.) nepieļaušana būs viens no nosacījumiem potenciālajiem 

projektu ieviesējiem, tādējādi nodrošinot vienādu iespēju ievērošanu. Priekšrocības tiks 

sniegtas tiem projektiem, kuros šie principi tiks ievēroti. Pasākumam būs pozitīva 

ietekme uz dzimuma līdztiesību, jo tiks veicināta sieviešu interese par eksaktajiem 

priekšmetiem, tādejādi sniedzot iespēju tādu profesiju izvēlei nākotnē, kurās pastāvēs 

augstāka darba samaksa. 

 

Ilgtspējīga attīstība 

112. Pasākums nav tieši vērsts uz ilgspējīgu attīstību, jo tam nav tiešas ietekmes uz vidi. 

Tomēr pasākuma ietvaros var tikt atbalstīta vides zinību veicināšana attiecīgu mācību 

priekšmetu saturā, kā arī notikt vides aizsardzības speciālistu sagatavošana. 

 

Informācijas sabiedrība 

113. Pasākuma aktivitātes dos ieguldījumu informācijas sabiedrības veidošanā, veicinot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā un lietošanas 

prasmju uzlabošanu, e-resursu un e-mācību vides risinājumu izstrādi un ieviešanu gan 

vispārējā, gan profesionālajā izglītībā. Ieguldījums informācijas sabiedrības veidošanā 

tiks veicināts, paredzot papildus atbalstu projektiem, kas vērsti uz informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju un elektronisko resursu izmantošanu mācību procesā.  
 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

114. 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.  
 

 

Ieviešana 

 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek-

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 

Sadarbī-

bas 

iestāde 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

1.2.1.1.1. 

Nacionālās 

kvalifikāciju 

sistēmas 

pilnveide, 

profesionālās 

izglītības satura 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

VIAA 1. Līguma slēgšana 

par ES fondu projekta 

īstenošanu 

2. ES fondu 

ieviešanas uzraudzība 

un kontrole projektu 

līmenī 

2009. gada  

2. ceturksnis 
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Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek-

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 

Sadarbī-

bas 

iestāde 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

un 

profesionālajā 

izglītībā 

iesaistīto pušu 

sadarbības 

uzlabošana. 

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

5. ES fondu 

ieviešanas uzraudzība 

aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. Publicitātes un 

informācijas 

pasākumu īstenošana 

(paredzēto funkciju 

ietvaros) 

3. Maksājuma 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

izdevumu deklarāciju 

sagatavošana 

4. Publicitātes un 

informācijas 

pasākumu īstenošana 

(paredzēto funkciju 

ietvaros) 

1.2.1.1.2. 

Profesionālajā 

izglītībā 

iesaistīto 

pedagogu 

kompetences 

paaugstināšana 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

5. ES fondu 

ieviešanas uzraudzība 

aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. 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) 

2009. gada 

 1. ceturksnis 

1.2.1.1.3. 

Atbalsts 

sākotnējās 

profesionālās 

izglītības 

programmu 

īstenošanas 

kvalitātes 

uzlabošanai un 

īstenošanai 

Atklātu 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu 

ieviešanas uzraudzība 

aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

4. Publicitātes un 

informācijas 

pasākumu īstenošana 

(paredzēto funkciju 

ietvaros) 

VIAA 1. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

2. Līguma slēgšana 

par ES fondu projekta 

īstenošanu 

3. Finanšu plānošana 

4. ES fondu 

ieviešanas uzraudzība 

un kontrole projektu 

līmenī 

5. Maksājuma 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

izdevumu deklarāciju 

sagatavošana 

6. Publicitātes un 

informācijas 

pasākumu īstenošana 

2009.gada  

3. ceturksnis 
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Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek-

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 

Sadarbī-

bas 

iestāde 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

(paredzēto funkciju 

ietvaros) 

1.2.1.1.4. 
Sākotnējās 

profesionālās 

izglītības 

pievilcības 

veicināšana 

 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

5. ES fondu 

ieviešanas uzraudzība 

aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. 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) 

 

2008.gada 

3.ceturksnis 

1.2.1.2.1. 

Vispārējās 

vidējās izglītības 

satura reforma, 

mācību 

priekšmetu, 

metodikas un 

mācību 

sasniegumu 

vērtēšanas 

sistēmas 

uzlabošana 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

5. ES fondu 

ieviešanas uzraudzība 

aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. 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) 

 

2008.gada 

4.ceturksnis 

1.2.1.2.2. 

Atbalsts 

vispārējās 

izglītības 

pedagogu 

nodrošināšanai 

prioritārajos 

mācību 

priekšmetos 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

VIAA 1. Līguma slēgšana 

par ES fondu projekta 

īstenošanu 

2. ES fondu 

ieviešanas uzraudzība 

un kontrole projektu 

līmenī 

3. Maksājuma 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

2008.gada 

1.ceturksnis 
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Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek-

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 

Sadarbī-

bas 

iestāde 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

5. ES fondu 

ieviešanas uzraudzība 

aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. Publicitātes un 

informācijas 

pasākumu īstenošana 

(paredzēto funkciju 

ietvaros) 

izdevumu deklarāciju 

sagatavošana 

4. Publicitātes un 

informācijas 

pasākumu īstenošana 

(paredzēto funkciju 

ietvaros) 

 

1.2.1.2.3. 

Vispārējās 

izglītības 

pedagogu 

kompetences 

paaugstināšana 

un prasmju 

atjaunošana 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

5. ES fondu 

ieviešanas uzraudzība 

aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. 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) 

 

2009.gada 

1.ceturksnis 

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 

 

115. 1.2.1.1.1.apakšaktivitāte ir vērsta uz profesionālās izglītības sistēmas un satura 

uzlabošanu nacionālā un reģionālā līmenī, tādēļ atbalstu var saľemt tās institūcijas, kam 

normatīvajos aktos ir noteiktas vai deleģētas funkcijas profesionālās izglītības attīstības 

jomā nacionālā vai reģionālā līmenī. 

116. 1.2.1.1.2.apakšaktivitāte ir vērsta uz profesionālās izglītības sistēmas – pedagogu 

tālākizglītības un pedagogu sagatavošanas uzlabošanu nacionālā līmenī, tādēļ atbalstu 

var saľemt tās institūcijas, kam normatīvajos aktos ir noteiktas vai deleģētas funkcijas 

profesionālās izglītības attīstības jomā nacionālā līmenī.  

117. 1.2.1.1.3.apakšaktivitāte aktivitāte ir vērsta uz profesionālās izglītības īstenošanas 

kvalitātes uzlabošanu izglītības iestādes līmenī un visiem pretendentiem tiks 

nodrošinātas vienādas iespējas pretendēt uz atbalstu. 

118. 1.2.1.1.4.apakšaktivitātē ir paredzēts ierobeţota projektu atlase, lai nodrošinātu valstī 

vienotu un koordinētu atbalsta sniegšanu sākotnējās profesionālās izglītības 

audzēkľiem. 
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119. 1.2.1.2.1.apakšaktivitāte ir vērsta uz vispārējās izglītības sistēmas un satura uzlabošanu 

nacionālā līmenī, tādēļ atbalstu var saľemt tās iestādes, kam normatīvajos aktos ir 

noteiktas vai deleģētas funkcijas vispārējās izglītības attīstības jomā nacionālā līmenī. 

120. 1.2.1.2.2.apakšaktivitātē ir paredzēts ierobeţota projektu atlase, lai nodrošinātu valstī 

koordinētu trūkstošo pedagogu problēmas risinājuma ieviešanu, valsts pārvaldes 

institūcijai, kas īsteno vienotu studentu kreditēšanas politiku valstī un nodrošina studiju 

un studējošo kreditēšanas sistēmas darbību un attīstību, ieviešot vienu centralizētu 

projektu. 

121. 1.2.1.2.3.apakšaktivitāte ir vērsta uz vispārējās izglītības sistēmas – pedagogu 

tālākizglītības un pedagogu sagatavošanas uzlabošanu nacionālā un reģionālā līmenī, 

tādēļ atbalstu var saľemt tās iestādes, kam normatīvajos aktos ir noteiktas vai deleģētas 

funkcijas vispārējās izglītības attīstības jomā vai pedagogu sagatavošanā nacionālā vai 

reģionālā līmenī. 

Finanšu plāns 

Gads/Investīcijas joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

 1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.2.1.Profesionālās 

izglītības un vispārējo 

prasmju attīstība 80 509 676 80 409 676 68 433 225 11 976 451 100 000 

2007. 9 111 804 9 111 804 7 745 033 1 366 771 0 

2008. 8 989 888 8 989 888 7 641 405 1 348 483 0 

2009. 10 417 447 10 397 447 8 854 830 1 542 617 20 000 

2010. 11 401 751 11 381 751 9 691 488 1 690 263 20 000 

2011. 12 431 095 12 411 095 10 566 431 1 844 664 20 000 

2012. 13 513 228 13 493 228 11 486 244 2 006 984 20 000 

2013. 14 644 464 14 624 464 12 447 794 2 176 670 20 000 

1.2.1.1.Profesionālās 

izglītības sistēmas attīstība, 

kvalitātes un atbilstības 

uzlabošana 47 519 696 47 419 696 40 391 742 7 027 954 100 000 

2007. 5 349 951 5 349 951 4 547 458 802 493 0 

2008. 5 362 800 5 362 800 4 558 380 804 420 0 

2009. 6 156 352 6 136 352 5 232 899 903 453 20 000 

2010. 6 731 686 6 711 686 5 721 933 989 753 20 000 

2011. 7 332 582 7 312 582 6 232 695 1 079 887 20 000 

2012. 7 963 598 7 943 598 6 769 058 1 174 540 20 000 

2013. 8 622 728 8 602 728 7 329 319 1 273 409 20 000 

1.2.1.1.1.Nacionālās 

kvalifikāciju sistēmas 

pilnveide, profesionālās 

izglītības satura un 

profesionālajā izglītībā 

iesaistīto pušu sadarbības 

uzlabošana 10 225 579 10 225 579 8 691 742 1 533 837 0 

2007. 1 117 655 1 117 655 950 007 167 648 0 

2008. 1 221 538 1 221 538 1 038 307 183 231 0 

2009. 1 333 825 1 333 825 1 133 751 200 074 0 

2010. 1 450 907 1 450 907 1 233 271 217 636 0 

2011. 1 572 275 1 572 275 1 336 434 235 841 0 

2012. 1 698 878 1 698 878 1 444 046 254 832 0 
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Gads/Investīcijas joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

2013. 1 830 501 1 830 501 1 555 926 274 575 0 

1.2.1.1.2.Profesionālajā 

izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences 

paaugstināšana 10 588 235 10 588 235 9 000 000 1 588 235 0 

2007. 1 157 294 1 157 294 983 700 173 594 0 

2008. 1 264 860 1 264 860 1 075 131 189 729 0 

2009. 1 381 129 1 381 129 1 173 960 207 169 0 

2010. 1 502 365 1 502 365 1 277 010 225 355 0 

2011. 1 628 036 1 628 036 1 383 831 244 205 0 

2012. 1 759 129 1 759 129 1 495 260 263 869 0 

2013. 1 895 421 1 895 421 1 611 108 284 313 0 

1.2.1.1.3.Atbalsts 

sākotnējās profesionālās 

izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes 

uzlabošanai un īstenošanai 11 764 706 11 664 706 10 000 000 1 664 706 100 000 

2007. 1 441 931 1 441 931 1 225 641 216 290 0 

2008. 1 091 559 1 091 559 927 825 163 734 0 

2009. 1 492 471 1 472 471 1 268 600 203 871 20 000 

2010. 1 658 411 1 638 411 1 409 649 228 762 20 000 

2011. 1 834 915 1 814 915 1 559 678 255 237 20 000 

2012. 2 023 264 2 003 264 1 719 774 283 490 20 000 

2013. 2 222 156 2 202 156 1 888 833 313 323 20 000 

1.2.1.1.4. Sākotnējās 

profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana  14 941 176 14 941 176 12 700 000 2 241 176 0 

2007. 1 633 071 1 633 071 1 388 110 244 961 0 

2008. 1 784 844 1 784 844 1 517 117 267 727 0 

2009. 1 948 927 1 948 927 1 656 588 292 339 0 

2010. 2 120 004 2 120 004 1 802 003 318 001 0 

2011. 2 297 355 2 297 355 1 952 752 344 603 0 

2012. 2 482 327 2 482 327 2 109 978 372 349 0 

2013. 2 674 649 2 674 649 2 273 452 401 197 0 

1.2.1.2.Vispārējo zināšanu 

un prasmju uzlabošana 32 989 980 32 989 980 28 041 483 4 948 497 0 

2007. 3 761 853 3 761 853 3 197 575 564 278 0 

2008. 3 627 088 3 627 088 3 083 025 544 063 0 

2009. 4 261 095 4 261 095 3 621 931 639 164 0 

2010. 4 670 065 4 670 065 3 969 555 700 510 0 

2011. 5 098 513 5 098 513 4 333 736 764 777 0 

2012. 5 549 631 5 549 631 4 717 186 832 445 0 

2013. 6 021 735 6 021 735 5 118 475 903 260 0 

1.2.1.2.1. Vispārējās vidējās 

izglītības satura reforma, 

mācību priekšmetu, 

metodikas un mācību 

sasniegumu vērtēšanas 

sistēmas uzlabošana 10 494 989 10 494 989 8 920 741 1 574 248 0 

2007. 1 147 102 1 147 102 975 037 172 065 0 

2008. 1 253 711 1 253 711 1 065 654 188 057 0 

2009. 1 368 966 1 368 966 1 163 621 205 345 0 

2010. 1 489 134 1 489 134 1 265 764 223 370 0 

2011. 1 613 709 1 613 709 1 371 653 242 056 0 
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Gads/Investīcijas joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

2012. 1 743 638 1 743 638 1 482 092 261 546 0 

2013. 1 878 729 1 878 729 1 596 920 281 809 0 

1.2.1.2.2. Atbalsts 

vispārējās izglītības 

pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību 

priekšmetos 16 000 000 16 000 000 13 600 000 2 400 000 0 

2007. 1 904 848 1 904 848 1 619 121 285 727 0 

2008. 1 597 499 1 597 499 1 357 874 239 625 0 

2009. 2 044 922 2 044 922 1 738 184 306 738 0 

2010. 2 259 356 2 259 356 1 920 453 338 903 0 

2011. 2 486 134 2 486 134 2 113 214 372 920 0 

2012. 2 726 915 2 726 915 2 317 878 409 037 0 

2013. 2 980 325 2 980 325 2 533 276 447 049 0 

1.2.1.2.3.Vispārējās 

izglītības pedagogu 

kompetences 

paaugstināšana un prasmju 

atjaunošana 6 494 991 6 494 991 5 520 742 974 249 0 

2007. 709 902 709 902 603 417 106 485 0 

2008. 775 879 775 879 659 497 116 382 0 

2009. 847 207 847 207 720 126 127 081 0 

2010. 921 574 921 574 783 338 138 236 0 

2011. 998 669 998 669 848 869 149 800 0 

2012. 1 079 078 1 079 078 917 216 161 862 0 

2013. 1 162 681 1 162 681 988 279 174 402 0 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Finansējuma kategorizācija 

 

Aktivitātes/ apakšaktivitātes  

nr. 
Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums 

% no 

pasākuma 

finansējuma 

1.2.1.1.1. Nacionālās kvalifikāciju 

sistēmas pilnveide, profesionālās 

izglītības satura un profesionālajā 

izglītībā iesaistīto pušu sadarbības 

uzlabošana 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un 

apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu 

sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību 

darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaľas 

saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku 

12,7 % 

1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā 

iesaistīto pedagogu kompetences 

paaugstināšana 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un 

apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu 

sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību 

darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaľas 

saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku 

13,2 % 

1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās 

profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes 

uzlabošanai un īstenošanai 

73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības 

darbības visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu 

skolu nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz 

dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi pamata, 

profesionālajai un augstākajai izglītībai un apmācībai un lai 

uzlabotu tās kvalitāti 

14,6 % 

1.2.1.1.4. Sākotnējās 

profesionālās izglītības pievilcības 

veicināšana 

73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības 

darbības visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu 

skolu nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz 

18,6% 
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dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi pamata, 

profesionālajai un augstākajai izglītībai un apmācībai un lai 

uzlabotu tās kvalitāti 

1.2.1.2.1. Vispārējās vidējās 

izglītības satura reforma, mācību 

priekšmetu, metodikas un mācību 

sasniegumu vērtēšanas sistēmas 

uzlabošana 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un 

apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu 

sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību 

darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaľas, - 

saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku 

13,0 % 

1.2.1.2.2. Atbalsts vispārējās 

izglītības pedagogu 

nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un 

apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu 

sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību 

darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaľas 

saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku 

19,8 % 

1.2.1.2.3. Vispārējās izglītības 

pedagogu kompetences 

paaugstināšana un prasmju 

atjaunošana 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un 

apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu 

sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības atbilstību 

darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla iemaľas 

saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku 

8,1 % 

 

 

Uzraudzības rādītāji 

 

Rādītājs 

Kvanti-

fikācija 

2004.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2009.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

Iznākuma rādītāji 

Uzlaboto profesionālās 

izglītības programmu 

skaits  

0 10 100  Uzlabots 

profesionālās 

izglītības saturs 

atbilstoši darba 

tirgus prasībām 

(1.2.1.1.1.) 

Veikta 20 Latvijas 

tautsaimniecībai svarīgo 

nozaru izpēte, tajās izstrādāti 

vai aktualizēti 80 profesiju 

standarti vai profesionālās 

kvalifikācijas pamatprasības 

(pilnveidotas ~70 

tālākizglītības programmas). 

Viena vienība – izpētītā 

nozare un tajā izstrādātie 

standarti vai profesionālās 

kvalifikācijas pamatprasības– 

300 000 EUR. Uzlabotas 30 

 profesionālās izglītības 

bāzes programmas, tai skaitā 

mācību līdzekļi to apguvei. 

Vienas programmas un 

mācību līdzekļu uzlabošanai 

– 100 000 EUR (avots – IZM 

dati) 

Uzlaboto vispārējās 

izglītības programmu 

skaits 

0 4 20 Uzlabots 

izglītības saturs, 

mācību 

priekšmetu, 

metodikas un 

mācību 

sasniegumu 

vērtēšanas 

sistēma 

vispārējās 

izglītības posmā 

Uzlaboto mācību priekšmetu 

programmu (tajā skaitā 

mācību satura, mācību 

priekšmetu standartu, mācību 

komplektu, sasniegumu 

vērtēšanas formu un 

metodikas) skaits vidējās 

izglītības un pamat-izglītības 

2.posmā (7. – 9. klase), 

attiecīgi nodrošinot pedagogu 

sagatavošanu uzlaboto 
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Rādītājs 

Kvanti-

fikācija 

2004.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2009.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

(1.2.1.2.1.) programmu ieviešanai 

mācību procesā. Vienas 

vienības izmaksa 400 000 

EUR 

(avots – IZM dati) 

Profesionālās izglītības 

pedagogu skaits, kas 

pilnveidojuši savu 

kompetenci un 

kvalifikāciju  

0 1 200 5 000 Uzlabotas 

profesionālās 

izglītības 

pedagogu 

profesionālās un 

pedagoģiskās 

zināšanas un 

prasmes 

(1.2.1.1.2.) 

Plānots, ka 5000 

profesionālās izglītības 

pedagogu būs pilnveidojuši 

savu kvalifikāciju. Izmaksas 

uz 1 personu sastāda 2400 

EUR, ieskaitot kursu 

izstrādes, īstenošanas, 

staţēšanās, studiju izmaksas  

(avots – IZM dati) 

Vispārējās izglītības 

pedagogi, kas 

pilnveidojuši savu 

kompetenci un 

kvalifikāciju 

0 3000 20 000 Uzlabotas 

vispārējās 

izglītības 

pedagogu 

profesionālās un 

pedagoģiskās 

zināšanas un 

prasmes 

(1.2.1.2.3.) 

Atbalsts 20 000 pedagogu 

kvalifikācijas pilnveidošanai 

– vienai personai vidēji 300 

EUR x pedagogu skaits 

(avots - IZM dati) 

Vispārējās izglītības 

pedagogu skaits, kas 

saľēmuši atbalstu 

mērķstipendiju veidā 

0 1500 2400 Vispārējās 

izglītības 

pedagogu 

nepieciešamā 

skaita 

nodrošinājums 

prioritārajos 

mācību 

priekšmetos 

(1.2.1.2.2.) 

Atbalsts (mērķstipendija) 

2 400 pedagogiem 

prioritārajos mācību 

priekšmetos – vienai personai 

vidēji 6 420 EUR (214 EUR 

x 30 mēn.) 

(avots – IZM dati) 

Profesionālajā izglītībā 

izglītojamo skaits, kas 

saľēmuši tiešu ESF 

atbalstu mērķstipendiju 

veidā  

0 2 000 10 000 Veicināta 

profesionālās 

izglītības 

pievilcība 

(1.2.1.1.4.)  

10 000 audzēkľu, kas 

saľēmuši mērķa stipendijas 

(1 audzēknis 50 EUR/ mēn. x 

30 mēn.) par uzrādītajām 

sekmēm mācību procesā 

(avots – IZM dati) 

Rezultāta rādītāji 

Vispārējās izglītības un 

profesionālās izglītības 

iestāţu, kuras īsteno 

uzlabotās programmas, 

īpatsvars pret kopējo 

vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestāţu skaitu 

0% 10% 70% Uzlabots 

profesionālās 

izglītības saturs 

atbilstoši darba 

tirgus prasībām 

un uzlabots 

izglītības saturs, 

mācību 

priekšmetu, 

metodikas un 

mācību 

sasniegumu 

vērtēšanas 

sistēma 

vispārējās 

Plānots, ka 70% vispārējas 

un profesionālās izglītības 

iestādes mācību procesā 

ieviesīs uzlabotās izglītības 

programmas  

(avots – IZM dati)  
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Rādītājs 

Kvanti-

fikācija 

2004.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2009.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

izglītības posmā  

(1.2.1.1.1. un 

1.2.1.2.1.) 

Vispārējās un 

profesionālās izglītības 

pedagogu, kas 

pilnveidojuši savu 

kompetenci 

profesionālajā un 

vispārējā izglītībā, 

īpatsvars pret kopējo 

pedagogu skaitu 

0% 10% 50% Uzlabotas 

profesionālās 

izglītības 

pedagogu un 

vispārējās 

izglītības 

pedagogu 

profesionālās un 

pedagoģiskās 

zināšanas un 

prasmes  

(1.2.1.1.2. un 

1.2.1.2.3.) 

Plānots, ka 50% vispārējās 

un profesionālās izglītības 

pedagogu 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā būs 

pilnveidojuši savu 

profesionālo kompetenci  

(avots – IZM dati) 

Izglītojamo, kas apgūst 

uzlabotās profesionālās 

izglītības programmas, 

īpatsvars pret 

izglītojamo skaitu 

profesionālajā izglītībā 

0% 5% 50% Uzlabotas 

absolventu 

prasmes atbilstoši 

darba tirgus 

prasībām  

(1.2.1.1.1. un 

1.2.1.1.3.) 

Plānots, ka 50% izglītojamo 

profesionālajās izglītības 

iestādēs 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā mācīsies 

uzlabotās profesionālās 

izglītības programmās.  

(avots – IZM dati) 

Profesionālajā izglītībā 

izglītojamo, kuri 

saľēmuši tiešu ESF 

atbalstu, īpatsvars pret 

kopējo profesionālajā 

izglītībā izglītojamo 

skaitu 

0% 5% 25% Veicināta 

profesionālās 

izglītības 

pievilcība 

(1.2.1.1.4.)  

Plānots, ka 25% izglītojamo 

profesionālajās izglītības 

iestādēs 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā būs 

saľēmuši tiešu ESF atbalstu 

mērķstipendiju veidā. 

(avots – IZM dati) 

Izglītojamo (7.-

12.kl.audzēkľi), kas 

apgūst uzlabotās 

vispārējās izglītības 

programmas, īpatsvars 

pret kopējo izglītojamo 

skaitu 7.-12.klasē  

0% 0% 60% Uzlabots 

izglītības saturs, 

mācību 

priekšmetu, 

metodikas un 

mācību 

sasniegumu 

vērtēšanas 

sistēma 

vispārējās 

izglītības posmā  

(1.2.1.2.1.) 

Plānots, ka tiks uzlabotas 

visas vispārējās izglītības 

programmas, kuras 

2013.gadā apgūs 60% 7.-

12..klašu audzēkľi no kopējā 

audzēkľu skaita 7.-12.klasē. 

(avots – IZM dati)  

      

Ietekmes rādītāji 

Samazinājies vidējās 

izglītības absolventu 

skaits ar zemām vai 

ļoti zemām prasmēm 

dabaszinātnēs, 

matemātikā un 

svešvalodās (% no 

vidusskolas absolventu 

kopskaita) 

27% 25% 21% Uzlabojies 

vidējās izglītības 

absolventu 

vispārējo prasmju 

un zināšanu 

līmenis izglītības 

turpināšanai un 

kvalifikācijas 

ieguvei 

(1.2.1.2.1. un 

1.2.1.2.2.) 

2004.gadā vidējās izglītības 

absolventu skaits, kas 

pabeidza skolu ar zemu vai 

ļoti zemu sasniegumu līmeni 

dabas zinātnēs matemātikā 

un svešvalodās sastādīja 

27%. Plānots, ka līdz 

2013.gadam rādītājs 

uzlabosies par 6% 

(2004.gads – IZM, dati no 

centralizēto eksāmenu 
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Rādītājs 

Kvanti-

fikācija 

2004.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2009.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

rezultātiem).   

Pieaudzis jauniešu 

īpatsvars, kuriem ir 

vismaz vidējā izglītība 

(% no jauniešiem 20-

24 gadu vecumā) 

31,8% 33,6% 34,8% Profesionālās 

izglītības un 

vispārējo prasmju 

attīstība; 

mūţizglītības 

attīstība un 

izglītībā un 

mūţizglītībā 

iesaistīto 

institūciju 

rīcībspējas un 

sadarbības 

uzlabošana 

(1.2.1.2.1.) 

Plānots, ka līdz 2013.gadam 

jauniešu (vecumā no 20 līdz 

24 gadiem) īpatsvars, kam 

būs iegūta vismaz vidējā 

vispārējā vai vidējā 

profesionālā izglītība, 

sastādīs ne mazāk kā 87% no 

jauniešu skaita attiecīgajā 

vecumā 

(2004.gads – IZM un 

Eurostat dati). 

1.2.1.pasākuma aktivitātes 

veido 40% ietekmes 

Samazinājies jauniešu 

skaits, kas pēc 

pamatskolas pamet 

izglītību (% no skolēnu 

skaita) 

1,47% 1,17% 0,6% Profesionālās 

izglītības un 

vispārējo prasmju 

attīstība; 

mūţizglītības 

attīstība un 

izglītībā un 

mūţizglītībā 

iesaistīto 

institūciju 

rīcībspējas un 

sadarbības 

uzlabošana 

(1.2.1.2.1.) 

Plānots, ka līdz 2013.gadam 

pamatskolas beidzēju 

īpatsvars, kas saľem 

apliecību un turpina izglītību, 

sastādīs 98% no visa 

beidzēju skaita (2004. gads – 

CSP dati). 1.2.1.pasākuma 

aktivitātes veido 30% 

ietekmes 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums 

 

Rādītājs 
Plānošanas 

reģions 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Iznākuma rādītāji 

Uzlaboto profesionālās 

izglītības programmu 

skaits 

Rīga 0 Aktivitātes 

iznākums 

piemērojams 

nacionālā 

mērogā 

Aktivitātes 

iznākums 

piemērojams 

nacionālā 

mērogā 

Vidzeme 

Kurzeme 

Zemgale 

Latgale 

Uzlaboto vispārējās 

izglītības programmu 

skaits 

Rīga 0 Aktivitātes 

iznākums 

piemērojams 

nacionālā 

mērogā 

Aktivitātes 

iznākums 

piemērojams 

nacionālā 

mērogā 

Vidzeme 

Kurzeme 

Zemgale 

Latgale 

Profesionālās izglītības 

pedagogu skaits, kas 

pilnveidojuši savu 

kompetenci un 

kvalifikāciju 

 

Rīga 0 650 2400 

Vidzeme 0 100 500 

Kurzeme 0 150 700 

Zemgale 0 100 500 

Latgale 0 200 900 
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Vispārējās izglītības 

pedagogi, kas 

pilnveidojuši savu 

kompetenci un 

kvalifikāciju 

Rīga 0 1300 8200 

Vidzeme 0 400 2700 

Kurzeme 0 450 3200 

Zemgale 0 400 2700 

Latgale 0 450 3200 

Vispārējās izglītības 

pedagogu skaits, kas 

saľēmuši atbalstu 

mērķstipendiju veidā 

Rīga 0 650 1100 

Vidzeme 0 250 350 

Kurzeme 0 200 300 

Zemgale 0 250 300 

Latgale 0 200 350 

Profesionālajā izglītībā 

izglītojamo skaits, kas 

saľēmuši tiešu ESF 

atbalstu mērķstipendiju 

veidā 

Rīga 0 1 000 4 320 

Vidzeme 0 300 1 220 

Kurzeme 0 360 1 460 

Zemgale 0 350 1 400 

Latgale 0 400 1 600 

Rezultāta rādītāji 

Vispārējās izglītības un 

profesionālās izglītības 

iestāţu, kuras īsteno 

uzlabotās programmas, 

īpatsvars pret kopējo 

vispārējās un profesionālās 

izglītības iestāţu skaitu 

reģionā 

Rīga 0% 10% 70% 

Vidzeme 0% 10% 70% 

Kurzeme 0% 10% 70% 

Zemgale 0% 10% 70% 

Latgale 0% 10% 70% 

Vispārējās un 

profesionālās izglītības 

pedagogu, kas 

pilnveidojuši savu 

kompetenci profesionālajā 

un vispārējā izglītībā, 

īpatsvars pret kopējo 

pedagogu skaitu reģionā 

Rīga 0% 10% 50% 

Vidzeme 0% 10% 50% 

Kurzeme 0% 10% 50% 

Zemgale 0% 10% 50% 

Latgale 0% 10% 50% 

Izglītojamo, kas apgūst 

uzlabotās profesionālās 

izglītības programmas, 

īpatsvars pret kopējo 

izglītojamo skaitu 

profesionālajā izglītībā 

reģionā 

Rīga 0% 5% 50% 

Vidzeme 0% 5% 50% 

Kurzeme 0% 5% 50% 

Zemgale 0% 5% 50% 

Latgale 0% 5% 50% 

Profesionālajā izglītībā 

izglītojamo, kuri saľēmuši 

tiešu ESF atbalstu, 

īpatsvars pret kopējo 

profesionālajā izglītībā 

izglītojamo skaitu reģionā 

Rīga 0% 5% 25% 

Vidzeme 0% 5% 25% 

Kurzeme 0% 5% 25% 

Zemgale 0% 5% 25% 

Latgale 0% 5% 25% 

Izglītojamo (7.-

12.kl.audzēkľi), kas 

apgūst uzlabotās vispārējās 

izglītības programmas, 

īpatsvars pret kopējo 

izglītojamo skaitu 7.-

12.klasē attiecīgajā 

reģionā 

Rīga 0% 0% 60% 

Vidzeme 0% 0% 60% 

Kurzeme 0% 0% 60% 

Zemgale 0% 0% 60% 

Latgale 0% 0% 60% 
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1.2.2.PASĀKUMS „MŪŢIZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBA UN IZGLĪTĪBĀ UN 

MŪŢIZGLĪTĪBĀ IESAISTĪTO INSTITŪCIJU RĪCĪBSPĒJAS UN SADARBĪBAS 

UZLABOŠANA” 

 

Aktivitātes 

122. 1.2.2.1.aktivitāte. Mūţizglītības attīstība. 

123. 1.2.2.1.1.apakšaktivitāte. Mūţizglītības pārvaldes struktūras izveide nacionālā līmenī un 

inovatīvu mūţizglītības politikas instrumentu izstrāde. 

           (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

124. Apakšaktivitātes mērķis: Sniegt atbalstu efektīvas mūţizglītības pārvaldes sistēmas 

ieviešanas nodrošināšanai. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

125. Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts mūţizglītības politikas pamatnostādnēs noteikto 

rīcības virzienu īstenošanai, atbalstot inovatīvu mūţizglītības politikas instrumentu 

izstrādi, tajā skaitā finansēšanas atbalsta sistēmas izveidi pieaugušo izglītībai un 

mūţizglītības pētniecības kapacitātes stiprināšanu, mūţizglītības pārvaldes struktūras 

izveidošanu nacionālā līmenī un tās darbības nodrošināšanu, mūţizglītības politikas 

plānošanas dokumentu izstrādi un mūţizglītības publicitātes nodrošināšanu.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

126. Mērķa grupa: Mūţizglītības politikas ieviešanā iesaistītas institūcijas, personas vecumā 

no 18 gadiem. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

127. Finansējuma saľēmēji: Tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas ir noteikta kā atbildīgā 

institūcija Mūţizglītības politikas pamatnostādľu īstenošanā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

128. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: projekts iesniedzams par 

visu apakšaktivitātei pieejamo finansējumu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

 

128.
1
1.2.2.1.2.apakšaktivitāte. Atbalsts Mūţizglītības politikas pamatnostādľu

7
 īstenošanai. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

                                                 
7
 Mūţizglītības politikas pamatnostādnes 2007.-2013.gadam apstiprinātas ar Ministru kabineta 2007.gada 

23.februāra rīkojumu Nr.111. 
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128.
2 

Apakšaktivitātes mērķis: Sniegt atbalstu mūţizglītības rīcības programmas un reģionālo 

rīcības plānu ieviešanai un mūţizglītības pieejamības paplašināšanai personām vecumā 

no 18 gadiem. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

128.
3 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts mūţizglītības politikas pamatnostādnēs noteikto  

rīcības virzienu īstenošanai un reģionālo rīcības plānu ieviešanai, atbalstot:  

- mūţizglītības pārvaldes struktūru stiprināšanu pašvaldību (reģionu) līmenī un 

mūţizglītības koordinatoru tīkla attīstību un uzturēšanu, tajā skaitā e-resursu un 

pārvaldes attīstībai;  

- cilvēkresursu attīstības plānu izstrādi sadarbībā ar nozaru profesionālajām 

organizācijām; 

- mūţizglītībā iesaistīto pedagogu tālākizglītību;  

- neformālās pieaugušo izglītības iespēju pieejamības un piedāvājuma palielināšanu 

reģionos gan ekonomiski aktīvajiem, gan neaktīvajiem iedzīvotājiem, pirmspensijas 

vecuma iedzīvotājiem un cilvēkiem ar ierobeţotiem finanšu resursiem, 

mājsaimniecībai piesaistītiem ekonomiski mazaktīviem iedzīvotājiem;  

- pieaugušo izglītības pieejamības palielināšanu iedzīvotājiem bez pamatizglītības vai 

vidējās izglītības vai ar zemu pamatprasmju līmeni (tajā skaitā nepietiekamu valsts 

valodas prasmi), tādējādi nodrošinot atkārtotas iespējas iegūt izglītību tiem, kuri 

atbilstošā vecumā nav ieguvuši noteiktu izglītības pakāpi, pieejamību atbilstoši 

vajadzībām. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

128.
4 

Mērķa grupa: Iedzīvotāji, kuriem ir mazāk pieejamas pieaugušo izglītības iespējas 

(maznodrošinātie, personas, kas pēc pārtraukuma vēlas apgūt pamatskolas vai vidējo 

izglītību, mājsaimniecībai piesaistītās ekonomiski mazaktīvās personas, personas ar 

funkcionāliem traucējumiem, personas pirmspensijas vecumā), lai veicinātu viľu 

profesionālo izaugsmi, sektorālo un profesionālo mobilitāti un ilgāku atrašanos darba 

tirgū. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

128.
5 

Finansējuma saľēmēji: Plānošanas reģioni, republikas pilsētas pašvaldība, kuras 

teritorijā iedzīvotāju skaits ir vairāk kā 700 000. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

128.
6 

Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: no 2 000 000 EUR līdz 2 580 

805 EUR. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

128.
7 

1.2.2.1.3.apakšaktivitāte. Īpašu mūţizglītības politikas jomu atbalsts.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

128.
8 

Apakšaktivitātes mērķis: Atbalstīt mūţziglītības politikas īstenošanu kultūrizglītības 

politikas un profesionālās rehabilitācijas jomā, kā arī nodrošināt mūţizglītības 

pieejamību ieslodzītajiem un no ieslodzījuma atbrīvotajām personām. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 
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128.
9
Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts mūţizglītības politikas pamatnostādnēs noteikto 

rīcības virzienu īstenošanai, atbalstot:  

- tālākizglītības programmu un kursu attīstību, nodrošinot papildus pedagoģisko un 

atbalsta personālu un mūţizglītībā iesaistīto pedagogu tālākizglītību; 

- kultūras nozarē iesaistītā personāla tālākizglītības iespēju nodrošināšanu un inovatīvu 

risinājumu izstrādi;  

- profesionālās rehabilitācijas programmu piedāvājuma un pieejamības palielināšanu, tai 

skaitā nodrošinot atkārtotas iespējas iegūt izglītību tiem, kuri atbilstošā vecumā nav 

ieguvuši noteiktu izglītības pakāpi;  

- izglītības un tālākizglītības iespēju pieejamības un piedāvājuma palielināšanu 

ieslodzītajiem un no ieslodzījuma atbrīvotajām personām, tai skaitā nodrošinot 

atkārtotas iespējas iegūt izglītību tiem, kuri atbilstošā vecumā nav ieguvuši noteiktu 

izglītības pakāpi.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

128.
10 

Mērķa grupa: Personas vecumā no 18 gadiem, kam vizmazāk pieejamas izglītības un 

tālākizglītības iespējas un to tālākizglītotāji. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

128.
11 

Finansējuma saľēmēji: Valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas 

funkcijas kultūrizglītības politikas īstenošanā, valsts pārvaldes iestāde, kurai 

normatīvajos aktos noteiktas profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas 

funkcijas, valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas funkcijas īstenot 

valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atľemšanas kā 

kriminālsoda izpildes jomā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

128. 
12 

Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: no 426 933 EUR līdz 1 565 

159 EUR. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

129. 1.2.2.1.4..apakšaktivitāte. Kvalifikācijas paaugstināšanas un eksaminācijas centru 

attīstība. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

130. Apakšaktivitātes mērķis: Nostiprināt nozaru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas 

un eksaminācijas sistēmu.  

131. Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts nozaru kompetenču un kvalifikācijas 

paaugstināšanas sistēmas attīstībai un īstenošanai, tajā skaitā, nozaru kvalifikācijas, 

eksaminācijas un sertifikācijas centru attīstībai, kvalifikācijas un apmācību kursu 

izstrādei un īstenošanai, kvalifikācijas kursu pasniedzēju sagatavošanas programmu 

izstrādei, pasniedzēju sagatavošanai, neformālā veidā iegūto profesionālo prasmju 

vērtēšanas un atzīšanas sistēmas, metodikas un eksaminācijas ieviešanai, lai veicinātu 

jauno, t.sk. videi draudzīgo, tehnoloģiju apguvi, un neformāli un darba dzīvē iegūto 

profesionālo prasmju un zināšanu novērtēšanu.  
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132. Mērķa grupas: Nozaru darba devēju organizācijas un darba devēji, nozarēs strādājošie, 

profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā iesaistītās personas. 

133. Finansējuma saľēmēji: darba devēji. 

134. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: No 100 000 EUR līdz 1 

000 000 EUR. 
 

135. 1.2.2.2.aktivitāte. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība, profesionāli 

orientētās izglītības attīstība. 

136. 1.2.2.2.1.apakšaktivitāte. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība 

izglītības sistēmā.  

137. Apakšaktivitātes mērķis: Attīstīt profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 

sistēmu, izveidot tās atbalsta institūcijas izglītības sistēmā un uzlabot profesionālās 

orientācijas, karjeras izglītības un interešu izglītības kvalitāti jauniešiem.  

138. Atbalsta veids: attīstīt profesionālās orientācijas un karjeras izglītības metodisko bāzi, 

inovatīvus risinājumus un resursus (tajā skaitā, izglītības iespēju nacionālo datubāzi un 

portālu), apmācīt izglītības sistēmā strādājošo personālu, pedagogus, tai skaitā interešu 

izglītības pedagogus,  un karjeras konsultantus, izveidot profesionālās orientācijas un 

karjeras izglītības metodiskās vadības centru un atbalsta institūcijas izglītības iestādēs, 

izstrādāt karjeras izglītības un interešu izglītības programmas un kursus, sagatavot 

informatīvos un mācību materiālus, īstenot izglītojošus un informatīvus pasākumus 

nacionālā mērogā profesionālās izglītības un profesiju pievilcības, kā arī interešu 

izglītības, veicināšanai.  

139. Mērķa grupas: Izglītojamie, pedagogi.  

140. Finansējuma saľēmēji: Valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas 

funkcijas karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanas koordinēšanā nacionālā līmenī; 

valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas funkcijas interešu izglītības 

un audzināšanas darba sistēmas attīstībā nacionālā līmenī. 

141. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: No 500 000 EUR līdz 

5 500 000 EUR. 
 

142. 1.2.2.2.2.apakšaktivitāte. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības 

palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība. 

143. Apakšaktivitātes mērķis: Attīstīt profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 

pasākumus, nodrošināt konsultāciju pieejamību izglītības sistēmā, īpaši reģionos, un 

atbalstīt jauniešu iesaistīšanos profesionāli orientētā izglītībā, profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības pasākumos.  

144. Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts karjeras attīstības un profesionālās orientācijas 

pasākumu īstenošanai vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestādēs 

sadarbībā ar darba devējiem, profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai, 

informatīvo un mācību materiālu pieejamības nodrošināšanai izglītības iestādēs, 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības pasākumu īstenošanai, talantīgo jauniešu 

atbalsta pasākumu īstenošanai, profesionāli orientētas izglītības un pasākumu 

īstenošanai, īpaši  veicinot sadarbību ar nozares uzľēmumiem tehniskās un intelektuālās 

jaunrades pasākumu īstenošanā un karjeras plānošanā saistībā ar dabas zinātnēm, 

matemātiku un informācijas tehnoloģijām, inţenierzinātnēm un tehnoloģijām, raţošanu 
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un būvniecību, veselības aprūpi un vides aizsardzību, kā arī profesiju stereotipu (tajā 

skaitā, dzimumu segregācijas) mazināšanai un jauniešu motivācijas paaugstināšanai 

apgūt profesijas, kurās vērojams darbaspēka trūkums.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

145. Mērķa grupa: Izglītojamie, pedagogi, darba devēji. 

146. Finansējuma saľēmēji: Valsts pārvaldes iestādes, institūcijas un kapitālsabiedrības, kas 

veic valsts pārvaldes funkcijas, pašvaldības, izglītības iestādes, citas Latvijas Republikā 

reģistrētas juridiskas personas. 

147. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: No 50 000 EUR līdz 1 

000 000 EUR. 
 

148. 1.2.2.3.aktivitāte. Par izglītības un mūţizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas 

un sadarbības stiprināšana.  

148.
1 

1.2.2.3.1.apakšaktivitāte. Par izglītības un mūţizglītības politiku atbildīgo institūciju      

rīcībspējas un sadarbības stiprināšana. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

149. Apakšaktivitātes mērķis: Stiprināt par izglītību un mūţizglītību atbildīgo institūciju 

kapacitāti un rīcībspēju izglītības politikas un ieviešanas instrumentu veidošanā un 

ietekmes izvērtēšanā, uzlabojot sadarbību un partnerību nacionālā, reģionālā un vietējā 

līmenī. 

         (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

150. Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts par izglītību un mūţizglītību atbildīgo institūciju 

rīcībspējas stiprināšanai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī, uzlabojot sadarbību un 

partnerību, veicinot sociālo partneru līdzdalību cilvēkresursu attīstībā, izglītības 

pētījumiem, tajā skaitā, dalībai starptautiskajos izglītības kvalitātes pētījumos, izglītības 

vadības kapacitātes stiprināšanai, tajā skaitā apmācībām un pieredzes pārľemšanai, 

politikas un inovatīvu ieviešanas instrumentu izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un 

ietekmes izvērtēšanai un izglītības pārvaldības (e-izglītības) risinājumu izstrādei un 

ieviešanai. Aktivitātes ietvaros atbalsts tiks sniegts arī izglītības institūciju iekšējās 

kvalitātes sistēmu izstrādei un ieviešanai un ārējās kvalitātes vērtēšanas sistēmas 

pilnveidei. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

151. Mērķa grupas: Izglītības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītās institūcijas, t.sk. 

valsts pārvaldes iestādes,  pašvaldības un sociālie partneri, izglītības sistēmā strādājošie, 

t.sk. izglītības iestāţu vadītāji. 

152. Finansējuma saľēmēji: Valsts izglītības attīstības aģentūra. 

153. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: Projekts par visu 

apakšaktivitātei pieejamo finansējumu. 

153.
1 

1.2.2.3.2.apakšaktivitāte. Atbalsts izglītības pētījumiem. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

153.
2 

Apakšaktivitātes mērķis: Izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un 

ietekmes izvērtēšanai nepieciešamo izglītības pētījumu īstenošana. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 
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153.
3 

Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas 

ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai nepieciešamo izglītības pētījumu veikšanai, tai 

skaitā izglītības kvalitātes izvērtēšanai un paaugstināšanai, dalībai starptautiskajos 

izglītības kvalitātes pētījumos, kā arī izglītības pētījumu datu bāzes izveidei. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

153.
4 

Mērķa grupas: Izglītības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītās institūcijas, t.sk. valsts 

pārvaldes iestādes,  pašvaldības. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

153.
5 

Finansējuma saľēmēji: Izglītības inovācijas fonds. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

153.
6 

Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: projekts par visu 

apakšaktivitātei pieejamo finansējumu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

154. 1.2.2.4.aktivitāte. Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība. 

155. 1.2.2.4.1.apakšaktivitāte. Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto 

jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana 

un kompetences paaugstināšana.  

156. Apakšaktivitātes mērķis: Samazināt jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības un 

neturpina izglītību,  un veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos 

izglītībā, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot atbalsta sistēmas un personālu. 

157. Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts atbilstošu metodiku, instrumentu, programmu un 

mācību līdzekļu izstrādei, tajā skaitā pedagoģiskās korekcijas pamatprasmju 

nodrošināšanai un profesionālās rehabilitācijas programmu izstrādei, e-resursu un e-

mācību vides risinājumu izstrādei, pedagoģiskā, metodiskā un psiholoģiskā konsultatīvā 

atbalsta nodrošināšanai skolotājiem, kas strādā ar mērķgrupām, pedagogu un atbalsta 

personāla sagatavošanai un pedagogu kompetences paaugstināšanai, iekļaujošas 

izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmā iesaistīto 

institūciju kapacitātes stiprināšanai, tajā skaitā nodrošinot personāla apmācību un 

paaugstinot pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci.  

158. Mērķa grupas: valsts pārvaldes iestādes, izglītības iestādes, izglītības atbalsta iestādes, 

pašvaldības, pedagogi un atbalsta personāls, izglītojamie. 

159. Finansējuma saľēmēji: Valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas 

funkcijas speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbības koordinēšanā nacionālā līmenī, 

Izglītības inovācijas fonds, institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģēta profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, izglītības iestādes, kuras nodrošina iekļaujošās 

izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei 

nepieciešamā personāla sagatavošanu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 
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160. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas: No 200 000 EUR līdz 

3 000 000 EUR. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

161. 1.2.2.4.2.apakšaktivitāte. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības 

riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā.  

162. Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās 

problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu 

jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, sociālās korekcijas 

iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.   

163. Atbalsta veids: Atbalsts tiks sniegts sociālās atstumtības riska mazināšanas un 

iekļaujošas izglītības pasākumu īstenošanai un inovatīvu pieeju un risinājumu 

ieviešanas veicināšanai, nodrošinot nepieciešamo pedagoģisko un atbalsta personālu, 

papildus apmācību mācību priekšmetos (t.sk., mācot valsts valodu), sniedzot iespēju 

apgūt piemērotas pedagoģiskās korekcijas, arodizglītības (ar pedagoģisko korekciju), 

izlīdzinošās un profesionālās izglītības programmas, speciālās izglītības programmas, 

sociālās korekcijas programmas, atbalstot pagarinātās dienas grupas un sociālās 

korekcijas klases izglītības iestādēs, ieviešot skolotāja palīga amatu un palielinot 

atbalsta personāla – psihologu, sociālo pedagogu – lomu mācību un audzināšanas 

procesā un nodrošinot izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanos izglītības 

sistēmā, veicinot darba un sadzīves prasmju apguvi jauniešiem sociālās atstumtības 

riska grupās, jauniešiem ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem, 

nodrošinot atbalsta pasākumus jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm.  

164. Mērķa grupa: Bērni un jaunieši sociālās atstumtības riska grupās, t.sk., bērni, kuru 

vecāki ir devušies peļľā uz ārzemēm, bērni un jaunieši no nabadzīgām ģimenēm, ar 

speciālām vajadzībām vai funkcionāliem traucējumiem. 

165. Finansējuma saľēmēji: izglītības iestādes, pašvaldības, citas Latvijas Republikā 

reģistrētas juridiskas personas. 

166. Projekta minimālās un maksimālās izmaksas: No 50 000 EUR līdz 400 000 EUR. 

 

Valsts atbalsts 

167. Valsts atbalsts ir iespējams 1.2.2.1.4.apakšaktivitātes „Kvalifikācijas paaugstināšanas 

un eksaminācijas centru attīstība” īstenošanā. Valsts atbalsta programma tiks izstrādāta 

vienlaicīgi ar Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 
 

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 

 

Teritorijas līdzsvarota attīstība 

168. Teritorijas līdzsvarota attīstība tiks nodrošināta, atbalstot mūţizglītības pieejamību 

iedzīvotājiem visos plānošanas reģionos. Lai nodrošinātu līdzsvarotu atbalstu visiem 

Latvijas reģioniem, 1.2.2.1.2.apakšaktivitātē „Atbalsts mūţizglītības politikas 

pamatnostādľu īstenošanai”, 1.2.2.2.aktivitātē „Profesionālās orientācijas un karjeras 
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izglītības attīstība, profesionāli orientētās izglītības attīstība” un 

1.2.2.4.2.apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības 

riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ar 

Ministru kabineta noteikumu par aktivitātes ieviešanu vai projektu atlases kritēriju 

palīdzību tiks regulēts finanšu resursu sadalījums, ľemot vērā reģionos esošo 

iedzīvotāju skaitu, izglītības iestāţu skaitu, esošo un plānoto audzēkľu skaitu, reģionu 

un novadu attīstības perspektīvas vai reģionālā darba tirgus prasības. 1.2.2.2.aktivitātē 

„Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība, profesionāli orientētās 

izglītības attīstība” ar projektu iesniegumu atlases kvalitātes kritēriju palīdzību ir 

paredzēta līdzsvarota atbalsta principa ievērošana attiecībā uz visiem plānošanas 

reģioniem karjeras izglītības atbalsta un konsultatīvo centru izveidē, kā arī profesionālās 

orientācijas pasākumu īstenošanā. Arī 1.2.2.3.1.apakšaktivitātes „Par izglītības un 

mūţizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana” 

ietvaros, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju iestāţu vadītājiem visos plānošanas 

reģionos, plānotais atbalsts izglītības iestāţu vadītāju kvalifikācijas celšanai tiks 

regulēts caur kvalitātes kritērijiem par horizontālo prioritāti  projektu iesniegumu 

vērtēšanā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Makroekonomiskā stabilitāte 

169. Pasākums kopumā nav tieši vērsts uz makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu, 

tomēr pasākumā plānotās aktivitātes izglītības pieejamības uzlabošanai veicinās 

horizontālās prioritātes īstenošanu, mazinot šķēršļus iedzīvotāju ekonomiskajai 

aktivitātei nepietiekamās izglītības dēļ.  

 

Vienādas iespējas 

170. 1.2.2.1.2.apakšaktivitāte „Atbalsts Mūţizglītības politikas pamatnostādľu īstenošanai”, 

1.2.2.1.3.apakšaktivitāte „Īpašu mūzizglītības politikas jomu atbalsts” un 

1.2.2.4.aktivitāte „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība” sniegs pozitīvu ietekmi uz 

horizontālo prioritāti, paredzot atbalstu piemērotas izglītības nodrošināšanai un 

mūţizglītības pieejamības uzlabošanai sociālās atstumtības riska grupām, tai skaitā 

personām ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālās atstumtības riskam 

pakļautajām personām. Atbalsts pasākuma aktivitātēs tiks sniegts mērķa grupām 

atbilstoši to vajadzībām, nepieļaujot diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās 

izcelsmes, reliģijas, invaliditātes vai citu faktoru dēļ. Atbilstība horizontālajām 

prioritātēm un diskriminācijas nepieļaušana būs viens no nosacījumiem potenciālajiem 

projektu ieviesējiem, tādejādi nodrošinot vienādu iespēju ievērošanu. 

1.2.2.2.2.apakšaktivitātei „Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības 

palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība” būs arī pozitīva 

ietekme uz dzimumu līdztiesību, profesionālās orientācijas un karjeras izglītības 

pasākumu rezultātā veicinot profesiju stereotipu (tai skaitā, dzimumu segregācijas) 

mazināšanu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

 

Ilgtspējīga attīstība 
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171. Pasākums kopumā nav tieši vērsts uz ilgspējīgu attīstību, jo tam nav tiešas ietekmes uz 

vidi. Tomēr pasākuma ietvaros ir plānotas aktivitātes, kuru ietvaros uzlabosies izglītībā 

iesaistītās sabiedrības izpratne par ilgspējīgu attīstību.  

 

Informācijas sabiedrība 

172. Pasākuma aktivitātes dos ieguldījumu informācijas sabiedrības veidošanā, veicinot 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu profesionālās orientācijas un 

karjeras izglītības procesā, e-resursu un e-mācību vides risinājumu izstrādi un ieviešanu 

mūţizglītībā un sociālās atsumtības riska jauniešu integrācijai izglītībā, izglītības 

pārvaldības (e-izglītības) risinājumu izstrādi un ieviešanu. 

 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

173. 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. 

 

Ieviešana 

 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek- 

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 

Sadarbī

bas 

iestāde 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

1.2.2.1.1. 

Mūţizglītības 

pārvaldes 

struktūras 

izveide 

nacionālā līmenī 

un inovatīvu 

mūţizglītības 

politikas 

instrumentu 

izstrāde 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

5. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. 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) 

 

2008. gada  

4. ceturksnis 

 

1.2.2.1.2. 

Atbalsts 

Mūţizglītības 

politikas 

pamatnostādľu 

īstenošanai 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

5. ES fondu ieviešanas 

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 

2008. gada  

4. ceturksnis 
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Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek- 

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 

Sadarbī

bas 

iestāde 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

uzraudzība aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

4. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

 

1.2.2.1.3.  

Īpašu 

mūţizglītības 

politikas jomu 

atbalsts 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

5. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. 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) 

 

2009. gada  

2. ceturksnis 

1.2.2.1.4. 

Kvalifikācijas 

paaugstināšanas 

un 

eksaminācijas 

centru attīstība 

Atklāta 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

4. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

VIAA 1. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

2. Līguma slēgšana par 

ES fondu projekta 

īstenošanu 

3. Finanšu plānošana 

4. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība un kontrole 

projektu līmenī 

5. Maksājuma 

pieprasījumu pārbaude 

un apstiprināšana, 

izdevumu deklarāciju 

sagatavošana 

6. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

 

2009. gada  

3. ceturksnis 

1.2.2.2.1. 

Profesionālās 

orientācijas un 

karjeras 

izglītības 

attīstība 

izglītības 

sistēmā. 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

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 

2008.gada  

4. ceturksnis 
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Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek- 

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 

Sadarbī

bas 

iestāde 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

5. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

sagatavošana 

4. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

 

1.2.2.2.2. 

Profesionālās 

orientācijas un 

karjeras 

izglītības 

pieejamības 

palielināšana 

jauniešiem, 

profesionāli 

orientētās 

izglītības 

attīstība. 

Atklāta 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

4. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

VIAA 1. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

2. Līguma slēgšana par 

ES fondu projekta 

īstenošanu 

3. Finanšu plānošana 

4. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība un kontrole 

projektu līmenī 

5. Maksājuma 

pieprasījumu pārbaude 

un apstiprināšana, 

izdevumu deklarāciju 

sagatavošana 

6. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

2008.gada 

4.ceturksnis 
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Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek- 

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 

Sadarbī

bas 

iestāde 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

1.2.2.3.1.Par 

izglītības un 

mūţizglītības 

politiku 

atbildīgo 

institūciju 

rīcībspējas un 

sadarbības 

stiprināšana 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

5. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. 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) 

 

2008.gada 

4.ceturksnis 

1.2.2.3.2.Atbalst

s izglītības 

pētījumiem 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

5. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. 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) 

 

2009.gada 

2.ceturksnis 

1.2.2.4.1. 

Iekļaujošas 

Ierobeţota 

projektu 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

VIAA 1. Līguma slēgšana par 

ES fondu projekta 

2009.gada  

2. ceturksnis 
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Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek- 

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 

Sadarbī

bas 

iestāde 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

izglītības un 

sociālās 

atstumtības 

riskam pakļauto 

jauniešu atbalsta 

sistēmas izveide, 

nepieciešamā 

personāla 

sagatavošana, 

nodrošināšana 

un kompetences 

paaugstināšana. 

atlase 2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

4. Finanšu plānošana  

5. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

6. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

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) 

 

1.2.2.4.2. 

Atbalsta 

pasākumu 

īstenošana 

jauniešu sociālās 

atstumtības riska 

mazināšanai un 

jauniešu ar 

funkcionālajiem 

traucējumiem 

integrācijai 

izglītībā 

Atklāta 

projektu 

atlase 

IZM 1. ES fondu plānošanas 

dokumentu izstrāde 

2. MK noteikumu par 

aktivitātes ieviešanu 

(t.sk. vērtēšanas 

kritēriju) izstrāde  

3. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība aktivitāšu un 

pasākumu līmenī 

4. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

VIAA 1. ES fondu projektu 

iesniegumu atlase un 

lēmuma pieľemšana 

2. Līguma slēgšana par 

ES fondu projekta 

īstenošanu 

3. Finanšu plānošana 

4. ES fondu ieviešanas 

uzraudzība un kontrole 

projektu līmenī 

5. Maksājuma 

pieprasījumu pārbaude 

un apstiprināšana, 

izdevumu deklarāciju 

sagatavošana 

6. Publicitātes un 

informācijas pasākumu 

īstenošana (paredzēto 

funkciju ietvaros) 

2009.gada 

1.ceturksnis 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 

 

174. 1.2.2.1.1.apakšaktivitāte paredzēta mūţizglītības pārvaldes struktūras izveidei nacionālā 

līmenī un inovatīvu mūţizglītības politikas instrumentu izstrādei, līdz ar to atbalstu 

varēs saľemt tikai valsts pārvaldes iestāde, kas ir noteikta kā atbildīgā institūcija 

Mūţizglītības pamatnostādľu īstenošanā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

174.
1 

1.2.2.1.2.apakšaktivitāte ir vērsta uz mūţizglītības politikas un tās ieviešanai izstrādāto 

reģionālo rīcības plānu īstenošanu valstī, tai skaitā mūţizglītības pārvaldes struktūru 

izveidošanu reģionālā līmenī, līdz ar to iespēja pretendēt uz atbalsta saľemšanu būs 

ierobeţotam skaitam pretendentu un atbalstu varēs saľemt tikai valsts pārvaldes iestādes 

un pašvaldības vai pašvaldību iestādes, kam valsts ir deleģējusi mūţizglītības pārvaldes 

funkcijas reģionālajā attīstībā. 
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

174.
2 

1.2.2.1.3.apakšaktivitāte paredzēta atbalstam mūţizglītības politikas īstenošanai 

kultūrizglītības politikas, profesionālās rehabilitācijas un apcietinājuma kā drošības 

līdzekļa un brīvības atľemšanas kā kriminālsoda izpildes un postpenitenciārās 

palīdzības jomā, līdz ar to atbalstu varēs saľemt tikai  valsts pārvaldes iestāde, kurai 

normatīvajos aktos noteiktas funkcijas kultūrizglītības politikas īstenošanā, valsts 

pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanas funkcijas un valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos 

noteiktas funkcijas īstenot valsts politiku apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības 

atľemšanas kā kriminālsoda izpildes jomā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

175. 1.2.2.2.1.apakšaktivitātē paredzēta ierobeţota projektu iesniegumu atlase, lai 

nodrošinātu valstī vienotas un koordinētas profesionālās orientācijas un karjeras 

izglītības sistēmas izveidi, paredzot atbalstu sistēmas izveidē tām institūcijām, kurām ir 

pilnvarojums minēto funkciju īstenošanai. 

176. 1.2.2.3.1.apakšaktivitāte paredzēta par izglītības un mūţizglītības politiku atbildīgo 

institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšanai, līdz ar to atbalstu varēs saľemt tikai 

tās institūcijas, kas pilnvarotas izglītības politikas izstrādē un tās ieviešanā.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

176.
1
1.2.2.3.2.apakšaktivitātē paredzēta ierobeţota projektu iesniegumu atlase, lai nodrošinātu 

un apkopotu izglītības politikas izstrādes un rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes 

izvērtēšanas pētījumus. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

177. 1.2.2.4.1. apakšaktivitātē paredzēta ierobeţota projektu iesniegumu atlase, lai 

nodrošinātu valstī vienotas un koordinētas iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības 

riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidi un nepieciešamā personāla 

sagatavošanu. 

178. 1.2.2.1.4., 1.2.2.2.2. un 1.2.2.4.2. apakšaktivitātēs visiem pretendentiem tiks 

nodrošinātas vienādas iespējas pretendēt uz atbalstu 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Finanšu plāns 

 

Gads/Investīciju joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

 1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.2.2.Mūţizglītības attīstība 

un izglītībā un mūţizglītībā 

iesaistīto institūciju 

rīcībspējas un sadarbības 

uzlabošana 71 687 732 70 462 732 60 934 572 9 528 160 1 225 000 

2007. 8 147 563 7 997 528 6 925 429 1 072 099 150 035 

2008. 7 936 035 7 786 000 6 745 630 1 040 370 150 035 

2009. 9 266 713 9 081 928 7 876 706 1 205 222 184 785 

2010. 10 150 007 9 964 972 8 627 506 1 337 466 185 035 

2011. 11 074 632 10 889 597 9 413 437 1 476 160 185 035 
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Gads/Investīciju joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

2012. 12 047 551 11 862 516 10 240 418 1 622 098 185 035 

2013. 13 065 231 12 881 191 11 105 446 1 775 745 184 040 

1.2.2.1.Mūţizglītības 

attīstība 28 158 320 27 108 070 23 934 572 3 173 498 1 050 250 

2007. 3 233 753 3 083 718 2 748 690 335 028 150 035 

2008. 3 049 913 2 899 878 2 592 425 307 453 150 035 

2009. 3 630 854 3 480 819 3 086 227 394 592 150 035 

2010. 3 984 500 3 834 465 3 386 824 447 641 150 035 

2011. 4 355 591 4 205 556 3 702 252 503 304 150 035 

2012. 4 746 899 4 596 864 4 034 865 561 999 150 035 

2013. 5 156 810 5 006 770 4 383 289 623 481 150 040 

1.2.2.1.1. Mūţizglītības 

pārvaldes struktūras izveide 

nacionālā līmenī un 

inovatīvu mūţizglītības 

politikas instrumentu 

izstrāde 1 138 297 1 138 297 967 552 170 745 

0 

2007. 124 4176 124 417 105 754 18 663 0 

2008. 135 980 135 980 115 583 20 397 0 

2009. 148 479 148 479 126 207 22 272 0 

2010. 161 513 161 513 137 286 24 227 0 

2011. 175 025 175 025 148 771 26 254 0 

2012. 189 117 189 117 160 749 28 368 0 

2013. 203 766 203 766 173 202 30 564 0 

1.2.2.1.2. . Atbalsts 

mūţizglītības politikas 

pamatnostādņu īstenošanai 15 484 829 15 484 829 13 162 104 2 322 725 

0 

2007. 1 874 492 1 874 492 1 593 318 281 174 0 

2008. 1 667 802 1 667 802 1 417 631 250 171 0 

2009. 2 019 842 2 019 842 1 716 865 302 977 0 

2010. 2 197 142 2 197 142 1 867 571 329 571 0 

2011. 2 380 948 2 380 948 2 023 806 357 142 0 

2012. 2 572 649 2 572 649 2 186 752 385 897 0 

2013. 2 771 954 2 771 954 2 356 161 415 793 0 

1.2.2.1.3. Īpašu mūţizglītības 

politikas jomu atbalsts 2 703 529 2 703 529 2 298 001 405 528 
0 

2007. 229 543 229 543 195 112 34 431 0 

2008. 231 118 231 118 196 450 34 668 0 

2009. 310 531 310 531 263 953 46 578 0 

2010. 372 720 372 720 316 811 55 909 0 

2011. 441 662 441 662 375 412 66 250 0 

2012. 517 840 517 840 440 165 77 675 0 

2013. 600 115 600 115 510 098 90 017 0 

1.2.2.1.4. Kvalifikācijas 

paaugstināšanas un 

eksaminācijas centru 

attīstība 8 831 665 7 781 415 7 506 915 274 500 1 050 250 

2007. 1 005 301 855 266 854 506 760 150 035 

2008. 1 015 013 864 978 862 761 2 217 150 035 

2009. 1 152 002 1 001 967 979 202 22 765 150 035 

2010. 1 253 125 1 103 090 1 065 156 37 934 150 035 

2011. 1 357 956 1 207 921 1 154 263 53 658 150 035 
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Gads/Investīciju joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

2012. 1 467 293 1 317 258 1 247 199 70 059 150 035 

2013. 1 580 975 1 430 935 1 343 828 87 107 150 040 

1.2.2.2.Profesionālās 

orientācijas un karjeras 

izglītības attīstība, 

profesionāli orientētās 

izglītības attīstība 16 470 588 16 370 588 14 000 000 2 370 588 100 000 

2007. 1 800 234 1 800 234 1 530 199 270 035 0 

2008. 1 967 554 1 967 554 1 672 421 295 133 0 

2009. 2 148 424 2 128 424 1 826 160 302 264 20 000 

2010. 2 337 013 2 317 013 1 986 461 330 552 20 000 

2011. 2 532 508 2 512 508 2 152 632 359 876 20 000 

2012. 2 736 419 2 716 419 2 325 956 390 463 20 000 

2013. 2 948 436 2 928 436 2 506 171 422 265 20 000 

1.2.2.2.1. Profesionālās 

orientācijas un karjeras 

izglītības attīstība izglītības 

sistēmā 6 470 588 6 470 588 5 500 000 970 588 0 

2007. 707 235 707 235 601 150 106 085 0 

2008. 772 963 772 963 657 019 115 944 0 

2009. 844 024 844 024 717 420 126 604 0 

2010. 918 112 918 112 780 395 137 717 0 

2011. 994 917 994 917 845 680 149 237 0 

2012. 1 075 024 1 075 024 913 770 161 254 0 

2013. 1 158 313 1 158 313 984 566 173 747 0 

1.2.2.2.2. Profesionālās 

orientācijas un karjeras 

izglītības pieejamības 

palielināšana jauniešiem, 

profesionāli orientētās 

izglītības attīstība 10 000 000 9 900 000 8 500 000 1 400 000 100 000 

2007. 1 092 999 1 092 999 929 049 163 950 0 

2008. 1 194 591 1 194 591 1 015 402 179 189 0 

2009. 1 304 400 1 284 400 1 108 740 175 660 20 000 

2010. 1 418 901 1 398 901 1 206 066 192 835 20 000 

2011. 1 537 591 1 517 591 1 306 952 210 639 20 000 

2012. 1 661 395 1 641 395 1 412 186 229 209 20 000 

2013. 1 790 123 1 770 123 1 521 605 248 518 20 000 

1.2.2.3.Par izglītības un 

mūţizglītības politiku 

atbildīgo institūciju 

rīcībspējas un sadarbības 

stiprināšana 11 000 000 11 000 000 9 350 000 1 650 000 0 

2007. 1 358 347 1 358 347 1 154 595 203 752 0 

2008. 1 000 214 1 000 214 850 182 150 032 0 

2009. 1 392 722 1 392 722 1 183 814 208 908 0 

2010. 1 549 907 1 549 907 1 317 421 232 486 0 

2011. 1 717 328 1 717 328 1 459 729 257 599 0 

2012. 1 896 220 1 896 220 1 611 787 284 433 0 

2013. 2 085 262 2 085 262 1 772 472 312 790 0 

1.2.2.3.1. Par izglītības un 

mūţizglītības politiku 8 000 000 8 000 000 6 800 000 1 200 000 0 
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Gads/Investīciju joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

atbildīgo institūciju 

rīcībspējas un sadarbības 

stiprināšana 

2007. 1 094 400 1 094 400 930 240 164 160 0 

2008. 735 670 735 670 625 320 110 350 0 

2009. 1 043 520 1 043 520 886 992 156 528 0 

2010. 1 135 120 1 135 120 964 852 170 268 0 

2011. 1 230 080 1 230 080 1 045 568 184 512 0 

2012. 1 329 120 1 329 120 1 129 752 199 368 0 

2013. 1 432 090 1 432 090 1 217 276 214 814 0 

1.2.2.3.2. Atbalsts izglītības 

pētījumiem 3 000 000 3 000 000 2 550 000 450 000 0 

2007. 263 947 263 947 224 355 39 592 0 

2008. 264 544 264 544 224 862 39 682 0 

2009. 349 202 349 202 296 822 52 380 0 

2010. 414 787 414 787 352 569 62 218 0 

2011. 487 248 487 248 414 161 73 087 0 

2012. 567 100 567 100 482 035 85 065 0 

2013. 653 172 653 172 555 196 97 976 0 

1.2.2.4. Izglītības 

pieejamības nodrošināšana 

sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem jauniešiem un 

iekļaujošas izglītības 

attīstība 16 058 824 15 984 074 13 650 000 2 334 074 74 750 

2007. 1 755 229 1 755 229 1 491 945 263 284 0 

2008. 1 918 354 1 918 354 1 630 601 287 753 0 

2009. 2 094 713 2 079 963 1 780 506 299 457 14 750 

2010. 2 278 587 2 263 587 1 936 799  326 788 15 000 

2011. 2 469 205 2 454 205 2 098 824 355 381 15 000 

2012. 2 668 013 2 653 013 2 267 811 385 202 15 000 

2013. 2 874 723 2 859 723 2 443 514 416 209 15 000 

1.2.2.4.1. Iekļaujošas 

izglītības un sociālās 

atstumtības riskam pakļauto 

jauniešu atbalsta sistēmas 

izveide, nepieciešamā 

personāla sagatavošana, 

nodrošināšana un 

kompetences paaugstināšana 6 000 000 6 000 000 5 100 000 900 000 0 

2007. 655 800 655 800 557 430 98 370 0 

2008. 716 748 716 748 609 236 107 512 0 

2009. 782 640 782 640 665 244 117 396 0 

2010. 851 340 851 340 723 639 127 701 0 

2011. 922 560 922 560 784 176 138 384 0 

2012. 996 840 996 840 847 314 149 526 0 

2013. 1 074 072 1 074 072 912 961 161 111 0 

1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu 

īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska 10 058 824 9 984 074 8 550 000 1 434 074 74 750 
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Gads/Investīciju joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

mazināšanai un jauniešu ar 

funkcionālajiem 

traucējumiem integrācijai 

izglītībā 

2007. 1 099 429 1 099 429 934 515 164 914 0 

2008. 1 201 606 1 201 606 1 021 365 180 241 0 

2009. 1 312 073 1 297 323 1 115 262 182 061 14 750 

2010. 1 427 247 1 412 247 1 213 160 199 087 15 000 

2011. 1 546 645 1 531 645 1 314 648 216 997 15 000 

2012. 1 671 173 1 656 173 1 420 497  235 676 15 000 

2013. 1 800 651 1 785 651 1 530 553 255 098 15 000 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Finansējuma kategorizācija 

 

Aktivitātes/ apakšaktivitātes 

nr. 
Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums 

% no 

pasākuma 

finansējuma 

1.2.2.1.1. Mūţizglītības 

pārvaldes struktūras izveide 

nacionālā līmenī un inovatīvu 

mūţizglītības politikas 

instrumentu izstrāde 

73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības 

darbības visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu 

skolu nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz 

dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi 

pamata, profesionālajai un augstākajai izglītībai un 

apmācībai un lai uzlabotu tās kvalitāti 

1,6 % 

1.2.2.1.2. Atbalsts mūţizglītības 

politikas pamatnostādľu 

īstenošanai 

73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības 

darbības visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu 

skolu nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz 

dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi 

pamata, profesionālajai un augstākajai izglītībai un 

apmācībai un lai uzlabotu tās kvalitāti 

21,6% 

1.2.2.1.3. Īpašu mūţizglītības 

politikas jomu atbalsts 

73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības 

darbības visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu 

skolu nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz 

dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi 

pamata, profesionālajai un augstākajai izglītībai un 

apmācībai un lai uzlabotu tās kvalitāti 

3,8% 

1.2.2.1.4. Kvalifikācijas 

paaugstināšanas un 

eksaminācijas centru attīstība 

62 Mūţizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzľēmumos; 

apmācība un pakalpojumi darba ľēmējiem, lai palielinātu 

viľu spēju pielāgoties pārmaiľām; uzľēmējdarbības un 

inovāciju veicināšana 

12,3 % 

1.2.2.2.1. Profesionālās 

orientācijas un karjeras izglītības 

attīstība izglītības sistēmā 

72 Reformu izstrāde, ieviešana un īstenošana izglītības un 

apmācības sistēmās, lai attīstītu nodarbinātību, uzlabotu 

sākotnējās un profesionālās izglītības un apmācības 

atbilstību darba tirgum, atjauninātu pedagoģiskā personāla 

iemaľas saistībā ar inovācijām un uz zināšanām balstītu 

ekonomiku 

9 % 

1.2.2.2.2. Profesionālās 

orientācijas un karjeras izglītības 

pieejamības palielināšana 

jauniešiem, profesionāli 

orientētās izglītības attīstība 

73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības 

darbības visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu 

skolu nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz 

dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi 

pamata, profesionālajai un augstākajai izglītībai un 

apmācībai un lai uzlabotu tās kvalitāti 

14 % 

1.2.2.3.1.Par izglītības un 81 Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes 11,2% 
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mūţizglītības politiku atbildīgo 

institūciju rīcībspējas un 

sadarbības stiprināšana 

uzlabošanai, uzraudzība un izvērtēšana valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī spēju veidošanai attiecībā uz politikas un 

programmu nodrošināšanu  

 

1.2.2.3.2.Atbalsts izglītības 

pētījumiem 

81 Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes 

uzlabošanai, uzraudzība un izvērtēšana valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī spēju veidošanai attiecībā uz politikas un 

programmu nodrošināšanu 

4,1% 

 

1.2.2.4.1. Iekļaujošas izglītības 

un sociālās atstumtības riskam 

pakļauto jauniešu atbalsta 

sistēmas izveide, nepieciešamā 

personāla sagatavošana, 

nodrošināšana un kompetences 

paaugstināšana 

73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības 

darbības visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu 

skolu nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz 

dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi 

pamata, profesionālajai un augstākajai izglītībai un 

apmācībai un lai uzlabotu tās kvalitāti 

8,4 % 

1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu 

īstenošana jauniešu sociālās 

atstumtības riska mazināšanai un 

jauniešu ar funkcionālajiem 

traucējumiem integrācijai 

izglītībā 

73 Pasākumi, lai vairotu dalību izglītības un apmācības 

darbības visas dzīves laikā, tostarp ar rīcību, lai samazinātu 

skolu nepabeigušo personu skaitu, personu segregāciju uz 

dzimumpiederības pamata, kā arī lai uzlabotu piekļuvi 

pamata, profesionālajai un augstākajai izglītībai un 

apmācībai un lai uzlabotu tās kvalitāti 

14,0 % 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Uzraudzības rādītāji 

 

Rādītājs 

Kvanti-

fikācija 

2004.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2009.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

Iznākuma rādītāji 

Personu skaits, kas 

saľem ESF atbalstu 

(izglītībā un 

apmācībās) 

mūţizglītības 

aktivitātes ietvaros  

0 5000 20 200 Atbalsts 

mūţizglītības 

politikas 

pamatnostādľu 

īstenošanai 

(1.2.2.1.2.) 

Mūţizglītības  un 

tālākizglītības 

nodrošināšanai paredzētais 

atbalsts vienai personai 

sastāda vidēji 500 – 1000 

EUR (atkarībā no 

nepieciešamības un 

izglītības vajadzības)  

(avots – IZM dati) 

Izveidoti karjeras 

izglītības atbalsta un 

konsultatīvie centri 

profesionālās un 

vispārējās izglītības 

iestādēs  

0 10 48 Profesionālās 

orientācijas un 

karjeras izglītības 

attīstība izglītības 

sistēmā 

(1.2.2.2.1.) 

Katrā plānošanas reģionā 2 

karjeras konsultatīvie centri 

(kopā 10). Viena centra 

izveidei, tai skaitā 

personāla, programmu, 

kursu, materiālu, e-vides, 

nodrošināšanai, vidēji 

170 000 EUR.  Katras 

izglītības pārvaldes pārziľā 

esošajā teritorijā 1 karjeras 

izglītības atbalsta centrs 

(kopā 38 centri). Viena 

centra izveidei, tai skaitā 

personāla, kursu, materiālu, 

e-vides, nodrošināšanai – 

vidēji 80 000 EUR 

(avots – IZM dati) 

Izglītojamo skaits, kas 

saľēmuši konsultācijas 

profesionālās 

0 20 000 160 000 Profesionālās 

orientācijas un 

karjeras izglītības 

Izmaksas uz vienu 

profesionālās orientācijas 

un karjeras izglītības 
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Rādītājs 

Kvanti-

fikācija 

2004.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2009.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

orientācijas un karjeras 

izglītības jomā 

pieejamības 

palielināšana 

(1.2.2.2.2.) 

pasākumos iesaistīto 

jaunieti (ieskaitot karjeras 

konsultantu, informatīvo 

materiālu u.c. izmaksas) 

vidēji 60 EUR X 160 000 

(avots – IZM dati) 

Izglītības politikas 

izstrādē, ieviešanā un 

vadībā iesaistīto 

personu skaits, kas 

saľēmuši ESF atbalstu 

kapacitātes 

stiprināšanas 

pasākumos 

0 1000 4700 Par izglītības 

politiku atbildīgo 

institūciju 

rīcībspējas un 

sadarbības 

stiprināšana 

(1.2.2.3.1.) 

Par izglītības politiku 

atbildīgo institūciju, 

politikas veidotāju un 

ieviesēju, sociālo partneru, 

izglītības iestāţu vadītāju 

kapacitātes stiprināšanā 

atbalstu saľēmušo personu 

skaits 4700. Izmaksas uz 

vienu personu vidēji  500-

1000 EUR 

(avots – IZM dati) 

Sociālās atstumtības 

riska grupu izglītojamo 

skaits, kas saľēmuši 

ESF atbalstu mācībām  

0 1500 10 000 Atbalsta 

pasākumi 

jauniešu sociālās 

atstumtības riska 

mazināšanai 

(1.2.2.4.2.) 

Atbalsts vienai personai 

vidēji 1300 EUR, tajā 

skaitā nepieciešamā 

pedagoģiskā un atbalsta 

personāla izmaksas 

(avots – IZM dati) 

Rezultāta rādītāji 

Izglītības iestāţu, 

kuras nodrošina 

profesionālās 

konsultācijas 

pasākumus, īpatsvars 

no kopējā izglītības 

iestāţu skaita  

0% 5% 30% Profesionālās 

orientācijas un 

karjeras izglītības 

attīstība izglītības 

sistēmā 

(1.2.2.2.1.) 

Plānots, ka 30% izglītības 

iestāţu nodrošinās 

profesionālās konsultācijas 

pasākumus. 

(avots – IZM dati) 

Par izglītības un 

mūţizglītības politikas 

attīstību un īstenošanu 

atbildīgo institūciju, 

kas saľēmušas atbalstu 

personāla kapacitātes 

stiprināšanas 

pasākumiem, īpatsvars 

no kopējā institūciju 

skaita  

0% 2% 80% Par izglītības 

politiku atbildīgo 

institūciju 

rīcībspējas un 

sadarbības 

stiprināšana 

(1.2.2.3.1.) 

Plānots, ka 80% par 

izglītības un mūţizglītības 

politikas attīstību un 

īstenošanu atbildīgo 

institūciju 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā būs 

saľēmušas atbalstu 

personāla kapacitātes 

stiprināšanas pasākumiem. 

(avots – IZM dati)  

      

Palielinājies vispārējās 

un profesionālās 

izglītības iestādēs 

integrēto izglītojamo 

ar speciālām 

vajadzībām skaits (% 

no izglītojamo ar 

speciālām vajadzībām 

skaita) 

17% 19% 27% Atbalsta 

pasākumi 

jauniešu sociālās 

atstumtības riska 

mazināšanai 

(1.2.2.4.2.) 

Latvijā no bērniem un 

jauniešiem ar invaliditāti 

tikai 17% iegūst izglītību 

vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs. Plānots, 

ka līdz 2013.gadam 

izglītojamo ar speciālām 

vajadzībām skaits, kas būs 

integrēti vispārizglītojošās 

skolās un profesionālās 

izglītības iestādēs, pieaugs 

līdz 27% 

Ietekmes rādītāji 



 

 

62 

Rādītājs 

Kvanti-

fikācija 

2004.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2009.gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

Pieaudzis jauniešu 

īpatsvars, kuriem ir 

vismaz vidējā izglītība 

(% no jauniešiem 20-

24 gadu vecumā) 

47,7% 50,4% 52,2% Profesionālās 

izglītības un 

vispārējo prasmju 

attīstība; 

mūţizglītības 

attīstība un 

izglītībā un 

mūţizglītībā 

iesaistīto 

institūciju 

rīcībspējas un 

sadarbības 

uzlabošana 

(1.2.2.2.1. un 

1.2.2.2.2.) 

Plānots, ka līdz 

2013.gadam jauniešu 

(vecumā no 20 līdz 24 

gadiem) īpatsvars, kam būs 

iegūta vismaz vidējā 

vispārējā vai vidējā 

profesionālā izglītība, 

sastādīs ne mazāk kā 87% 

no jauniešu skaita 

attiecīgajā vecumā 

(2004.gads – IZM un 

Eurostat dati). 

1.2.2.pasākuma aktivitātes 

veido 60% ietekmes. 

Samazinājies jauniešu 

skaits, kas pēc 

pamatskolas pamet 

izglītību (% no skolēnu 

skaita) 

3,43% 2,73% 1,4% Profesionālās 

izglītības un 

vispārējo prasmju 

attīstība; 

mūţizglītības 

attīstība un 

izglītībā un 

mūţizglītībā 

iesaistīto 

institūciju 

rīcībspējas un 

sadarbības 

uzlabošana 

(1.2.2.2.1. un 

1.2.2.2.2.) 

Plānots, ka līdz 

2013.gadam pamatskolas 

beidzēju īpatsvars, kas 

saľem apliecību un turpina 

izglītību, sastādīs 98% no 

visa beidzēju skaita (2004. 

gads – CSP dati). 

1.2.2.pasākuma aktivitātes 

veido 70% ietekmes. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums 

 
 Plānošanas 

reģions 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Iznākuma rādītāji 

Personu skaits, kas saľem ESF atbalstu 

(izglītībā un apmācībās) mūţizglītības 

aktivitātes ietvaros 

Rīga 0 2400 9600 

Vidzeme 0 525 2200 

Kurzeme 0 625 2600 

Zemgale 0 625 2500 

Latgale 0 825 3300 

Izveidoti karjeras izglītības atbalsta un 

konsultatīvie centri profesionālās un 

vispārējās izglītības iestādēs 

Rīga 0 5 10 

Vidzeme 0 1 7 

Kurzeme 0 1 8 

Zemgale 0 1 7 

Latgale 0 2 8 

Izglītojamo skaits, kas saľēmuši 

konsultācijas profesionālās orientācijas 

un karjeras izglītības jomā 

Rīga 0 10 000 77 000 

Vidzeme 0 2 000 17 000 

Kurzeme 0 3 000 21 000 

Zemgale 0 2 000 20 000 

Latgale 0 3 000 25 000 

Izglītības politikas izstrādē, ieviešanā Rīga 0 600 3100 
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un vadībā iesaistīto personu skaits, kas 

saľēmuši ESF atbalstu kapacitātes 

stiprināšanas pasākumos 

Vidzeme 0 100 400 

Kurzeme 0 100 400 

Zemgale 0 100 400 

Latgale 0 100 400 

Sociālās atstumtības riska grupu 

izglītojamo skaits, kas saľēmuši ESF 

atbalstu mācībām 

Rīga 0 700 4400 

Vidzeme 0 200 1200 

Kurzeme 0 200 1400 

Zemgale 0 200 1400 

Latgale 0 200 1600 

Rezultāta rādītāji 

Izglītības iestāţu, kuras nodrošina 

profesionālās konsultācijas pasākumus, 

īpatsvars no izglītības iestāţu skaita 

reģionā 

Rīga 0% 5% 30% 

Vidzeme 0% 5% 30% 

Kurzeme 0% 5% 30% 

Zemgale 0% 5% 30% 

Latgale 0% 5% 30% 

Par izglītības un mūţizglītības politikas 

attīstību un īstenošanu atbildīgo 

institūciju, kas saľēmušas atbalstu 

personāla kapacitātes stiprināšanas 

pasākumiem, īpatsvars no institūciju 

skaita reģionā 

Rīga 0% 2% 80% 

Vidzeme 0% 2% 80% 

Kurzeme 0% 2% 80% 

Zemgale 0% 2% 80% 

Latgale 0% 2% 80% 

Palielinājies vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs integrēto izglītojamo 

ar speciālām vajadzībām skaits (% no 

izglītojamo ar speciālām vajadzībām 

skaita reģionā) 

Rīga 17% 19% 27% 

Vidzeme 17% 19% 27% 

Kurzeme 17% 19% 27% 

Zemgale 17% 19% 27% 

Latgale 17% 19% 27% 
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1.3. PRIORITĀTE „NODARBINĀTĪBAS VEICINĀŠANA UN VESELĪBA DARBĀ” 

1.3.1. PASĀKUMS „NODARBINĀTĪBA” 

Šķērsfinansējums 

179. Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu un pamatojoties uz integrētas attīstības 

principiem, potenciālajiem finansējuma saľēmējiem tiks dota iespēja īstenot projektus 

un projektu aktivitātes, kas atbilst Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomām, 

kā to paredz Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālā fondu un Kohēzijas fondu, 34(2) 

pants un tālāk minētie ierobeţojumi. 

180. 1.3.1.pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 2 miljonus eiro 

jeb 1,49% no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja 

tiks dota tikai tiem potenciālajiem finansējuma saľēmējiem, kuri īstenos projektus šādu 

aktivitāšu ietvaros: 

181. 1.3.1.3.2.apakšaktivitāte. Darba attiecību un darba drošības likumdošanas praktiska 

piemērošana nozarēs un uzľēmumos (līdz 0,6 milj. EUR jeb 7 % no apakšaktivitātei 

plānotā ESF finansējuma); 

182. 1.3.1.5.aktivitāte. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 

atbalsts (līdz 1 milj. EUR jeb 10 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma); 

183. 1.3.1.8.aktivitāte. Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses 

piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos (līdz 0,4 milj. 

EUR jeb 10 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma). 

 

Aktivitātes 

184. 1.3.1.1.aktivitāte. Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba 

tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi. 

185. 1.3.1.1.1.apakšaktivitāte. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām. 

186. Apakšaktivitātes mērķis: Veicināt investīcijas cilvēkresursos un komersantu tiešo dalību 

tiem pieejamā darbaspēka kvalifikācijas celšanā, tādējādi sekmējot darba raţīgumu, 

veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot ekonomikas konkurētspēju.  

187. Atbalsta veids: Atbalsts komersantiem darbinieku kvalifikācijas celšanai un 

pārkvalifikācijai, tai skaitā vispārējās apmācības (teorētiskai un praktiskai apmācībai, 

kura nav tieši saistīta ar konkrētā komersanta darbību un kurā iegūtās zināšanas un 

iemaľas izmantojamas arī citos komersantos vai citās darbības jomās); speciālās 

apmācības (teorētiskai un praktiskai apmācībai, kura ir tieši saistīta ar darbinieka iegūto 

zināšanu turpmāku izmantošanu konkrētajā komersantā, kas saľēmis atbalstu, ja iegūto 

zināšanu izmantošana citos komersantos vai citās darbības jomās ir ierobeţota).  

188. Mērķa grupa: Komersantos nodarbinātās personas, darba devēji - komersanti. 

189. Finansējuma saľēmēji: Nozaru, apakšnozaru asociācijas un darba devēju apvienības. 
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190. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Projekta maksimālā atbalsta 

summa ir 357 143 EUR (250 000 Ls). 

 

191. 1.3.1.1.2. Atbalsts nodarbināto personu un pašnodarbināto personu konkurētspējas 

veicināšanai un bezdarba prevencijai.  

192. Apakšaktivitātes mērķis: Veicināt investīcijas cilvēkresursos, veicot preventīvas 

darbības, lai nodarbinātie (komersantu nodarbinātas personas un pašnodarbinātie) 

uzturētu un paaugstinātu savu konkurētspēju un nenokļūtu ārpus darba tirgus, savlaicīgi 

ceļot kvalifikāciju, pārkvalificējoties vai apgūstot jaunas zināšanas, prasmes un iemaľas 

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.  

193. Atbalsta veids: Atbalsts komersantu nodarbinātām un pašnodarbinātām personām 

kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai, t.sk. vispārējām apmācībām (teorētiskai un 

praktiskai apmācībai, kura nav tieši saistīta ar konkrētā komersanta darbību un kurā 

iegūtās zināšanas un iemaľas izmantojamas arī citos komersantos vai citās darbības 

jomās); speciālām apmācībām (teorētiskai un praktiskai apmācībai, kura ir tieši saistīta 

ar darbinieka iegūto zināšanu turpmāku izmantošanu konkrētajā komersantā, kas 

saľēmis atbalstu, ja iegūto zināšanu izmantošana citos komersantos vai citās darbības 

jomās ir ierobeţota). 

194. Mērķa grupa: Komersantos nodarbinātās personas un pašnodarbinātas personas, kurām 

ir darba tirgus prasībām nepietiekošs iegūtās izglītības vai profesionālo prasmju līmenis, 

t.i. iegūta vai nepabeigta vispārējā izglītība vai profesionālā izglītība, un profesionālo 

prasmju līmenis nav atbilstošs darba vietas prasībām. 

195. Finansējuma saľēmēji: Komersanti, pašnodarbinātas personas. 

196. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Projekta minimālā 

attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobeţota, projekta maksimālā attiecināmo 

izmaksu kopsumma ir 100 000 EUR, izľemot pašnodarbināto personu pieteiktos 

projektus, kur maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 5000 EUR. 

 

197. 1.3.1.1.3. apakšaktivitāte. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība. 

198. Apakšaktivitātes mērķis: Cilvēkresursu attīstība, paaugstinot darba meklētāju un 

bezdarbnieku konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam 

un palielinot iespēju integrēties darba tirgū. 

199. Atbalsta veids: Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana 

un profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošana, apmācība pie darba devēja; 

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi- neformālās izglītības apguve un darba 

tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaľu apguve; specifisku pakalpojumu 

sniegšana mērķgrupu bezdarbniekiem apmācību laikā (ergoterapeita pakalpojumi, 

surdotulka pakalpojumi, specializēta transporta nodrošināšana bezdarbniekam- 

invalīdam). 

200. Mērķa grupa: Bezdarbnieki un darba meklētāji.  

201. Finansējuma saľēmēji: Darba tirgus institūcija, kas īsteno valsts politiku bezdarba 

samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu 

atbalsta jomā.  
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202. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmā 

izmaksu kopsumma nav ierobeţota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 16 

500 000 EUR projektam, kura ietvaros finansējuma saľēmējs organizē pasākumus 

atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

 

203. 1.3.1.1.4. apakšaktivitāte. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām.  

204. Apakšaktivitātes mērķis: Veicināt investīcijas cilvēkresursos un komersantu tiešo dalību 

tiem pieejamā darbaspēka kvalifikācijas celšanā, tādējādi sekmējot darba raţīgumu, 

veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot ekonomikas konkurētspēju.  

205. Atbalsta veids: Atbalsts komersantiem darbinieku kvalifikācijas celšanai un 

pārkvalifikācijai, tai skaitā vispārējās apmācības (teorētiskai un praktiskai apmācībai, 

kura nav tieši saistīta ar konkrētā komersanta darbību un kurā iegūtās zināšanas un 

iemaľas izmantojamas arī citos komersantos vai citās darbības jomās); speciālās 

apmācības (teorētiskai un praktiskai apmācībai, kura ir tieši saistīta ar darbinieka iegūto 

zināšanu turpmāku izmantošanu konkrētajā komersantā, kas saľēmis atbalstu, ja iegūto 

zināšanu izmantošana citos komersantos vai citās darbības jomās ir ierobeţota).  

206. Mērķa grupa: Komersantos nodarbinātās personas, darba devēji - komersanti. 

207. Finansējuma saľēmēji: Saimnieciskās darbības veicēji. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

208. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Projekta maksimālā atbalsta 

summa ir 214 285 EUR (150 000 Ls). 

 

209. 1.3.1.2. aktivitāte. Atbalsts pašnodarbinātības un uzľēmējdarbības uzsākšanai. 

210. (Svītrots ar Ministu Kabineta 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

211. Aktivitātes mērķis: Paaugstināt uzľēmējdarbības aktivitāti valstī, īpaši reģionos, attīstot 

uzľēmējdarbības uzsācēju zināšanas un iemaľas uzľēmējdarbībā, kā arī sniedzot 

nepieciešamo finansiālo atbalstu uzľēmējdarbības uzsākšanai. 

212. Atbalsta veids: Apmācības, ieskaitot zināšanu līmeľa noteikšanu un karjeras 

konsultācijas, konsultācijas komersanta darbības sākuma posmā un finansiāls atbalsts 

(grants, mikroaizdevums) komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

213. Mērķa grupa: Iedzīvotāji darbspējas vecumā, ieskaitot bezdarbniekus, kuri ir izteikuši 

vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, jaundibināti komersanti. 

214. Finansējuma saľēmēji: Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka”.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

215. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Projekta maksimālā atbalsta 

summa ir 20 368 750 EUR. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

216. (Svītrots ar Ministu Kabineta 24.09.2008. rīkojumu nr. 571)  

217. (Svītrots ar Ministu Kabineta 24.09.2008. rīkojumu nr.571) 

218. (Svītrots ar Ministu Kabineta 24.09.2008. rīkojumu nr. 571)  
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219. (Svītrots ar Ministu Kabineta 24.09.2008. rīkojumu nr.571); 

220. (Svītrots ar Ministu Kabineta 24.09.2008. rīkojumu nr.571)); 

221. (Svītrots ar Ministu Kabineta 24.09.2008. rīkojumu nr.571); 

 

222. 1.3.1.3.aktivitāte. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 

piemērošana un uzraudzības pilnveidošana. 

223. 1.3.1.3.1.apakšaktivitāte. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības 

pilnveidošana. 

224. Apakšaktivitātes mērķis: Uzlabot darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku 

darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, sniegto pakalpojumu kvalitāti un 

panākt pilnīgāku darba devēju, darbinieku un sabiedrības informētību, un veicināt darba 

tiesību subjektu izpratni par darba, darba drošības un arodveselības prasībām, lai 

sekmētu darbinieku veselībai drošas un nekaitīgas darba vides izveidi un darba tiesisko 

attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību izpildi. 

225. Atbalsta veids: Specializētu pētījumu veikšana darba tiesisko attiecību un darba 

aizsardzības un sabiedrības informētības un normatīvo aktu ievērošanas monitoringam; 

preventīvās darba kultūras attīstības stratēģisko dokumentu izstrāde un preventīvās 

darba kultūras ieviešanas un sabiedrības informēšanas pasākumu par darba tiesisko 

attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu uzraudzības jautājumiem pasākumu 

īstenošana valsts un uzľēmumu līmenī; sadarbības un pieredzes apmaiľas pasākumu 

organizēšana labās prakses pārľemšanai un izplatīšanai darba tiesisko attiecību un darba 

aizsardzības jomās, tajā skaitā starptautiskās pieredzes apgūšana un ieviešana attiecībā 

uz jaunām un efektīvām inspicēšanas metodēm un tendencēm; personāla kvalifikācijas 

paaugstināšanas pasākumi, tajā skaitā profesionālās augstākās izglītības iegūšanas 

organizēšana personālam par darba aizsardzības jautājumiem. 

226. Mērķa grupa: Darba tirgus institūciju, kas veido un īsteno valsts politiku darba tiesisko 

attiecību un darba aizsardzības jomā, darbinieki un klienti, īpaši darba devēji un 

darbinieki, darba aizsardzības speciālisti. 

227. Finansējuma saľēmēji: Institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģētas  funkcijas 

uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu 

prasību ievērošanu valstī. 

228. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmā 

izmaksu kopsumma nav noteikta, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 4 112 

101 EUR projektam, kura ietvaros finansējuma saľēmējs organizē pasākumus atbilstoši 

apakšaktivitātes mērķim. 

 

229. 1.3.1.3.2.apakšaktivitāte. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 

piemērošana nozarēs un uzľēmumos. 

230. Apakšaktivitātes mērķis: Sekmēt darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo 

aktu praktisku ieviešanu, mazināt darba tiesisko attiecību pārkāpumu un nelaimes 

gadījumu skaitu, veidot sociāli atbildīgu uzľēmējdarbību, tādējādi mazinot arī nelegālo 

nodarbinātību, kā arī panākt pilnīgāku darba devēju, darbinieku, sabiedrības informētību 

un veicināt darba tiesību subjektu izpratni par darba tiesisko attiecību, darba drošības un 

arodveselības prasībām. 
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231. Atbalsta veids: Darba devēju un nodarbināto personu konsultatīvo centru izveide 

plānošanas reģionos un informācijas sniegšana darba devējiem un nodarbinātajiem par 

darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktiskas piemērošanas 

jautājumiem; darba vides risku novērtējuma veikšana darba vietās, darba aizsardzības 

pasākumu plānu izstrāde un nodarbināto informēšana par darba aizsardzības 

jautājumiem, pētījumu veikšana par darba apstākļiem un riskiem Latvijā un analītisku 

materiālu izdošana par pētījumu rezultātiem, rekomendāciju izstrāde politikas 

veidotājiem un ieviesējiem; elektronizētas darba vides risku novērtēšanas sistēmas un 

datu bāzes par darba koplīgumiem un ģenerālvienošanos nozarēs izstrāde, ieviešana un 

darbības nodrošināšana, darba aizsardzības apmācību moduļu (programmu) izstrāde un 

ieviešana profesionālajās izglītības iestādēs, darba devēju organizāciju un 

arodorganizāciju vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšana, darba devēju apmācība 

par darba aizsardzības jautājumiem, sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu 

un kampaľu organizēšana par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem; 

informatīvu, izglītojošu, metodisku materiālu par darba tiesību un darba aizsardzības 

jautājumiem izstrāde, aktualizācija, pilnveidošana, izdošana un izplatīšana. 

232. Mērķa grupa: Darba devēji, darbinieki,  komercdarbības uzsācēji, darba devēji, uz 

kuriem attiecas Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr.99 „Noteikumi 

par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 

prasības. 

233. Finansējuma saľēmēji: Nacionālā līmeľa darba devēju un arodbiedrību organizācijas.  

234. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmā 

izmaksu kopsumma nav noteikta, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 6 000 

000 EUR projektam, kura ietvaros finansējuma saľēmējs organizē pasākumus atbilstoši 

apakšaktivitātes mērķim.  

 

235. 1.3.1.4.aktivitāte. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām. 

236. Aktivitātes mērķis: Izveidot modernas un uz klientiem vērstas institūcijas, kas operatīvi 

reaģē uz klientu (darba devēju, nodarbināto, bezdarbnieku, darba meklētāju, ekonomiski 

neaktīvo iedzīvotāju darbaspējas vecumā) pieprasījumu un sniedz atbilstošas 

kompetentas konsultācijas, nodrošina informatīvo atbalstu, izplata informatīvos un 

skaidrojošos materiālus par darba tirgus dalībniekus interesējošiem jautājumiem par 

nodarbinātību, sekmē darbaspēka konkurētspēju.  

237. Atbalsta veids: Darba metoţu pilnveidošana, sabiedrības informēšana par iespējām 

saľemt pakalpojumus, sniegto pakalpojumu sociālais mārketings, tai skaitā sadarbības 

partnerību stiprināšana, konsultācijas un izglītojoši semināri darba devējiem, personāla 

attīstības plānu īstenošana, karjeras konsultāciju pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana 

un metodiskās bāzes pilnveidošana, kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana. 

238. Mērķa grupa: Darba tirgus institūcijas, to darbinieki un klienti. 

239. Finansējuma saľēmēji: Darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku šādās jomās: 

bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto 

personu atbalsta jomā, karjeras attīstības atbalsta sistēmas jomā, sniedzot karjeras 

konsultāciju pakalpojumus darbspējas vecuma iedzīvotājiem, uzturot un attīstot karjeras 

konsultāciju metodisko bāzi. 

240. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo 

izmaksu kopsumma nav ierobeţota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma 3 381 
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812 EUR projektam, kura ietvaros finansējuma saľēmējs organizē pasākumus atbilstoši 

apakšaktivitātes mērķim. 

 

241. 1.3.1.5.aktivitāte. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas 

atbalsts. 

242. Aktivitātes mērķis: Atbalstīt nodarbinātības līmeľa paaugstināšanas un bezdarba 

mazināšanas pasākumus pašvaldībās ar augstu bezdarba līmeni. 

243. Atbalsta veids: Atbalsts (līdzfinansējuma veidā) pašvaldību izstrādāto projektu 

nodarbinātības veicināšanai ieviešanai.  

244. Mērķa grupa: Pašvaldības ar augstu bezdarba līmeni. 

245. Finansējuma saľēmēji: Pašvaldības sadarbībā ar izglītības iestādēm, darba devējiem, 

sociālajiem partneriem, sabiedriskām organizācijām, komercsabiedrībām.   

246. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo 

izmaksu kopsumma ir 10 000 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 50 

000 EUR, ja finansējuma saľēmējs ir pagasta pašvaldība; 100 000 EUR, ja finansējuma 

saľēmējs ir novads, rajona pilsēta, republikas pilsēta vai rajona pašvaldība.   

 

247. 1.3.1.6.aktivitāte. Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū. 

248. Aktivitātes mērķis: Paaugstināt dzimumu līdztiesības politikas īstenošanā iesaistīto 

institūciju kompetences līmeni par dzimumu līdztiesības integrētās pieejas izmantošanas 

iespējām, kā arī paaugstināt sabiedrības vispārīgās izpratnes un informētības līmeni par 

dzimumu līdztiesības jautājumiem daţādās dzīves jomās. 

249. Atbalsta veids: Sabiedrības informēšanas pasākumi, t.sk. sociālās reklāmas, semināri, 

akcijas, video, audio materiāli, diskusijas, raksti interneta portālos, avīzēs, TV un radio 

raidījumi, informatīvi bukleti, poligrāfiski materiāli; izglītojošu materiālu sagatavošana, 

semināri un izglītojoši pasākumi daţādu jomu speciālistiem par dzimumu līdztiesības 

jautājumiem un dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanas iespējām daţādās 

jomās; indikatoru izstrāde, apkopošana un adaptēšana, pētījuma (analīzes) veikšana, 

papildinot ar kvalitatīvu informāciju indeksa izveidei, datu bāzes izstrāde datu 

uzglabāšanai, papildināšanai, aktualizēšanai, pašvaldību novērtējums izmantojot 

indeksu, semināri indeksa popularizēšanai un ieviešanai praksē. 

250. Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (īpaši reproduktīvajā vecumā), darba devēji un 

profesionālās organizācijas, sociālie partneri, sabiedriskās organizācijas, masu mediji, 

valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības.  

251. Finansējuma saľēmējs: Institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģēta dzimumu 

līdztiesības politikas izstrāde un īstenošanas koordinēšana. 

252. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Aktivitātes ietvaros tiks 

īstenots viens projekts, tam piešķirot visu aktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu 

1 319 714 EUR  

 

253. 1.3.1.7.aktivitāte. Darba tirgus pieprasījuma īstermiľa un ilgtermiľa prognozēšanas un 

uzraudzības sistēmas attīstība. 
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254. Aktivitātes mērķis: Izveidot darba tirgus uzraudzības sistēmu, kas ļautu iegūt un 

analizēt datus par darbaspēka resursu ieguldījumiem tautsaimniecības sektoru/nozaru 

griezumā, specifiskajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem, iegūt ticamas 

prognozes par darba tirgus attīstību īstermiľā, vidējā un ilgtermiľā, lai plānotu 

bezdarbnieku un darba meklētāju iesaistīšanu aktīvajos nodarbinātības pasākumos, 

savlaicīgi plānotu izglītības piedāvājumu atbilstoši darba tirgus prasībām un informētu 

sabiedrību par darba tirgus attīstības tendencēm. 

255. Atbalsta veids: Darba tirgus pieprasījuma īstermiľa izpēte, veicot darba devēju un darba 

devēju asociāciju aptaujas; sabiedrības informētības un apmierinātības ar darba tirgus 

institūciju sniegtajiem pakalpojumiem izpēte; darba tirgus institūciju pakalpojumu 

efektivitātes un kvalitātes pētījumi; Latvijas reģionālā darba tirgus pētījumi: darba tirgus 

specifisko reģionālo problēmu identificēšana un pasākumu izstrādāšana reģionālā darba 

tirgus konkurētspējas stiprināšanai; darba tirgus elastības izpēte un elastības 

uzlabošanas pasākumu ieviešana, iespējamo diskriminācijas faktoru izvērtēšana 

reģionālajā darba tirgū un pasākumu ieviešana diskriminācijas faktoru novēršanai; 

bezdarba un sociālās atstumtības iemeslu pētījumi – pētījumi par bezdarbnieku 

sociālpsiholoģiskā portreta izmaiľām; bezdarbnieku mērķgrupu aptaujas, tai skaitā 

absolventu – bezdarbnieku aptaujas; darba tirgus vidēja un ilgtermiľa prognoţu 

sagatavošana un aktualizēšana; darba tirgus prognozēšanas metodikas izstrāde un 

pilnveide; nacionālas nozīmes pētījumi darba tirgus jomā. 

256. Mērķa grupa: Izglītības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikas veidotāji un 

īstenotāji, sociālie partneri, esošie un potenciālie darba ľēmēji. 

257. Finansējuma saľēmēji: Institūcijas, kurām normatīvajos aktos deleģēta nodarbinātības 

politikas izstrāde un īstenošana vai atbildība par darba tirgus vidēja un ilgtermiľa 

prognozēšanas sistēmas izveidi un uzturēšanu, darba tirgus konjunktūras analīzi un 

prognozēšanu. 

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

2 000 000 EUR. 

 

259. 1.3.1.8.aktivitāte. Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un  labas prakses 

piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos. 

260. Aktivitātes mērķis: Sekmēt nozares attīstību, izstrādājot un pārbaudot inovatīvus 

risinājumus darba tirgus politikas instrumentārijos, tai skaitā veicot pieredzes apmaiľu 

ES ietvaros, turpināt EQUAL ietvaros uzsāktās iniciatīvas, attīstot un testējot specifisku 

mērķa grupu atgriešanai darba tirgū un konkurētspējas paaugstināšanai mērķētus 

pasākumus. 

261. Atbalsta veids: Situācijas izpēte, ārvalstu pieredzes izzināšana, iespējamo risinājumu 

modelēšana, pilotprojektu īstenošana, rezultātu novērtēšana, informēšanas pasākumi. 

262. Mērķa grupa: Darba tirgus pakalpojumu sniedzēji un saľēmēji. 

263. Finansējuma saľēmēji: Nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikas veidotāji un 

īstenotāji sadarbībā ar pašvaldībām, sociālajiem partneriem, sabiedriskām 

organizācijām. 

264. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: No 10 000 EUR līdz 300 000 

EUR. 
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265. 1.3.1.9.aktivitāte. Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste. 

266. Aktivitātes mērķis: Celt komersantu konkurētspēju un veicināt pētnieciskās aktivitātes 

komersantos, piesaistot augsti kvalificētus darbiniekus tehnoloģisku jautājumu 

risināšanai vai jaunu produktu attīstīšanai uzľēmumos. 

267. Atbalsta veids: Atbalsts komersantiem augsti kvalificētu speciālistu piesaistei, 

komersantam nodarbinot inţenieri, zinātnieku vai citu kvalificētu speciālistu. 

268. Mērķa grupa: Komersanti, fiziskas personas – doktorantūras studenti, akadēmisko 

iestāţu un institūtu pētniecības darbinieki un augsti kvalificēti speciālisti. 

269. Finansējuma saľēmēji: Komersanti. 

270. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: maksimālais atbalsta apjoms 

gadā ir 57 143 EUR (40 000 Ls) vienam projekta iesniedzējam. 

 

Valsts atbalsts 

271. Valsts atbalsts tiks sniegts šādu aktivitāšu īstenošanā:  

 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas 

veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām”, 1.3.1.1.2.apakšaktivitātes 

„Atbalsts nodarbināto personu un pašnodarbināto personu konkurētspējas veicināšanai un 

bezdarba prevencijai” un 1.3.1.1.4.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām 

komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli organizētām 

apmācībām” ietvaros valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2001.gada 12.janvāra 

Regulai (EK) regulai Nr.68/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu mācību  

atbalstam;  

 1.3.1.2. aktivitātē „Atbalsts pašnodarbinātības un uzľēmējdarbības uzsākšanai” valsts atbalsts 

pieļaujams atbilstoši Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulai (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 

87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzľēmumiem, un 

Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta 

piemērošanu de minimis atbalstam; 

 1.3.1.3.2.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska 

piemērošana nozarēs un uzľēmumos” un 1.3.1.8.aktivitātes „Atbalsts labāko inovatīvo 

risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un 

ieviešanas instrumentārijos” ietvaros valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2006.gada 

15.decembra Regulai (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis 

atbalstam;  

 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” 

ietvaros valsts atbalsts pieļaujams atbilstoši Komisijas 2002.gada 12.decembra Regulai (EK) Nr. 

2204/2002 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz 

valsts atbalstu nodarbinātībai; 

 1.3.1.9.aktivitātes „Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste” ietvaros valsts atbalsts 

pieļaujams atbilstoši Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 

87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 
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272. Visu apakšaktivitāšu gadījumā paredzētais atbalsts ir atbrīvots no tā iepriekšējas 

pieteikšanas Eiropas Komisijā, un valsts atbalsta programma tiks izstrādāta vienlaicīgi 

ar Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes ieviešanu. 

 

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 

 

Teritoriju līdzsvarota attīstība 

 

273. Lai mazinātu nelabvēlīgās attīstības rādītāju atšķirības starp daţādām valsts teritorijas 

daļām, pasākuma ietvaros paredzēta specifiska aktivitāte "Vietējo nodarbinātības 

veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts", kura tiks īstenota teritorijās ārpus 

Rīgas, priekšroku dodot pašvaldībām ar augstu bezdarba līmeni. Atsevišķu aktivitāšu 

īstenošanā paredzēts piemērot teritoriāla rakstura projektu atlases specifisko kritēriju, 

atbalstot projektus, kas paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus, 

nodrošinot pakalpojumu pieejamību, īpaši, teritorijās ar augstu reģistrētā bezdarba 

līmeni.  
 

Makroekonomiskā stabilitāte 

 

274. Pasākuma „Nodarbinātība” aktivitātes nav tieši vērsts uz horizontālās prioritātes 

„Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu, tomēr pasākuma ietvaros plānotās 

aktivitātes dos ieguldījumu makroekonomiskās stabilitātes veicināšanā, it īpaši ľemot 

vērā, ka aktivitāšu ietvaros investīcijas virzītas uz sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanu, uzlabojumiem darba drošības sistēmā, lai samazinātu zaudējumus 

tautsaimniecībai darba negadījumu un arodslimību dēļ, iedzīvotāju ekonomiskās 

aktivitātes un produktivitātes palielināšanu, lai dotu ieguldījumu ekonomikas 

kopapjoma pieaugumā. 
 

Ilgtspējīga attīstība 

 

275. Pasākuma "Nodarbinātība" aktivitātes nav vērstas uz horizontālās prioritātes 

„Ilgtspējīga attīstība” mērķu sasniegšanu, jo aktivitāšu īstenošanai nav tiešas ietekmes 

uz vidi. 
 

Vienādas iespējas 

 

276. Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu 

sasniegšanu. Pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros paredzētas specifiskas aktivitātes 

vienādu iespēju principa iedzīvināšanai un diskriminācijas izskaušanai, piemēram, 

paredzēts konsultatīvs atbalsts darba attiecību likumdošanas piemērošanā, atbalsts 

dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū. Atsevišķu aktivitāšu īstenošanā tiks 

piemēroti specifiski projektu vērtēšanas kritēriji, nodrošinot atbalstu sociālās 

atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. 
 

Informācijas sabiedrība 
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277. Pasākuma „Nodarbinātība” aktivitātes tieši sekmē informācijas sabiedrības attīstību gan 

paredzot iedzīvotāju- bezdarbnieku, darba meklētāju, nodarbināto - apmācību darbam ar 

IKT, gan uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju prasmes izmantot IKT resursus. 
 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

 

278. Pasākuma „Nodarbinātība” ietvaros tiks nodrošināta vienmērīga valsts teritoriju 

attīstība, līdz ar to netiks veiktas īpašas aktivitātes Rīgas atbalstam, un atbalsta 

aktivitātes neietekmēs  Rīgas starptautisko konkurētspēju. 

 

Ieviešana 

 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un nosaukums 

Projek

tu 

atlases 

veids 

Starpniek

-

institūcija 

/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 

Sadarbī-

bas 

iestāde 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegum

u 

pieņemša

nas 

datums 

1.3.1.1.1. Atbalsts 

nodarbināto 

apmācībām 

komersantu 

konkurētspējas 

veicināšanai - 

atbalsts 

partnerībās 

organizētām 

apmācībām 

Atklāta 

projekt

u 

iesnieg

umu 

atlase 

Ekonomik

as 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros)  

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu u.c..) 

izstrādāšana 

3. Finanšu 

plānošana  

4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

 

Latvijas 

Investīciju 

un 

attīstības 

aģentūra 

1. Ieviešanas 

nosacījumu 

izstrādāšana 

(sadarbībā ar 

EM) 

2. Projektu 

iesniegumu 

atlase un 

apstiprināšana 

(sadarbībā ar 

EM)  

3. Projektu 

ieviešanas 

vadība, līgumu 

slēgšana, 

izpildes 

uzraudzība 

4. Kontrole un 

pārbaudes 

projektu 

īstenošanas 

vietās 

5. Maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

izdevumu 

deklarāciju 

sagatavošana 

6. Informācijas 

un publicitātes 

pasākumi 

aktivitāšu 

līmenī 

2008.gada 

2.ceturksn

is 

1.3.1.1.2. Atbalsts 

nodarbināto 

personu un 

pašnodarbināto 

Atklāta 

projekt

u 

iesnieg

Labklājība

s 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

Nodarbinā

tības valsts 

aģentūra 

1. Projektu 

iesniegumu 

atlase un 

apstiprināšana 

2008. 

gada 

4.cetturks

nis 



 

 

74 

personu 

konkurētspējas 

veicināšanai un 

bezdarba 

prevencijai 

umu 

atlase 

kompetences 

ietvaros) 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu u.c.) 

izstrādāšana 

3. Finanšu 

plānošana 

4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

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 

1.3.1.1.3. Bezdarbnieku 

un darba 

meklētāju 

apmācība  

Ierobeţ

ota 

projekt

u 

iesnieg

umu 

atlase 

Labklājība

s 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros) 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu, u.c.) 

izstrādāšana 

3. Finanšu 

plānošana 

4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

5. Projektu 

iesniegumu atlase 

un apstiprināšana 

Nodarbinā

tības valsts 

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 

2008.gada 

1.ceturksn

is 

1.3.1.1.4. Atbalsts 

nodarbināto 

apmācībām 

komersantu 

konkurētspējas 

veicināšanai - 

atbalsts 

komersantu 

individuāli 

organizētām 

apmācībām 

Atklāta 

projekt

u 

iesnieg

umu 

atlase 

Ekonomik

as 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros) 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu u.c..) 

izstrādāšana 

3. Finanšu 

plānošana  

Latvijas 

Investīciju 

un 

attīstības 

aģentūra 

1. Ieviešanas 

nosacījumu 

izstrādāšana 

(sadarbībā ar 

EM) 

2. Projektu 

iesniegumu 

atlase un 

apstiprināšana 

(sadarbībā ar 

EM) 

3. Projektu 

ieviešanas 

2008.gada 

2.ceturksn

is 
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4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

 

vadība, līgumu 

slēgšana, 

izpildes 

uzraudzība  

4. Kontrole un 

pārbaudes 

projektu 

īstenošanas 

vietās 

5. Maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

izdevumu 

deklarāciju 

sagatavošana 

6. Informācijas 

un publicitātes 

pasākumi 

aktivitāšu 

līmenī 

1.3.1.2. Atbalsts 

pašnodarbinātīb

as un 

uzľēmējdarbība

s uzsākšanai 

 

Ierobeţ

ota 

projekt

u 

iesnieg

umu 

atlase 

Ekonomik

as 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros) 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

izstrādāšana 

3.Finanšu 

plānošana 

4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

5. Projektu 

iesniegumu 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 

aktivitāšu līmenī 

-  - 

 

2008. 

gada 

4.ceturksn

is 

1.3.1.3.1.  Darba attiecību 

un darba 

drošības 

normatīvo aktu 

Ierobeţ

ota 

projekt

u 

Labklājība

s 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

Nodarbinā

tības valsts 

aģentūra 

1. Projektu 

ieviešanas 

vadība, līgumu 

slēgšana, 

2008.gada 

1.ceturksn

is 
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uzraudzības 

pilnveidošana  

iesnieg

umu 

atlase 

kompetences 

ietvaros) 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu u.c.) 

izstrādāšana 

3. Finanšu 

plānošana  

4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

5. Projektu 

iesniegumu atlase 

un apstiprināšana 

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 

1.3.1.3.2  Darba attiecību 

un darba 

drošības 

normatīvo aktu 

praktiska 

piemērošana 

nozarēs un 

uzľēmumos  

Ierobeţ

ota 

projekt

u 

iesnieg

umu 

atlase 

Labklājība

s 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros) 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu u.c.) 

izstrādāšana 

3. Finanšu 

plānošana 

4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

5. Projektu 

iesniegumu atlase 

un apstiprināšana 

Nodarbinā

tības valsts 

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 

2008.gada 

1.ceturksn

is 

1.3.1.4. Kapacitātes 

stiprināšana 

darba tirgus 

institūcijām 

 

Ierobeţ

ota 

projekt

u 

iesnieg

umu 

atlase 

Labklājība

s 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros) 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu u.c.) 

izstrādāšana 

3. Finanšu 

plānošana 

4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

5. Projektu 

iesniegumu atlase 

Nodarbinā

tības valsts 

aģentūra 

1. Projektu 

ieviešanas 

vadība, līgumu 

slēgšana, 

izpildes 

uzraudzība  

2. Kontrole un 

pārbaudes 

projektu 

īstenošanas 

vietās 

3. Maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

izdevumu 

deklarāciju 

2008.gada 

1.ceturksn

is 
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un apstiprināšana sagatavošana 

4. Informācijas 

un publicitātes 

pasākumi 

aktivitāšu 

līmenī 

1.3.1.5. Vietējo 

nodarbinātības 

veicināšanas 

pasākumu 

plānu 

ieviešanas 

atbalsts 

Atklāta 

projekt

u 

iesnieg

umu 

atlase 

Labklājība

s 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros) 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu u.c.) 

izstrādāšana 

3. Finanšu 

plānošana  

4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

Nodarbinā

tības valsts 

aģentūra  

1. Projektu 

iesniegumu 

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 

2009.gada 

2.ceturksn

is 

1.3.1.6. Atbalsts 

dzimumu 

līdztiesības 

veicināšanai 

darba tirgū 

Ierobeţ

ota 

projekt

u 

iesnieg

umu 

atlase 

Labklājība

s 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros) 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu u.c.) 

izstrādāšana 

3. Finanšu 

plānošana 

4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

5. Projektu 

iesniegumu atlase 

un apstiprināšana 

Nodarbinā

tības valsts 

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 

2009.gada 

1.ceturksn

is 
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1.3.1.7. Darba tirgus 

pieprasījuma 

īstermiľa un 

ilgtermiľa 

prognozēšanas 

un uzraudzības 

sistēmas 

attīstība  

Ierobeţ

ota 

projekt

u 

iesnieg

umu 

atlase 

Labklājība

s 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros) 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu u.c.) 

izstrādāšana 

3. Finanšu 

plānošana  

4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

5. Projektu 

iesniegumu atlase 

un apstiprināšana 

Nodarbinā

tības valsts 

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 

2009.gada 

2.ceturksn

is 

1.3.1.8. Atbalsts labāko 

inovatīvo 

risinājumu 

meklējumiem 

un  labas 

prakses 

piemēru 

integrēšanai 

darba tirgus 

politikās un 

ieviešanas 

instrumentārijo

s 

Atklāta 

projekt

u 

iesnieg

umu 

atlase 

Labklājība

s 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros) 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu u.c.) 

izstrādāšana 

3. Finanšu 

plānošana 

4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

Nodarbinā

tības valsts 

aģentūra  

1. Projektu 

iesniegumu 

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 

2009.gada 

4.ceturksn

is 

1.3.1.9. Augstas 

kvalifikācijas 

darbinieku 

piesaiste 

Atklāta 

projekt

u 

iesnieg

umu 

atlase 

Ekonomik

as 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros) 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

LIAA 1. Ieviešanas 

nosacījumu 

izstrādāšana 

(sadarbībā ar 

EM) 

2. Projektu 

iesniegumu 

atlase un 

apstiprināšana 

2008.gada

2.ceturksn

is 
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noteikumu u.c.) 

izstrādāšana 

3. Finanšu 

plānošana 

4. Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

 

(sadarbībā ar 

EM) 

3. Projektu 

ieviešanas 

vadība, līgumu 

slēgšana, 

izpildes 

uzraudzība 

4. Kontrole un 

pārbaudes 

projektu 

īstenošanas 

vietās 

5. Maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

izdevumu 

deklarāciju 

sagatavošana 

6. Informācijas 

un publicitātes 

pasākumi 

aktivitāšu 

līmenī 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

 

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 

 

Aktivitātes/apakšaktivitātes 

nr. un nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 

1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu 

konkurētspējas 

veicināšanai – atbalsts 

partnerībās organizētām 

apmācībām 

APIA Tā kā nav pamatojuma noteikt ierobeţotu projektu 

iesniegumu atlasi, noteikta atklāta projektu iesniegumu 

atlase 

1.3.1.1.2. Atbalsts nodarbināto 

personu un 

pašnodarbināto personu 

konkurētspējas 

veicināšanai un 

bezdarba prevencijai 

APIA Tā kā nav pamatojuma noteikt ierobeţotu projektu 

iesniegumu atlasi, noteikta atklāta projektu iesniegumu 

atlase 

1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba 

meklētāju apmācība  

IPIA Atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta 

likumam, valsts politiku bezdarba samazināšanas un 

bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā īsteno 

Labklājības ministrijas pārraudzībā esošā Nodarbinātības 

valsts aģentūra.  

Izvēlētais projektu iesniegumu atlases veids ļauj 

aktivitātei paredzēto finansējumu piešķirt institūcijai, kas, 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir pilnvarota to īstenot 

1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu 

APIA Tā kā nav pamatojuma noteikt ierobeţotu projektu 

iesniegumu atlasi, noteikta atklāta projektu iesniegumu 
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konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts 

komersantu individuāli 

organizētām apmācībām 

atlase 

1.3.1.2. Atbalsts 

pašnodarbinātības un 

uzľēmējdarbības 

uzsākšanai 

IPIA Saskaľā ar 01.11.2006 Rīkojuma nr. 841 „Par koncepciju 

"Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un 

zemes banka" attīstību 2007.–2013.gadam"” 3.4. punktu, 

Latvijas Hipotēku un Zemes banka kā attīstības banka 

papildina komercbanku sniegtos pakalpojumus [...] tai 

skaitā nodarbinātības un komercdarbības uzsākšanas 

finansēšanā. 

 

Izvēlētais projektu iesniegumu atlases veids ļauj 

aktivitātei paredzēto finansējumu piešķirt institūcijai, kas, 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir pilnvarota sniegt 

atbalstu nodarbinātības un komercdarbības uzsākšanas 

finansēšanā  

1.3.1.3.1. Darba attiecību un darba 

drošības normatīvo aktu 

uzraudzības 

pilnveidošana  

IPIA Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.-

2008.gadam kā vienu no nodarbinātības politikas 

pamatnostādľu sadaļas prioritātēm nosaka darba drošības 

un darba attiecību uzraudzības sistēmas pilnveidošanu.  

Atbilstoši Valsts darba inspekcijas likumam, inspekcija 

īsteno valsts uzraudzības un kontroles funkciju darba 

tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu 

tehniskās uzraudzības jomā.  

Izvēlētais projektu iesniegumu atlases veids ļauj 

aktivitātei paredzēto finansējumu piešķirt institūcijai, kas, 

atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir pilnvarota to īstenot 

1.3.1.3.2 Darba attiecību un darba 

drošības normatīvo aktu 

praktiska piemērošana 

nozarēs un uzľēmumos  

IPIA Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005.-

2008.gadam kā vienu no nodarbinātības politikas 

pamatnostādľu sadaļas prioritātēm nosaka veicināt 

normatīvo aktu praktisku ieviešanu uzľēmumos darba 

drošības un veselības aizsardzības darbā jomā, informēt 

sabiedrību par šiem jautājumiem, stiprinot sociālo 

partneru lomu.  

Projektu iesniedzēju loks šīs aktivitātes gadījumā ir 

iepriekš noteikts un ierobeţots, proti, tie ir sociālie 

partneri- nacionālā līmeľa darba devēju un arodbiedrību 

organizācijas, kas arī pamato ierobeţotas projektu 

iesniegumu atlases veida izvēli 

1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana 

darba tirgus institūcijām 

 

IPIA Eiropas Padomes 2005.gada 12.jūlija Integrēto  

pamatnostādľu izaugsmei un nodarbinātībai 

20.pamatnostādnes „Uzlabot saskaľotību 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 aktivitātes gadījumā ir 

iepriekš noteikts un ierobeţots, proti, tās ir institūcijas, 

kas atbilstoši politikas plānošanas un normatīvajiem 

dokumentiem, īsteno valsts politiku bezdarba prevencijas, 

bezdarba samazināšanas un karjeras attīstības atbalsta 

sistēmas jomā darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Minētais 

pamato ierobeţotas projektu iesniegumu atlases veida 

izvēli 

1.3.1.5. Vietējo nodarbinātības APIA Tā kā finansējumu nevarēs saľemt visas vietējo 
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veicināšanas pasākumu 

plānu ieviešanas atbalsts 

nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanā 

iesaistītās institūcijas (pašvaldības), kā projektu 

iesniegumu atlases veids izvēlēta atklāta projektu 

iesniegumu atlase, paredzot brīvu sacensību starp 

projektu iesniedzējiem saskaľā ar projekta iesnieguma 

vērtēšanas kritērijiem un citiem Ministru kabineta 

noteikumos par aktivitātes ieviešanu ietvertajiem 

nosacījumiem 

1.3.1.6. Atbalsts dzimumu 

līdztiesības veicināšanai 

darba tirgū 

IPIA Ierobeţotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, jo 

ir tikai viena institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģēta 

dzimumu līdztiesības politikas izstrāde un īstenošanas 

koordinēšana 

1.3.1.7. Darba tirgus 

pieprasījuma īstermiľa 

un ilgtermiľa 

prognozēšanas un 

uzraudzības sistēmas 

attīstība  

IPIA Ierobeţotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, jo 

atbildība par darba tirgus vidēja un ilgtermiľa 

prognozēšanas sistēmas izveidi un uzturēšanu, kā arī  

nodarbinātības politikas izstrāde un īstenošana deleģēta 

normatīvajos aktos noteiktām institūcijām 

1.3.1.8. Atbalsts labāko 

inovatīvo risinājumu 

meklējumiem un  labas 

prakses piemēru 

integrēšanai darba tirgus 

politikās un ieviešanas 

instrumentārijos 

APIA Tā kā projektu iesniedzēju loks nav iepriekš noteikts, 

izvēlēts atklātas projektu iesniegumu atlases veids 

1.3.1.9. Augstas kvalifikācijas 

darbinieku piesaiste 

APIA Tā kā nav pamatojuma noteikt ierobeţotu projektu 

iesniegumu atlasi, noteikta atklāta projektu iesniegumu 

atlase 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

 

Finanšu plāns 

 

 Gads/Investīcijas 

joma 

Kopā,  

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF,  

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums,  

EUR 

  1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.3.1. Nodarbinātība 176 576 803 158 134 316 142 329 656 15 804 660 18 442 487 

2007. 19 195 114 17 676 260 15 591 075 2 085 185 1 518 854 

2008. 21 048 492 19 100 296 17 027 323 2 072 973 1 948 196 

2009. 22 996 160 20 768 800 18 578 717 2 190 083 2 227 360 

2010. 25 053 915 22 444 277 20 196 437 2 247 840 2 609 638 

2011. 27 234 745 24 065 864 21 873 221 2 192 643 3 168 881 

2012. 29 468 245 25 857 829 23 622 596 2 235 233 3 610 416 

2013. 31 580 132 28 220 990 25 440 287 2 780 703 3 359 142 

      

1.3.1.1. Darbspējas 

vecuma iedzīvotāju 

konkurētspējas 

paaugstināšana 

darba tirgū, t.sk., 

nodarbināto 

pārkvalifikācija un 

aktīvie 

95 993 983 84 551 496 78 734 262 5 817 234 11 442 487 
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nodarbinātības 

pasākumi 

2007. 10 418 179 9 666 119 8 667 437 998 682 752 060 

2008. 10 570 407 9 459 642 8 707 153 752 489 1 110 765 

2009. 11 399 498 10 085 869 9 361 166 724 703 1 313 629 

2010. 13 785 232 12 168 887 11 313 361 855 526 1 616 345 

2011. 14 672 077 12 578 956 11 947 986 630 970 2 093 121 

2012. 17 621 033 15 172 414 14 365 724 806 690 2 448 619 

2013. 17 527 557 15 419 609 14 371 435 1 048 174 2 107 948 

       

1.3.1.1.1. Atbalsts 

nodarbināto 

apmācībām 

komersantu 

konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts 

partnerībās 

organizētām 

apmācībām 

17 163 728 13 730 982 13 730 982 0 3 432 746 

2007. 1 880 149 1 504 119 1 504 119 0 376 030 

2008. 2 053 349 1 642 679 1 642 679 0 410 670 

2009. 2 240 433 1 792 346 1 792 346 0 448 087 

2010. 2 435 516 1 948 413 1 948 413 0 487 103 

2011. 2 637 721 2 110 177 2 110 177 0 527 544 

2012. 2 848 681 2 278 945 2 278 945 0 569 736 

2013. 3 067 879 2 454 303 2 454 303 0 613 576 

       

1.3.1.1.2 Atbalsts 

nodarbināto personu 

un pašnodarbināto 

personu 

konkurētspējas 

veicināšanai un 

bezdarba prevencijai 

22 884 971 18 307 976 18 307 976 0 4 576 995 

2007. 0 0 0 0 0 

2008. 1 447 123 1 157 698 1 157 698 0 289 425 

2009. 2 087 276 1 669 821 1 669 821 0 417 455 

2010. 3 210 694 2 568 555 2 568 555 0 642 139 

2011. 4 087 653 3 049 620 3 049 620 0 1 038 033 

2012. 6 545 736 5 236 589 5 236 589 0 1 309 147 

2013. 5 506 489 4 625 693 4 625 693 0 880 796 

       

1.3.1.1.3. 

Bezdarbnieku un 

darba meklētāju 

apmācība  38 781 557 38 781 557 32 964 323 5 817 234 

0 

2007. 6 657 881 6 657 881 5 659 199 998 682 0 

2008. 5 016 587 5 016 587 4 264 098 752 489 0 

2009. 4 831 356 4 831 356 4 106 653 724 703 0 

2010. 5 703 506 5 703 506 4 847 980 855 526 0 

2011. 5 308 982 5 308 982 4 678 012 630 970 0 

2012. 5 377 935 5 377 935 4 571 245 806 690 0 

2013. 5 885 310 5 885 310 4 837 136 1 048 174 0 

      

1.3.1.1.4. Atbalsts 

nodarbināto 

apmācībām 

komersantu 

17 163 727 13 730 981 13 730 981 0 3 432 746 
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konkurētspējas 

veicināšanai - atbalsts 

komersantu 

individuāli 

organizētām 

apmācībām 

2007. 1 880 149 1 504 119 1 504 119 0 376 030 

2008. 2 053 348 1 642 678 1 642 678 0 410 670 

2009. 2 240 433 1 792 346 1 792 346 0 448 087 

2010. 2 435 516 1 948 413 1 948 413 0 487 103 

2011. 2 637 721 2 110 177 2 110 177 0 527 544 

2012. 2 848 681 2 278 945 2 278 945 0 569 736 

2013. 3 067 879 2 454 303 2 454 303 0 613 576 

      

       

1.3.1.2. Atbalsts 

pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai 

20 368 750 20 368 750 17 313 438 3 055 312 0 

2007. 2 231 234 2 231 234 1 896 549 334 685 0 

2008. 2 436 774 2 436 774 2 071 258 365 516 0 

2009. 2 658 794 2 658 794 2 259 975 398 819 0 

2010. 2 890 306 2 890 306 2 456 760 433 546 0 

2011. 3 130 269 3 130 269 2 660 729 469 540 0 

2012. 3 380 622 3 380 622 2 873 529 507 093 0 

2013. 3 640 751 3 640 751 3 094 638 546 113 0 

       

1.3.1.3. Darba 

attiecību un darba 

drošības normatīvo 

aktu praktiska 

piemērošana un 

uzraudzības 

pilnveidošana 

14 000 703 14 000 703 11 900 597 2 100 106 0 

2007. 2 722 353 2 722 353 2 314 000 408 353 0 

2008. 2 000 042 2 000 042 1 700 036 300 006 0 

2009. 1 804 418 1 804 418 1 533 755 270 663 0 

2010. 1 925 687 1 925 687 1 636 834 288 853 0 

2011. 1 962 924 1 962 924 1 668 485 294 439 0 

2012. 1 375 500 1 375 500 1 169 175 206 325 0 

2013. 2 209 779 2 209 779 1 878 312 331 467 0 

       

1.3.1.3.1. Darba 

attiecību un darba 

drošības normatīvo 

aktu uzraudzības 

pilnveidošana 

4 112 101 4 112 101 3 495 285 616 816 0 

2007. 769 412 769 412 654 000 115 412 0 

2008. 656 115 656 115 557 698 98 417 0 

2009. 428 158 428 158 363 934 64 224 0 

2010. 471 031 471 031 400 376 70 655 0 

2011. 702 752 702 752 597 339 105 413 0 

2012. 495 955 495 955 421 562 74 393 0 

2013. 588 678 588 678 500 376 88 302 0 

       

1.3.1.3.2. Darba 

attiecību un darba 

drošības normatīvo 

9 888 602 9 888 602 8 405 312 1 483 290 0 
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aktu praktiska 

piemērošana nozarēs 

un uzņēmumos 

2007. 1 952 941 1 952 941 1 660 000 292 941 0 

2008. 1 343 927 1 343 927 1 142 338 201 589 0 

2009. 1 376 260 1 376 260 1 169 821 206 439 0 

2010. 1 454 656 1 454 656 1 236 458 218 198 0 

2011. 1 260 172 1 260 172 1 071 146 189 026 0 

2012. 879 545 879 545 747 613 131 932 0 

2013. 1 621 101 1 621 101 1 377 936 243 165 0 

       

1.3.1.4. Kapacitātes 

stiprināšana darba 

tirgus institūcijām 

3 381 812 3 381 812 2 874 539 507 273 0 

2007. 345 344 345 344 293 542 51 802 0 

2008. 770 151 770 151 654 628 115 523 0 

2009. 489 646 489 646 416 199 73 447 0 

2010. 425 378 425 378 361 571 63 807 0 

2011. 489 646 489 646 416 199 73 447 0 

2012. 371 999 371 999 316 199 55 800 0 

2013. 489 648 489 648 416 201 73 447 0 

       

1.3.1.5. Vietējo 

nodarbinātības 

veicināšanas 

pasākumu plānu 

ieviešanas atbalsts 20 000 000 20 000 000 17 000 000 3 000 000 

0 

2007. 1 944 416 1 944 416 1 652 753 291 663 0 

2008. 2 379 694 2 379 694 2 022 740 356 954 0 

2009. 2 876 634 2 876 634 2 445 139 431 495 0 

2010. 2 402 235 2 402 235 2 041 900 360 335 0 

2011. 3 128 786 3 128 786 2 659 468 469 318 0 

2012. 2 695 974 2 695 974 2 291 578 404 396 0 

2013. 4 572 261 4 572 261 3 886 422 685 839 0 

       

1.3.1.6. Atbalsts 

dzimumu līdztiesības 

veicināšanai darba 

tirgū 

1 319 714 1 319 714 1 121 757 197 957 0 

2007. 0 0 0 0 0 

2008. 290 406 290 406 246 845 43 561 0 

2009. 205 861 205 861 174 982 30 879 0 

2010. 205 861 205 861 174 982 30 879 0 

2011. 205 861 205 861 174 982 30 879 0 

2012. 205 861 205 861 174 982 30 879 0 

2013. 205 864 205 864 174 984 30 880 0 

      

1.3.1.7. Darba tirgus 

pieprasījuma 

īstermiņa un 

ilgtermiņa 

prognozēšanas un 

uzraudzības sistēmas 

attīstība 

2 845 745 2 845 745 2 418 882 426 863 0 

2007. 0 0 0 0 0 

2008. 184 404 184 404 156 743 27 661 0 

2009. 933 821 933 821 793 748 140 073 0 

2010. 431 868 431 868 367 088 64 780 0 
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2011. 431 884 431 884 367 101 64 783 0 

2012. 431 884 431 884 367 101 64 783 0 

2013. 431 884 431 884 367 101 64 783 0 

       

1.3.1.8. Atbalsts 

labāko inovatīvo 

risinājumu 

meklējumiem un  

labas prakses 

piemēru integrēšanai 

darba tirgus politikās 

un ieviešanas 

instrumentārijos 

4 666 096 4 666 096 3 966 181 699 915 0 

2007. 0 0 0 0 0 

2008. 741 752 741 752 630 489 111 263 0 

2009. 800 026 800 026 680 022 120 004 0 

2010. 1 000 762 1 000 762 850 648 150 114 0 

2011. 1 061 778 1 061 778 902 511 159 267 0 

2012. 1 061 778 1 061 778 902 511 159 267 0 

2013. 0 0 0 0 0 

       

1.3.1.9. Augstas 

kvalifikācijas 

darbinieku piesaiste 

14 000 000 7 000 000 7 000 000 0 7 000 000 

2007. 1 533 588 766 794 766 794 0 766 794 

2008. 1 674 862 837 431 837 431 0 837 431 

2009. 1 827 462 913 731 913 731 0 913 731 

2010. 1 986 586 993 293 993 293 0 993 293 

2011. 2 151 520 1 075 760 1 075 760 0 1 075 760 

2012. 2 323 594 1 161 797 1 161 797 0 1 161 797 

2013. 2 502 388 1 251 194 1 251 194 0 1 251 194 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 
 

Finansējuma kategorizācija 

 
Aktivitātes / 

apakšaktivitātes 

nr. 

Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums 

% no 

pasākuma 

finansējuma 

1.3.1.1. 66 – Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū 55% 

1.3.1.2. 68 – Atbalsts pašnodarbinātībai un jaunu uzľēmumu dibināšanai 12% 

1.3.1.3. 64 – Īpašu pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam 

saistībā ar nozaru un uzľēmumu restrukturizāciju, kā arī tādu sistēmu 

izstrāde, ar kuru palīdzību paredzēt ekonomiskās pārmaiľas un nākotnes 

prasības attiecībā uz darba vietām un prasmēm 

8% 

1.3.1.4. 65 – Darba tirgus iestāţu modernizācija un stiprināšana 2% 

1.3.1.5. 66 – Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū 12% 

1.3.1.6. 69 – Pasākumi, lai uzlabotu sieviešu piekļuvi nodarbinātībai un 

palielinātu sieviešu ilgtspējīgu dalību un panākumus nodarbinātībā, lai 

samazinātu uz dzimumu balstītu nošķiršanu darba tirgū, kā arī saskaľotu 

darbu un privāto dzīvi, piemēram, atvieglojot piekļuvi bērnu aprūpei un 

apgādājamo aprūpei 

1% 

1.3.1.7. 64 – Īpašu pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam 

saistībā ar nozaru un uzľēmumu restrukturizāciju, kā arī tādu sistēmu 

izstrāde, ar kuru palīdzību paredzēt ekonomiskās pārmaiľas un nākotnes 

prasības attiecībā uz darba vietām un prasmēm 

2% 

1.3.1.8. 80 – Partnerību, sadarbības un iniciatīvu veicināšana, iesaistot nozīmīgas 3% 



 

 

86 

ieinteresētās puses 

1.3.1.9. 62 – Mūţizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzľēmumos; apmācība 

un pakalpojumi darba ľēmējiem, lai palielinātu viľu spēju pielāgoties 

pārmaiľām; uzľēmējdarbības un inovāciju veicināšana 

5% 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 
 

Finansējuma sadalījums pa klasifikācijas kodiem 

 
62 – Mūţizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzľēmumos; apmācība un 

pakalpojumi darba ľēmējiem, lai palielinātu viľu spēju pielāgoties pārmaiľām; 

uzľēmējdarbības un inovāciju veicināšana 

5% 

64 – Īpašu pakalpojumu izstrāde nodarbinātībai, apmācībai un atbalstam saistībā ar 

nozaru un uzľēmumu restrukturizāciju, kā arī tādu sistēmu izstrāde, ar kuru palīdzību 

paredzēt ekonomiskās pārmaiľas un nākotnes prasības attiecībā uz darba vietām un 

prasmēm 

10% 

65 – Darba tirgus iestāţu modernizācija un stiprināšana 2% 

66 – Aktīvu un preventīvu pasākumu ieviešana darba tirgū 67% 

68 –  Atbalsts pašnodarbinātībai un jaunu uzľēmumu dibināšanai 12% 

69 – Pasākumi, lai uzlabotu sieviešu piekļuvi nodarbinātībai un palielinātu sieviešu 

ilgtspējīgu dalību un panākumus nodarbinātībā, lai samazinātu uz dzimumu balstītu 

nošķiršanu darba tirgū, kā arī saskaľotu darbu un privāto dzīvi, piemēram, atvieglojot 

piekļuvi bērnu aprūpei un apgādājamo aprūpei 

1% 

80 – Partnerību, sadarbības un iniciatīvu veicināšana, iesaistot nozīmīgas ieinteresētās 

puses 

3% 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Uzraudzības rādītāji 

Rādītājs Bāzes 

vērtība 

Kvanti-

fikācija 

2009. 

gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojum

s 

Aprēķina skaidrojums 

Iznākuma rādītāji 
Apmācībās 

iesaistīto 

nodarbināto 

personu skaits 

 

4744 

(2006.g.) 

 

6 080 

 

 

 

28 400 

 

 

1.3.1.1. 

aktivitāte 

Vidējās vienas personas apmācību 

izmaksas plānotas 2000 EUR. 

Modulārās 

apmācībās, 

pārkvalifikācijas un 

tālākizglītības 

pasākumos atbalstu 

saľēmušo 

bezdarbnieku un 

darba meklētāju 

skaits 

17897 

(2006.g.) 

13 374 36 000 1.3.1.1.3. 

apakš-

aktivitāte 

Modulārajā apmācībā tiks iesaistīti 

25 500  darba meklētāju un 

bezdarbnieku (vidēji 460,74 EUR 

uz  vienu personu) ; profesionālo 

apmācību pabeigušo bezdarbnieku 

skaits -10500 (vidēji 2017 EUR 

vienas personas atbalstam; mācības 

uzsākušo skaits ir lielāks, tiek 

pieľemts, ka kursus pabeidz 90% 

no uzsākušajiem.) Pieľemot, ka 

NVA piešķirs bezdarbnieka statusu 

vidēji 85 000 personām gadā, ESF 

atbalstu būs iespējams sniegt ap 

6% no bezdarbnieka statusu 

saľēmušo personu skaita 
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Rādītājs Bāzes 

vērtība 

Kvanti-

fikācija 

2009. 

gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojum

s 

Aprēķina skaidrojums 

Apmācības 

uzľēmējdarbības 

un 

pašnodarbinātības 

uzsākšanai 

saľēmušo personu 

skaits 

527 

(2006.g.) 

1 200 5 000 1.3.1.2. 

aktivitāte 

Vidējās vienas personas apmācību 

izmaksas plānotas 1500 EUR. 25% 

no apmācību beigušajiem saľem 

finansiālo atbalstu - kredītu līdz 

71 144 EUR un grantus par kopējo 

summu 11 525 EUR 

Apmācībās un 

kvalifikācijas 

celšanas 

pasākumos 

iesaistīto darba 

tirgus institūciju, 

kas īsteno valsts 

politiku darba 

tiesisko attiecību 

un darba 

aizsardzības jomā, 

darbinieku un 

amatpersonu skaits 

Dati 

netika 

apkopoti 

100 280 1.3.1.3.1. 

apakšaktivitāte 

1 amatpersonas apmācību 

izmaksas vidēji 2000 EUR, 

 1 inspektora apmācības izmaksas 

vidēji 800 EUR, 

1 jaunpieľemtās amatpersonas vai 

darbinieka pamatapmācības vidējās 

izmaksas 500 EUR, 

1 pieredzējušās  amatpersonas vai 

darbinieka kvalifikācijas 

paaugstināšana  izmaksas 500 EUR 

Darba vietu skaits, 

kam veikts darba 

vides risku 

novērtējums 

 Bāzes 

vērtību 

veido 

kopējais 

darba 

vietu 

skaits 

bīstamajās 

nozarēs 

2006.gadā

- ap 80 

tūkst., kas 

palielināsi

es pēc 

izmaiľām 

normatīva

jos aktos 

40000 100000 1.3.1.3.2. 

apakš-

aktivitāte 

Vidēji 20 EUR vienas darba vietas 

novērtēšanai 

Darba tirgus 

institūciju, kas 

īsteno valsts 

politiku 

bezdarbnieku un 

darba meklētāju 

atbalsta jomā un 

karjeras attīstības 

atbalsta sistēmas 

jomā, apmācīto 

darbinieku skaits 

gadā 

Dati 

netika 

apkopoti 

200 200 1.3.1.4. 

aktivitāte 

Katru gadu tiek apmācīti 200 

esošie un jaunpieľemtie darbinieki. 

Vidējās viena darbinieka apmācību 

izmaksas 1900 EUR 

Līdzfinansēto 

vietējo 

nodarbinātības 

veicināšanas 

0 120 170 1.3.1.5. 

aktivitāte 

Viena plāna atbalsts 

(līdzfinansēšana) plānots vidēji 34 

tūkst EUR apmērā līdz 

administratīvi teritoriālās reformas 
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Rādītājs Bāzes 

vērtība 

Kvanti-

fikācija 

2009. 

gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojum

s 

Aprēķina skaidrojums 

pasākumu plānu 

skaits 

noslēgumam un vidēji 164 tūkst. 

EUR apmērā pēc administratīvi 

teritoriālās reformas noslēguma 

Darba tirgus 

pētījumu, aptauju 

un sagatavoto 

darba tirgus 

prognoţu skaits 

- 16 50 1.3.1.7. 

aktivitāte 

Vienas aptaujas vidējās izmaksas 

35300 EUR; ilgtermiľa prognozes 

sagatavošanas vidējās izmaksas 

200 000 EUR 

Atbalstīto  

inovatīvo 

risinājumu 

meklējumu un 

labas prakses 

piemēru 

integrēšanas darba 

tirgū projektu 

skaits 

Uzsākti 10 

Eiropas 

Kopienas 

iniciatīvas 

EQUAL 

projekti 

2 15 1.3.1.8. 

aktivitāte 

Viena projekta vidējās izmaksas 

300000 EUR. 

Piesaistīto augstas 

kvalifikācijas 

darbinieku skaits 

jaunradītās darba 

vietās uzľēmumos 

0 60 280 1.3.1.9. 

aktivitāte 

Viena darbinieka vidējās izmaksas 

25 000 EUR. 

Rezultāta rādītāji  

Ekonomiski aktīvo 

uzľēmumu 

īpatsvars 

procentos, kuri 

apmācījuši 

darbiniekus ar ESF 

atbalstu 

0,3% 0,35% 0,4% 1.3.1.1.1., 

1.3.1.1.4. 

apakšaktivitāte 

Bāzes vērtību 0,3% veido 2004.-

2006.gada plānošanas periodā 

noslēgto ~ 180 līgumu par 

nodarbināto apmācību īpatsvars no 

kopējā ekonomiski aktīvo 

uzľēmumu skaita Latvijā (~ 53 

tūkst.). Plānots, ka 2007.-2013.g. 

plānošanas periodā ekonomiski 

aktīvo uzľēmumu skaits pieaugs 

(līdz ~ 65 tūkst.) un ka atbalstu 

saľems vismaz 260 uzľēmumi 

(260 no 65000 ir 0,4%) 

 
Atbalstu saľēmušo 

bezdarbnieku un 

darba meklētāju 

īpatsvars, kas 

iekārtojas darbā 6 

mēnešu laikā pēc 

saľemtajām 

apmācībām  

36% 

(2005.g.) 

37% 40% 1.3.1.1.2. 

apakš-

aktivitāte 

Sasniedzamā rādītāja kvantifikācija 

noteikta, izmantojot empīriskos 

datus par līdzvērtīgu projektu 

īstenošanas rezultātiem 2005.gadā. 

Pie tam augstāks darbā 

iekārtošanās rādītājs sagaidāms 

pārkvalifikācijas un tālākizglītības 

programmas beigušo personu vidū, 

savukārt zemāks- personu 

konkurētspējas paaugstināšanas 

pasākumos iesaistīto personu vidū 

Pašnodarbinātību 

un komercdarbību 

uzsākušo personu 

īpatsvars no 

konsultācijas un 

apmācības 

- 20% 25% 1.3.1.2. 

aktivitātes 

Sasniedzamā rādītāja kvantifikācija 

noteikta, izmantojot informāciju 

par citu ES dalībvalstu pieredzi 

līdzīgu pasākumu īstenošanā 
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Rādītājs Bāzes 

vērtība 

Kvanti-

fikācija 

2009. 

gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojum

s 

Aprēķina skaidrojums 

saľēmušajām 

personām 

Atklāto darba 

attiecību un darba 

tirgus normatīvo 

aktu pārkāpumu 

skaita 

samazinājums 

Valsts darba 

inspekcijas 

apsekotajos 

uzľēmumos 

3,67 

pārkāpumi 

vienā 

apsekoju

mā 

(2004.g.) 

samazināju

ms par 5% 

samazināju

ms par 15% 

1.3.1.3. 

aktivitāte 

Projekta gaitā sniedzot 

konsultatīvo atbalstu darba 

attiecību un darba drošības 

likumdošanas piemērošanā līdz 

15% strādājošo un darba devēju, 

izvirzīts rezultāta rādītājs par 

proporcionālu konstatēto darba 

attiecību un darba tirgus 

likumdošanas pārkāpumu skaita 

samazināšanos 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

 

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums 

 
Iznākuma rādītāji Plānošanas reģions Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Apmācībās iesaistīto 

nodarbināto personu skaits 

 

Rīga  

4744 

3600  16811  

Vidzeme 507  2357  

Kurzeme 707  3301  

Zemgale 533  2506  

Latgale 733  3425  

Modulārās apmācības, 

pārkvalifikācijas un 

tālākizglītības un 

tālākizglītības pasākumos 

atbalstu saľēmušo 

bezdarbnieku un darba 

meklētāju skaits 

 

Rīga 17897 4279 11518 

Vidzeme 1432 3855 

Kurzeme 1777 4783 

Zemgale 1620 4361 

Latgale 4266 11483 

Apmācības uzľēmējdarbības 

un pašnodarbinātības 

uzsākšanai saľēmušo personu 

skaits 

Rīga 527 576 2400 

Vidzeme 120 500 

Kurzeme 156 650 

Zemgale 156 650 

Latgale 192 800 

Apmācībās un kvalifikācijas 

celšanas pasākumos iesaistīto 

darba tirgus institūcijas, kas 

īsteno valsts politiku darba 

tiesisko attiecību un  darba 

aizsardzības jomā, darbinieku 

un amatpersonu skaits 

Rīga Dati netika 

apkopoti 

32 92 

Vidzeme 17 47 

Kurzeme 17 47 

Zemgale 17 47 

Latgale 17 47 

Darba vietu skaits, kam 

veikts darba vides risku 

novērtējums 

 

Rīga Bāzes vērtību 

veido kopējais 

darba vietu skaits 

bīstamajās 

nozarēs 

2006.gadā- ap 80 

tūkst., kas 

28400 71000 

Vidzeme 2800 7000 

Kurzeme 3600 9000 

Zemgale 2400 6000 

Latgale 2800 7000 
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palielināsies pēc 

izmaiľām 

normatīvajos 

aktos 

Darba tirgus institūciju, kas 

īsteno valsts politiku 

bezdarbnieku un darba 

meklētāju atbalsta jomā un 

karjeras attīstības atbalsta 

sistēmas jomā, apmācīto 

darbinieku skaits gadā 

Rīga Dati netika 

apkopoti 

68 68 

Vidzeme 33 33 

Kurzeme 33 33 

Zemgale 33 33 

Latgale 33 33 

Līdzfinansēto vietējo 

nodarbinātības veicināšanas 

pasākumu plānu skaits 

 

Rīga 0 12 15 

Vidzeme 21 25 

Kurzeme 23 25 

Zemgale 21 25 

Latgale 43 80 

Darba tirgus pētījumu, 

aptauju un sagatavoto darba 

tirgus prognoţu skaits 

Rīga - 16 nacionālas 

nozīmes darba 

tirgus pētījumi, 

aptaujas un darba 

tirgus prognozes 

50 nacionālas 

nozīmes darba 

tirgus pētījumi, 

aptaujas un darba 

tirgus prognozes 

Vidzeme 

Kurzeme 

Zemgale 

Latgale 

Atbalstīto  inovatīvo 

risinājumu meklējumu un 

labas prakses piemēru un 

bīstamo iekārtu tehniskās 

uzraudzības jomā, darbinieku 

un amatpersonu skaits 

Rīga Uzsākti 10 

Eiropas 

Kopienas 

iniciatīvas 

EQUAL projekti 

2 nacionālas 

nozīmes projekti 

15 nacionālas 

nozīmes projekti Vidzeme 

Kurzeme 

Zemgale 

Latgale 

Rezultāta rādītāji 

Ekonomiski aktīvo 

uzľēmumu īpatsvars 

procentos, kuri apmācījuši 

darbiniekus ar ESF atbalstu 

Rīga  0.35% 0.4% 

Vidzeme  0.35% 0.4% 

Kurzeme  0.35% 0.4% 

Zemgale  0.35% 0.4% 

Latgale  0.35% 0.4% 

Atbalstu saľēmušo 

bezdarbnieku un darba 

meklētāju īpatsvars, kas 

iekārtojas darbā 6 mēnešu 

laikā pēc saľemtajām 

apmācībām 

Rīga 36% 37% 40% 

Vidzeme 37% 40% 

Kurzeme 37% 40% 

Zemgale 37% 40% 

Latgale 37% 40% 

Pašnodarbinātību un 

komercdarbību uzsākušo 

personu īpatsvars no 

konsultācijas un apmācības 

saľēmušajām personām 

Rīga  20% 25% 

Vidzeme  20% 25% 

Kurzeme  20% 25% 

Zemgale  20% 25% 

Latgale  20% 25% 

Atklāto darba attiecību un 

darba tirgus likumdošanas 

pārkāpumu skaita 

samazinājums Valsts darba 

inspekcijas apsekotajos 

uzľēmumos 

Rīga  samazinājums par 

5% 

samazinājums 

par 15% 

Vidzeme  samazinājums par 

5% 

samazinājums 

par 15% 

Kurzeme  samazinājums par 

5% 

samazinājums 

par 15% 

Zemgale  samazinājums par 

5% 

samazinājums 

par 15% 

Latgale  samazinājums par 

5% 

samazinājums 

par 15% 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 
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1.3.2.PASĀKUMS „VESELĪBA DARBĀ” 

Aktivitātes 

279. 1.3.2.1.aktivitāte. Veselības uzlabošana darba vietā, veicinot ilgtspējīgo nodarbinātību. 

280. Aktivitātes mērķis: Sekmēt izpratni par veselību darbavietā kā ilgtspējīgās 

nodarbinātības priekšnosacījumu, tādējādi samazinot darbnespējas risku slimību dēļ 

(profesionālās slimības utml.). Atbalstīt ilgtspējīgo nodarbinātību, atgrieţot darba tirgū 

neaizsargātas personu grupas (inficētas (ar HIV/AIDS, tuberkulozi, C hepatītu), 

personas, kas ir atkarīgas no alkohola un narkotisko vielu lietošanas u.c.). 

281. Aktivitātes atbalsta veids: Finansējums paredzēts veselības apstākļu darba vietā un 

strādājošo veselības stāvokļa uzlabošanas pasākumiem šādās jomās: veselīga uztura 

veicināšanas jomā, garīgās veselības veicināšanas jomā, fiziskās aktivitātes veicināšanas 

jomā, sirds asinsvadu slimību profilakses jomā, atkarības vielu lietošanas un azartspēļu 

atkarības mazināšanas jomā, slimību izplātīšanas mazināšanas jomā. Finansējums 

paredzēts arī darbā iegūto traumu seku mazināšanai, apmācot darbiniekus pirmās 

medicīniskās palīdzības sniegšanā, un 1.3.2.2.aktivitātes ietvaros sniegto rekomendāciju 

ieviešanai. 

282. Aktivitātes mērķa grupa: Darba devēji, darba ľēmēji, sociālie partneri, sociālās 

atstumtības riskam pakļautās sociālās grupas, no alkohola un narkotisko vielu lietošanas 

atkarīgās personas, ar HIV/AIDS, tuberkulozi, C hepatītu inficētās personas u.c. 

283. Aktivitātes finansējuma saľēmēji: Veselības ministrijas padotības iestāde, kas ir 

atbildīga par veselības veicināšanu, piesaistot pasākuma ieviešanai sadarbības partnerus 

(pašvaldības, NVO (tai skaitā daţādas darba devēju organizācijas un profesionālās 

asociācijas: Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību 

u.c.), veselības aprūpes un veselības veicināšanas institūcijas utt.). 

284. Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas: līdz 10 000 000 EUR. 

 

285. 1.3.2.2.aktivitāte. Pētījumi un aptaujas par veselību darbā. 

286. Aktivitātes mērķis: Veikt pētījumus un aptaujas, kas analizē saikni starp veselības 

apstākļiem darbavietā, darbaspēka vecuma iedzīvotāju veselības stāvokli un veselības 

pakalpojumiem no vienas puses un nodarbinātības situāciju no otras puses. Pētījumi un 

aptaujas par veselību darbā nodrošinās iespēju analizēt pašreizējo situāciju, sagatavot 

prognozes turpmākajiem gadiem un izstrādāt jaunas vadlīnijas un programmas, lai 

uzlabotu darbaspēka veselības stāvokli. 

287. Aktivitātes atbalsta veids: Finansējums paredzēts pētījumu un aptauju veikšanai, kas 

vērsti uz veselības paradumiem un darbaspēka veselības stāvokli, tā ietekmi uz 

raţīgumu un iespēju „izkrist” no darba tirgus. Tiks pētīta savstarpējā attiecība starp 

nodarbinātību un savlaicīgu slimību atklāšanu, cilvēkresursu kvalitāti veselības aprūpes 

un veselības veicināšanas institūcijās. Piemēram, pētījums par darba nespējas lapu 

apjoma un ilguma ietekmi uz darba tirgu, darba spējīgo iedzīvotāju kaitīgo ieradumu 

ietekmes uz darba tirgu izvērtējums, pētījums par veselības aprūpes izglītības 

programmu atbilstību darba tirgus prasībām, aptaujas, lai izpētītu azartspēļu un 

datorspēļu atkarības, kas ietekmē darbaspēka veselību un  pētījumi, lai noteiktu, kādi 

pasākumi nepieciešami, lai labotu atkarību ietekmi uz darba dzīvi u.c.  
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288. Aktivitātes mērķa grupa: Darba devēji, darba ľēmēji, sociālās atstumtības riskam 

pakļautās sociālās grupas, tai skaitā alkohola un narkotiku lietotāji, no azartspēlēm un 

datorspēlēm atkarīgie, ar HIV,AIDS, tuberkulozi, C hepatītu inficētās personas, viľu 

radinieki un darba kolēģi .  

289. Aktivitātes finansējuma saľēmēji: Veselības ministrijas padotības iestāde, kas apzina, 

izvērtē un analizē iedzīvotāju veselības stāvokli, infekcijas un citu slimību izplatību, 

iedzīvotāju veselības riska faktorus, apzina sabiedrības veselības problēmas, piesaistot 

pasākuma ieviešanai sadarbības partnerus (NVO, (tai skaitā daţādus darba devēju 

asociācijas un profesionālās organizācijas), veselības aprūpes un veselības veicināšanas 

institūcijas, izglītības iestādes utt.). 

290. Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas: līdz 4 000 000 EUR. 

 

291. 1.3.2.3.aktivitāte. Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 

personāla kompetences, prasmju un iemaľu līmeľa paaugstināšana. 

292. Aktivitātes mērķis: Nodrošināt veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā 

iesaistīto institūciju personāla apmācību un piesaistīšanu darba tirgum, lai panāktu 

kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, slimību diagnostiku, medicīnisko 

rehabilitāciju, profilaktisko darbību, pilnvērtīgu nozares administrēšanu un veicinātu 

sadarbību starp veselības aprūpes iestādēm un darba devējiem. 

293. Aktivitātes atbalsta veids: Finansējums paredzēts veselības aprūpes un veselības 

veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences un prasmju līmeľa 

paaugstināšanai, mūţizglītības veicināšanai un iesaistīšanai tālāk izglītības programmās, 

kā arī veselības aprūpes reformas rezultātā atbrīvoto cilvēkresursu pārapmācībai. 

Aktivitātes ietvaros tiks atbalstīti pasākumi, kas vērsti uz administrēšanas un veselības 

aprūpes menedţmenta prasmju pilnveidošanu, profesionālo prasmju pilnveidošanu, 

ārstniecības personu pārapmācību atbilstoši Ambulatorās un stacionārās veselības 

aprūpes pakalpojumu programmā un programmā „Cilvēkresursu attīstība veselības 

aprūpē” paredzētajam. 

294. Aktivitātes mērķa grupa: Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto 

institūciju personāls. 

295. Aktivitātes finansējuma saľēmēji: Veselības ministrijas padotības iestāde, kas ir 

atbildīga par to ārstniecības personu tālākizglītību (specializāciju un profesionālās 

kvalifikācijas pilnveidošanu), kuras ieguvušas augstāko vai vidējo profesionālo 

medicīnisko izglītību, piesaistot pasākuma ieviešanai sadarbības partnerus (NVO, 

veselības aprūpes un veselības veicināšanas institūcijas, izglītības iestādes utt.). 

296. Projekta maksimālās attiecināmās izmaksas: līdz 15 000 000 EUR. 

 

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 

 

Teritorijas līdzsvarota attīstība 

297. Pasākuma aktivitātes izlīdzinās veselības rādītājus starp plānošanas reģioniem, 

uzlabojot veselības rādītājus mazattīstītajos plānošanas reģionos, kā arī pasākums 

veicina vienmērīgu speciālistu pieejamību visā Latvijas teritorijā. 

 

Makroekonomiskā stabilitāte 
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298. Pasākuma aktivitātes vērstas uz preventīviem pasākumiem, kas ilgtermiľā uzlabos 

sabiedrības veselības stāvokli, līdz ar to nodrošinās darba tirgu ar veselu un fiziski 

stipru darba spēku, lai dotu ieguldījumu ekonomikas kopapjoma pieaugumā. 

 

Ilgtspējīga attīstība 

299. Pasākums vērsts uz “Latvijas Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēs, 2002” noteikto 

politikas mērķi - samazināt saslimstību, mirstību un invaliditāti, palielināt dzīves ilgumu 

Latvijas iedzīvotājiem, uzlabot iedzīvotāju veselības stāvokli. 

300. Pasākuma ietvaros nozīmīgas investīcijas infrastruktūrā nav paredzētas, un ietekmes uz 

vidi novērtējums nav veicams. 

 

Vienādas iespējas 

301. Pasākuma īstenošana netieši veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu 

sasniegšanu - īstenojot plānotās aktivitātes, paaugstināsies iedzīvotāju izpratne par 

veselīga dzīves veida nozīmi un līdz ar to - dzīves kvalitāte.  

 

Informācijas sabiedrība 

302. Pasākuma 1.3.2.3.aktivitātes ietvaros paredzētas darbības, kas netieši vērstas uz IKT 

pieejamības no lietotāju spējas un prasmju izmantot IKT resursus viedokļa 

nodrošināšanu. 

 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

303. Pasākuma „Veselība darbā” 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 ir nozīmīga 

visas Latvijas konkurētspējas stiprināšanai. 

 

Ieviešana 

 

Nr. Nosaukums 
Atlases 

veids 
AI

8
 AI funkcijas SI

9
 SI funkcijas 

Uzsāk-

šana
10

 

1.3.2.1. Veselības 

uzlabošana 

darbavietā, 

veicinot 

ilgtspējīgo 

nodarbinātību 

IPIA
11

 VM
12

 darbības programmu 

izstrādāšana nozares 

kompetences 

ietvaros; 

ieviešanas 

nosacījumu 

izstrādāšana; 

finanšu plānošana; 

uzraudzība 

prioritātes, pasākuma 

VSMTVA
13

 projektu ieviešanas 

vadība, līgumu 

slēgšana, izpildes 

uzraudzība; 

kontrole un 

pārbaudes projektu 

īstenošanas vietās. 

maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaude un 

2008. 

gada 

2.ceturks

nis 

                                                 
8
 AI – Atbildīgā iestāde; 

9
 SI – Sadarbības iestāde; 

10
 Plānotais projektu iesniegumu pieľemšanas uzsākšanas ceturksnis; 

11
 IPIA – Ierobeţota projektu iesniegumu atlase; 

12
 VM – Veselības ministrija; 

13
 VSMTVA – Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. 
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Nr. Nosaukums 
Atlases 

veids 
AI

8
 AI funkcijas SI

9
 SI funkcijas 

Uzsāk-

šana
10

 

un aktivitāšu līmenī; 

projektu atlase un 

apstiprināšana; 

informācijas un 

publicitātes pasākumi 

prioritātes, pasākuma 

un aktivitāšu  līmenī. 

apstiprināšana, 

izdevumu deklarāciju 

sagatavošana; 

informācijas un 

publicitātes pasākumi 

aktivitātes un 

projektu līmenī. 

1.3.2.2. Pētījumi un 

aptaujas par 

veselību darbā 

IPIA VM darbības programmu 

izstrādāšana nozares 

kompetences 

ietvaros; 

ieviešanas 

nosacījumu 

izstrādāšana; 

finanšu plānošana; 

uzraudzība 

prioritātes, pasākuma 

un aktivitāšu līmenī; 

projektu atlase un 

apstiprināšana; 

informācijas un 

publicitātes pasākumi 

prioritātes, pasākuma 

un aktivitāšu  līmenī. 

VSMTVA projektu ieviešanas 

vadība, līgumu 

slēgšana, izpildes 

uzraudzība; 

kontrole un 

pārbaudes projektu 

īstenošanas vietās. 

maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

izdevumu deklarāciju 

sagatavošana; 

informācijas un 

publicitātes pasākumi 

aktivitātes un 

projektu līmenī. 

2008. 

gada 

3.ceturks

nis 

1.3.2.3. Veselības 

aprūpes un 

veicināšanas 

procesā 

iesaistīto 

institūciju 

personāla 

kompetences, 

prasmju un 

iemaľu līmeľa 

paaugstināšan

a 

IPIA VM darbības programmu 

izstrādāšana nozares 

kompetences 

ietvaros; 

ieviešanas 

nosacījumu 

izstrādāšana; 

finanšu plānošana; 

uzraudzība 

prioritātes, pasākuma 

un aktivitāšu līmenī; 

projektu atlase un 

apstiprināšana; 

informācijas un 

publicitātes pasākumi 

prioritātes, pasākuma 

un aktivitāšu  līmenī. 

VSMTVA projektu ieviešanas 

vadība, līgumu 

slēgšana, izpildes 

uzraudzība; 

kontrole un 

pārbaudes projektu 

īstenošanas vietās. 

maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

izdevumu deklarāciju 

sagatavošana; 

informācijas un 

publicitātes pasākumi 

aktivitātes un 

projektu līmenī. 

2008. 

gada 

2.ceturks

nis 

304. 1.3.2.1.aktivitātei, 1.3.2.2.aktivitātei un 1.3.2.3.aktivitātei ieviešanas veids ir noteikts, 

ľemot vērā, ka ar aktivitāti jāīsteno darbības programmā minētajos politikas plānošanas 

dokumentos noteiktās nozares prioritātes un jāsasniedz norādītie rezultāti. 

 

Finanšu plāns 

Gads/Investīcijas joma 
Kopā, 

 EUR 

Publiskais 

finansējums,  

EUR 

ESF,  

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums,  

EUR 

Privātais 

finansējums,  

EUR 
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Gads/Investīcijas joma 
Kopā, 

 EUR 

Publiskais 

finansējums,  

EUR 

ESF,  

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums,  

EUR 

Privātais 

finansējums,  

EUR 

1.3.2. Veselība darbā 47 058 824 47 058 824 40 000 000 7 058 824 0 

2007 5 487 059 5 487 059 4 664 000 823 059 0 

2008 5 882 353 5 882 353 5 000 000 882 353 0 

2009 6 296 471 6 296 471 5 352 000 944 471 0 

2010 6 715 294 6 715 294 5 708 000 1 007 294 0 

2011 7 134 118 7 134 118 6 064 000 1 070 118 0 

2012 7 557 647 7 557 647 6 424 000 1 133 647 0 

2013 7 985 882 7 985 882 6 788 000 1 197 882 0 

1.3.2.1. Veselības uzlabošana 

darbavietā, veicinot ilgtspējīgo 

nodarbinātību 

17 000 000 17 000 000 14 450 000 2 550 000 0 

2007 2 328 576 2 328 576 1 979 289 349 286 0 

2008 2 075 988 2 075 988 1 764 590 311 398 0 

2009 2 222 138 2 222 138 1 888 817 333 321 0 

2010 2 369 948 2 369 948 2 014 456 355 492 0 

2011 2 517 759 2 517 759 2 140 095 377 664 0 

2012 2 667 230 2 667 230 2 267 145 400 084 0 

2013 2 818 362 2 818 362 2 395 607 422 754 0 

1.3.2.2. Pētījumi un aptaujas par 

veselību darbā 
7 000 000 7 000 000 5 950 000 1 050 000 0 

2007 0 0 0 0 0 

2008 990 491 990 491 841 918 148 574 0 

2009 1 060 222 1 060 222 901 189 159 033 0 

2010 1 130 745 1 130 745 961 133 169 612 0 

2011 1 201 268 1 201 268 1 021 078 180 190 0 

2012 1 272 583 1 272 583 1 081 696 190 887 0 

2013 1 344 691 1 344 691 1 142 987 201 704 0 

1.3.2.3. Veselības aprūpes un 

veicināšanas procesā iesaistīto 

institūciju personāla kompetences, 

prasmju un iemaņu līmeņa 

paaugstināšana 

23 058 824 23 058 824 19 600 000 3 458 824 0 

2007 3 158 483 3 158 483 2 684 711 473 772 0 

2008 2 815 873 2 815 873 2 393 492 422 381 0 

2009 3 014 111 3 014 111 2 561 994 452 117 0 

2010 3 214 601 3 214 601 2 732 411 482 190 0 

2011 3 415 091 3 415 091 2 902 828 512 264 0 

2012 3 617 834 3 617 834 3 075 159 542 675 0 

2013 3 822 830 3 822 830 3 249 405 573 424 0 
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Finansējuma kategorizācija 

Nr. Izdevumu  kategorizācijas kods un nosaukums 
% no pasākuma 

finansējuma 

1.3.2.1. 67 – Pasākumi aktīvas novecošanas un darba mūţa pagarināšanas veicināšanai 36,12 % 

1.3.2.2. 81 – Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes uzlabošanai, uzraudzība un 

izvērtēšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī, spēju veidošanai attiecībā uz politikas 

un programmu nodrošināšanu 

14,87 % 

1.3.2.3. 62 – Mūţizglītības sistēmu un stratēģiju izstrāde uzľēmumos; apmācība un 

pakalpojumi darba ľēmējiem, lai palielinātu viľu spēju pielāgoties pārmaiľām; 

uzľēmējdarbības un inovāciju veicināšana 

49,01 % 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Uzraudzības rādītāji 

Iznākuma rādītāji 

 

Rādītājs 
Kvant. 

2004.gadā 

Kvant. 

2009.gadā 

Kvant. 

2013.gadā 

Saiknes ar investīciju 

virzienu pamatojums 
Aprēķina skaidrojums 

ESF atbalstīto 

veselības 

veicināšanas 

pasākumu, kas 

vērsti uz 

iedzīvotājiem 

darbaspēka 

vecumā, skaits 

0 30 90 1.3.2.1.aktivitātes 

ietvaros paredzēts 

veicināt iedzīvotāju 

darbaspēka vecumā 

veselības stāvokļa 

uzlabošanu. Realizējot 

veselības veicināšanas 

pasākumus, tiks 

nodrošināta mērķa 

sasniegšana. 

Ľemot vērā, ka ESF atbalsts 

veselības veicināšanas 

pasākumiem iepriekš nebija 

pieejams, 2004.gadā veselības 

veicināšanas pasākumu skaits ir 0. 

Viena veselības veicināšanas 

pasākuma plānotās vidējās 

izmaksas ir 190 000 EUR, līdz ar 

to iespējams realizēt ap 90 

veselības veicināšanas 

pasākumiem. 

ESF atbalstīto 

pētījumu un 

aptauju skaits par 

darbaspēka 

veselību darbā 

0 15 40 1.3.2.2.aktivitātes 

ietvaros paredzēts 

analizēt situāciju, 

sagatavot prognozes un 

izstrādāt vadlīnijas un 

programmas, lai uzlabotu 

darbaspēka veselības 

stāvokli. Realizējot 

pētījumus un aptaujas, 

tiks nodrošināta mērķa 

sasniegšana. 

Ľemot vērā, ka ESF atbalsts 

pētījumiem un aptaujām par darba 

spēka veselību darbā iepriekš 

nebija pieejams, 2004.gadā 

pētījumu un aptauju skaits ir 0. 

Pētījumu un aptauju vidējās 

vienas vienības izmaksas ir 

175 000 EUR, līdz ar to iespējams 

realizēt ap 40 pētījumiem un 

aptaujām par darba spēka veselību 

darbā. 

ESF atbalstīto 

veselības aprūpes 

un veselības 

veicināšanas 

profesionāļu 

skaits 

0 9 864 32 880 1.3.2.3.aktivitātes 

ietvaros paredzēts 

nodrošināt veselības 

aprūpes un veselības 

veicināšanas procesā 

iesaistīto institūciju 

personāla apmācību un 

piesaistīšanu darba 

tirgum, atbalstot 

veselības aprūpes un 

veselības veicināšanas 

profesionāļus, tiks 

nodrošināta mērķa 

sasniegšana. 

Ľemot vērā, ka ESF atbalsts 

veselības aprūpes un veselības 

veicināšanas profesionāļu 

atbalstam iepriekš nebija 

pieejams, 2004.gadā atbalstīto 

veselības aprūpes un veselības 

veicināšanas profesionāļu skaits ir 

0. Veselības aprūpes un veselības 

veicināšanas viena profesionāla 

atbalstīšanas vidējās izmaksas ir 

700 EUR, līdz ar to iespējams 

atbalstīt ap 32 880 veselības 

aprūpes un veselības veicināšanas 

profesionāļiem. 
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Rezultāta rādītāji 

 

Rādītājs 
Kvant. 

2004.gadā 

Kvant. 

2009.gadā 

Kvant. 

2013.gadā 

Saiknes ar investīciju 

virzienu pamatojums 
Aprēķina skaidrojums 

Uzľēmumu 

skaits, kuros 

notikuši ESF 

atbalstītie 

veselības 

veicināšanas 

pasākumi 

0 200  

 

600  

 

Ľemot vērā, ka 

1.3.2.1.aktivitātes 

ietvaros paredzēts sekmēt 

izpratni par veselību 

darbavietā, veselības 

veicināšanas pasākumus 

pārsvarā paredzēts 

realizēt tieši uzľēmumos. 

Rādītājs noteikts, ľemot vērā 

plānoto pasākumu skaitu. Ľemot 

vērā, ka veselības veicināšanas 

pasākumiem ir horizontālais 

raksturs, uzľēmumu skaits, kuros 

notiks veselības veicināšanas 

pasākumi, ir lielāks par veselības 

veicināšanas pasākumu skaitu. 

Nodarbināto 

skaits, kas tiek 

atbalstīti ESF 

veselības 

veicināšanas 

pasākumu 

ietvaros 

0 20 000 60 000 Ľemot vērā, ka 

1.3.2.1.aktivitātes 

ietvaros paredzēts sekmēt 

izpratni par veselību 

darbavietā, veselības 

veicināšanas pasākumu 

ietvaros tiks atbalstīti 

nodarbinātie. 

Rādītājs noteikts, ľemot vērā 

plānoto pasākumu skaitu, kā arī 

nodrošinot, ka vidējas viena 

nodarbināta atbalsta izmaksas 

veselības veicināšanas pasākuma 

ietvaros nepārsniedz 300 EUR. 

ESF līdzfinansēto 

pētījumu un 

aptauju ieviesto 

rekomendāciju 

īpatsvars 

0 % 70 % 70 % Ieviešot pētījumos un 

aptaujās sniegtas 

rekomendācijas, tiks 

nodrošināta 

1.3.2.2.aktivitātes 

pamatmērķa – uzlabot 

darbaspēka veselības 

stāvokli, sasniegšana. 

Rādītājs noteikts ľemot vērā, ka 

2009.gada un 2013.gada beigām 

ap 20 % rekomendāciju nebūs 

iespējams ieviest tehnisko iemeslu 

dēļ, savukārt, to rekomendāciju 

īpatsvars, kuru ieviešana nav 

lietderīgā, plānots ap 10 %. 

Atbilstoši 

(sekmīgi 

nokārtota 

resertifikācija) 

apmācītā 

veselības aprūpes 

personāla 

īpatsvars 

65 % 80 % 95 % 1.3.2.3.aktivitātes 

ietvaros paredzēts 

nodrošināt veselības 

aprūpes un veselības 

veicināšanas procesā 

iesaistīto institūciju 

personāla apmācību, 

tādējādi atbilstoši 

apmācītā personāla 

īpatsvars atspoguļo 

aktivitātes mērķa 

sasniegšanu. 

Rādītājs noteikts, ľemot vērā 

esošo situāciju, kā arī 

1.3.2.3.aktivitātes ietvaros plānoto 

atbalstāmo veselības aprūpes un 

veselības veicināšanas 

profesionāļu skaitu, nodrošinot 

plānošanās dokumentos noteiktā 

sasniegšanu. 

 

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums 

 

Iznākuma rādītāji 

 

Rādītājs 
Plānošanas 

reģions 

Kvant. 

2004.gadā 

Kvant. 

2009.gadā 

Kvant. 

2013.gadā 

ESF atbalstīto veselības veicināšanas pasākumu, 

kas vērsti uz iedzīvotājiem darbaspēka vecumā, 

skaits
14

 

Rīga 0 0 0 

Vidzeme 0 0 0 

Kurzeme 0 0 0 

Zemgale 0 0 0 

Latgale 0 0 0 

Latvija 0 30 90 

ESF atbalstīto pētījumu un aptauju skaits par Rīga 0 0 0 

                                                 
14

 Veselības veicināšanas pasākumiem ir horizontāls raksturs un tie tiks īstenoti, pamatojoties uz mērķa grupām, 

nevis uz piederību konkrētam reģionam. 
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Rādītājs 
Plānošanas 

reģions 

Kvant. 

2004.gadā 

Kvant. 

2009.gadā 

Kvant. 

2013.gadā 

darbaspēka veselību darbā
15

 Vidzeme 0 0 0 

Kurzeme 0 0 0 

Zemgale 0 0 0 

Latgale 0 0 0 

Latvija 0 15 40 

ESF atbalstīto veselības aprūpes un veselības 

veicināšanas profesionāļu skaits 

Rīga 0 4 646 15 492 

Vidzeme 0 1 065 3 549 

Kurzeme 0 1 335 4 450 

Zemgale 0 1 233 4 108 

Latgale 0 1 585 5 281 

 

Rezultāta rādītāji 

 

Rādītājs 
Plānošanas 

reģions 

Kvant. 

2004.gadā 

Kvant. 

2009.gadā 

Kvant. 

2013.gadā 

Uzľēmumu skaits, kuros notikuši ESF atbalstītie 

veselības veicināšanas pasākumi 

 

Rīga 0 94 283 

Vidzeme 0 22 65 

Kurzeme 0 27 81 

Zemgale 0 25 75 

Latgale 0 32 96 

Nodarbināto skaits, kas tiek atbalstīti ESF 

veselības veicināšanas pasākumu ietvaros 

 

Rīga 0 9 420 28 260 

Vidzeme 0 2 159 6 477 

Kurzeme 0 2 707 8 121 

Zemgale 0 2 499 7 497 

Latgale 0 3 215 9 646 

ESF līdzfinansēto pētījumu un aptauju ieviesto 

rekomendāciju īpatsvars 

 

Rīga 0 % 70 % 70 % 

Vidzeme 0 % 70 % 70 % 

Kurzeme 0 % 70 % 70 % 

Zemgale 0 % 70 % 70 % 

Latgale 0 % 70 % 70 % 

Atbilstoši (sekmīgi nokārtota resertifikācija) 

apmācītā veselības aprūpes personāla īpatsvars 

Rīga 65 % 80 % 95 % 

Vidzeme 65 % 80 % 95 % 

Kurzeme 65 % 80 % 95 % 

Zemgale 65 % 80 % 95 % 

Latgale 65 % 80 % 95 % 

 

 

                                                 
15

 Pētījumiem un aptaujām ir horizontāls raksturs un tie tiks īstenoti, pamatojoties uz mērķa grupām, nevis uz 

piederību konkrētam reģionam. 
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1.4. PRIORITĀTE „SOCIĀLĀS IEKĻAUŠANAS VEICINĀŠANA” 

1.4.1. PASĀKUMS „SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA” 

 

Aktivitātes 

305. 1.4.1.1.aktivitāte. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana. 

306. 1.4.1.1.1.apakšaktivitāte. Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba 

tirgū. 

307. Apakšaktivitātes mērķis: Sniegt atbalstu iedzīvotāju motivācijas un konkurētspējas 

darba tirgū paaugstināšanai, nodrošinot kompleksus atbalsta pasākumus ekonomiski 

neaktīvo iedzīvotāju, bezdarbnieku un personu, kas, atgrieţoties Latvijā pēc uzturēšanās 

ārzemēs, saskaras ar grūtībām iekļauties darba tirgū, integrēšanās iespēju darba tirgū 

uzlabošanai. 

308. Atbalsta veids: Atbilstoši mērķa grupas specifiskajām vajadzībām tiks izvēlēts 

piemērotākais atbalsta veids- individuālas speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa 

u.c.) konsultācijas personu pašapziľas paaugstināšanai un motivēšanai integrēties darba 

tirgū, individuālas ārstnieciskās (psihiatra, psihoterapeita, narkologa u.c.) konsultācijas 

personības problēmu risināšanai, grupu nodarbības motivācijas paaugstināšanai un 

iegūtās motivācijas stiprināšanai, grupu nodarbības personām ar atkarību problēmām un 

viľu ģimenes locekļiem (ģimenes terapija), sadzīves organizēšana un ierastās vides 

maiľa („pusceļa mājas”, grupu dzīvokļi, iespēja saľemt siltu ēdienu un sauso pārtiku, 

transporta pakalpojumi nokļūšanai uz pagaidu darba vietu u.c.), higiēnas prasību 

nodrošināšanas praktisko pasākumu kopums (pirts pakalpojumi, personīgās higiēnas 

nodrošināšana, apmācība personīgās higiēnas uzturēšanai, frizēšana, personisko mantu 

dezinfekcija, apģērba un apavu tīrīšanu un remonts, apģērba un apavu iegāde u.c.), ārsta 

palīdzība atkarības problēmu risināšanā („Minesotas 12 soļu programma” u.c.), 

noturības stiprināšana atkarības problēmu risināšanā (atbalsta grupu kustība noturības 

veidošanai pret atkarību, anonīmie alkoholiķi, u.c.), darba terapija elementāro darba 

prasmju atjaunošanai vai apguvei (darba vietas uz 1-2 stundām dienā līdz pusgadam), 

īslaicīgs algots darbs apgūto darba prasmju nostiprināšanai (darbs 4 dienas nedēļā darba 

vadītāja uzraudzībā, piektajā nedēļās dienā– individuālas speciālistu konsultācijas, 

dalība grupu darbā u.c.), karjeras plānošanas konsultācijas (testēšana profesionālās 

piemērotības noteikšanai, profesionālās piemērotības praktiska noteikšana u.c.), 

praktiska apmācība darba vietā (profesionālo prasmju apguve vai pilnveide), atbalsts 

ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšanai (transporta izmaksu kompensācija gadījumos, ja 

darba meklētājam ir pieteikta darba intervija citā rajonā; pārbaudes laikā– dotācija 

regulāru braucienu uz darba vietu citā reģionā apmaksai, kā arī dzīvokļa īres izmaksu 

kompensācija gadījumos, ja darba vieta ir citā reģionā, kur ir darbaspēka pieprasījums 

utml.).  

309. Mērķa grupa: Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji un bezdarbnieki, īpaši personas no 15 

līdz 24 (ieskaitot) gadu vecumam, kas sastopas ar grūtībām iekļauties darba tirgū, 

invalīdi, personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas sešu mēnešu laikā pēc 

bērna kopšanas perioda beigām, personas, kurām līdz valsts vecuma pensijas 

piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi, ilgstošie 
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bezdarbnieki, personas pēc soda izciešanas brīvības atľemšanas iestādēs; ekonomiski 

neaktīvie iedzīvotāji un bezdarbnieki ar atkarību problēmām; ekonomiski neaktīvo 

iedzīvotāju un bezdarbnieku ar atkarību problēmām ģimenes locekļi; bezdarbnieki– 

personas, kas, atgrieţoties Latvijā pēc uzturēšanās ārzemēs, saskaras ar grūtībām 

iekļauties darba tirgū. 

310. Finansējuma saľēmēji: Darba tirgus institūcija, kas īsteno valsts politiku bezdarba 

samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā, sadarbībā ar sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām, izglītības iestādēm, NVO, darba devējiem un to 

apvienībām. 

311. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo 

izmaksu kopsumma projektam nav ierobeţota. Maksimālā attiecināmo izmaksu 

kopsumma ir 10 830 858 EUR projektam, kura ietvaros finansējuma saľēmējs organizē 

pasākumus atbilstoši apakšaktivitātes mērķim. 

 

312. 1.4.1.1.2. apakšaktivitāte. Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu 

bezdarbniekiem. 

313. Apakšaktivitātes mērķis: Sekmēt mērķgrupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, 

konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot viľu darba prasmes un 

iemaľas, organizējot aktīvos nodarbinātības pasākumus noteiktām personu grupām.  

314. Atbalsta veids: Aktīvo nodarbinātības pasākumu noteiktām personu grupām 

organizēšana, tai skaitā mērķgrupu bezdarbnieku un darba devēju informēšana un 

piesaiste, darba vietu pielāgošana invalīdu vajadzībām, mērķgrupu bezdarbnieku 

nodarbināšana pie darba devēja un darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaľu 

apguves nodrošināšana, invalīdu nodarbināšanai nepieciešamo speciālistu (piemēram, 

ergoterapeits, surdotulks, pavadonis, darba vadītājs u.c.) piesaiste. 

315. Labuma guvēji: Mērķgrupu bezdarbnieki (iekavās norādīts 2006.gada 31.decembrī 

NVA uzskaitē esošo mērķgrupu bezdarbnieku skaits): 

 jaunieši- bezdarbnieki vecuma grupā 15- 24 gadi (9671); 

 personas, kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma 

sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (6961); 

 personas pēc soda izciešanas brīvības atľemšanas iestādēs (295); 

 ilgstošie bezdarbnieki (bez darba ilgāk kā gadu) (15197); 

 invalīdi (3404); 

 citu mērķgrupu bezdarbnieki atbilstoši nacionālajiem nodarbinātības veicināšanas un 

sociālās iekļaušanas politikas plānošanas dokumentiem. 

316. Finansējuma saľēmēji: Darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku bezdarba 

samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā. 

317. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Aktivitātes ietvaros paredzēts 

īstenot vienu projektu, tam piešķirot visu aktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu 

4 236 839 EUR. 
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318. 1.4.1.2.aktivitāte. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas 

sistēmas pilnveidošana. 

319. 1.4.1.2.1. apakšaktivitāte. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana.  

320. Apakšaktivitātes mērķis: Izveidot invaliditātes noteikšanas sistēmu, kas balstīta uz 

darbspēju, funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu, tādējādi 

mazinot risku kļūt par invalīdiem personām ar draudošu invaliditāti, stiprināt 

invaliditātes ekspertīzes institūciju kapacitāti.  

321. Atbalsta veids: Jaunas invaliditātes ekspertīzes sistēmas izveide, t.sk. apmācību 

organizēšana, rokasgrāmatas izstrāde un informēšanas pasākumi par jauno invaliditātes 

noteikšanas sistēmu; vienotas vērtēšanas sistēmas izstrāde, lai novērtētu personu ar 

funkcionāliem traucējumiem darba spējas un iespējas iesaistīties darba tirgū; 

invaliditātes ekspertīzes institūciju kapacitātes stiprināšana, t.sk. speciālistu apmācība 

invaliditātes noteikšanas un rehabilitācijas jautājumos un augsti kvalificētu speciālistu 

un konsultantu invaliditātes jautājumos piesaiste. 

322. Mērķa grupa: Invalīdi un personas ar draudošu invaliditāti, invaliditātes ekspertīzes 

institūcijas un to darbinieki. 

323. Finansējuma saľēmēji: Invaliditātes ekspertīzes institūcijas. 

324. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Aktivitātes ietvaros tiks 

īstenots viens projekts, tam piešķirot visu aktivitātes īstenošanai plānoto finansējumu- 2 

323 305 EUR 

 

325. 1.4.1.2.2.apakšaktivitāte. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar 

redzes un dzirdes traucējumiem. 

326. Apakšaktivitātes mērķis: Pilnveidot atbalsta sistēmu invalīdiem- personām ar redzes un 

dzirdes traucējumiem, mazinot invalīdu sociālās atstumtības risku, ieviešot jaunus 

sociālā atbalsta pasākumus rehabilitācijas, nodarbinātības un sociālo pakalpojumu jomā 

pēc iespējas tuvāk personas dzīves vietai.  

327. Atbalsta veids: Speciālistu sagatavošana un kvalifikācijas celšana darbam ar personām 

ar redzes un dzirdes traucējumiem, motivācijas un sociālās rehabilitācijas programmu 

izstrāde un ieviešana, nedzirdīgo zīmju valodas un tulku apmācības attīstība, personālo 

asistentu sagatavošana personām ar smagiem redzes traucējumiem, suľu-pavadoľu 

apmācības sistēmas attīstība, specializēto darbnīcu personām ar redzes traucējumiem 

darbības nodrošināšana, specializētu palīglīdzekļu nodrošināšana. 

328. Mērķa grupa: Personas ar redzes traucējumiem un personas ar dzirdes traucējumiem. 

329. Finansējuma saľēmēji: Biedrības un nodibinājumi, kuru pamatdarbības veids ir 

pakalpojumu sniegšana un atbalsts personām ar redzes un dzirdes traucējumiem, valsts 

pārvaldes iestāde, kura saskaľā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu 

koordinē valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

330. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo 

izmaksu kopsumma projektam nav ierobeţota. Maksimālā attiecināmo izmaksu 

kopsumma ir 2 243 201 EUR projektam, kura ietvaros tiks pilnveidota atbalsta sistēma 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar dzirdes traucējumiem, un 3 138 837 
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EUR projektam, kura ietvaros tiks pilnveidota atbalsta sistēma un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumi personām ar redzes traucējumiem.. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

331. 1.4.1.2.3. apakšaktivitāte. Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos. 

332. Apakšaktivitātes mērķis: Izstrādāt sociālo pakalpojumu (institūcijām alternatīvo sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu) vidēja termiľa attīstības programmu 

katrā plānošanas reģionā ar nolūku pilnveidot personu ar funkcionāliem traucējumiem 

un viľu ģimenes locekļu, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto 

iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes, lai palielinātu mērķa grupas 

nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.  

333. Atbalsta veids: Sociālo pakalpojumu (institūcijām alternatīvo sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu) vidēja termiľa attīstības programmu reģionos 

izstrāde, tai skaitā, esošās situācijas un attīstības alternatīvu analīze reģionā; pieredzes 

apmaiľa Latvijā un citās ES valstīs sociālo pakalpojumu attīstīšanas jomā; attīstības 

plānošanas ekspertu un sociālo pakalpojumu jomas speciālistu (vietējo un ārvalstu) 

piesaiste, sabiedriskās apspriešanas un informatīvu pasākumu organizēšana. 

334. Mērķa grupa: Personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, personas ar fiziska rakstura traucējumiem un personas ar psihiskām 

saslimšanām) un viľu ģimenes locekļi, bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības 

riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. 

335. Finansējuma saľēmēji: Plānošanas reģioni.  

336. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo 

izmaksu kopsumma projektam nav ierobeţota. Maksimālā attiecināmo izmaksu 

kopsumma ir 241 888 EUR. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

337. 1.4.1.2.4. apakšaktivitāte. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās 

aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos. 

338. Apakšaktivitātes mērķis: Attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus 

sociālās aprūpes pakalpojumus reģionos ar nolūku pilnveidot personu ar funkcionāliem 

traucējumiem un viľu ģimenes locekļu, bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības 

riskam pakļauto iedzīvotāju grupu sociālās un funkcionālās prasmes, lai palielinātu 

mērķa grupas nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.  

339. Atbalsta veids: Sociālās rehabilitācijas, aprūpes un motivācijas programmu izstrāde un 

ieviešana; sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošana; speciālistu apmācība un 

supervīzijas; pieredzes apmaiľa ES valstīs par sociālo pakalpojumu sniegšanu. 

340. Mērķa grupa: Personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, personas ar fiziska rakstura traucējumiem un personas ar psihiskām 

saslimšanām) un viľu ģimenes locekļi, bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības 

riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. 

341. Finansējuma saľēmēji: Biedrības un nodibinājumi, pašvaldības un pašvaldību 

institūcijas, valsts institūcijas, kuru darbības veids ir sociālās rehabilitācijas 
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pakalpojumu sniegšana, izglītības iestādes un citas izglītības pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanas iestādes.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

342. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Minimālā attiecināmo 

izmaksu kopsumma projektam nav ierobeţota. Maksimālā attiecināmo izmaksu 

kopsumma ir 142 287 EUR. 

 

Valsts atbalsts 

343. Valsts atbalsts tiks sniegts 1.4.1.1.2.apakšaktivitātes „Atbalstītās nodarbinātības 

pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” īstenošanā atbilstoši Komisijas 2002.gada 

12.decembra Regulai (EK) Nr. 2204/2002 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. 

un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai. Paredzētais atbalsts 

ir atbrīvots no tā iepriekšējas pieteikšanas Eiropas Komisijā, un valsts atbalsta 

programma tiks izstrādāta vienlaicīgi ar Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes 

ieviešanu.  

 
 

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 

 

Teritorijas līdzsvarota attīstība 

344. Teritoriju līdzsvarota attīstība tiks sekmēta, īstenojot apakšaktivitāti "Darbspēju 

vērtēšanas sistēmas pilnveidošana", kuras ietvaros plānots atbalstu koncentrēt 

nacionālas un reģionālās nozīmes attīstības centros, ievērojot policentriskas attīstības 

pieeju. Savukārt apakšaktivitātes „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu 

bezdarbniekiem” ietvaros priekšroka tiks dota projektiem, kas paredz teritoriju 

līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, īpaši, 

teritorijās ar augstu reģistrētā bezdarba līmeni. 

 

Makroekonomiskā stabilitāte 

345. Pasākums „Sociālā iekļaušana” nav tieši vērsts uz horizontālās prioritātes 

„Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu, tomēr pasākuma ietvaros plānotās 

aktivitātes dos ieguldījumu makroekonomiskās stabilitātes veicināšanā, it īpaši ľemot 

vērā, ka aktivitāšu ietvaros plānotās investīcijas virzītas uz sabiedrisko pakalpojumu 

kvalitātes paaugstināšanu, invaliditātes prevenciju un rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstību, lai samazinātu zaudējumus tautsaimniecībai darbnespējas dēļ, iedzīvotāju 

ekonomiskās aktivitātes un produktivitātes palielināšanu, lai dotu ieguldījumu 

ekonomikas kopapjoma pieaugumā. 

 

Ilgtspējīga attīstība 

346. Pasākuma "Sociālā iekļaušana" aktivitātes nav vērstas uz horizontālās prioritātes 

„Ilgtspējīga attīstība” mērķu sasniegšanu, jo aktivitāšu īstenošanai nav tiešas ietekmes 

uz vidi. 

 

Vienādas iespējas 
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347. Pasākums kopumā veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu 

sasniegšanu. Pasākuma „Sociālā iekļaušana” ietvaros paredzētas specifiskas aktivitātes 

vienādu iespēju principa iedzīvināšanai un diskriminācijas izskaušanai, proti, gandrīz 

visu aktivitāšu mērķa grupa ir sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas, 

un aktivitāšu mērķis ir visu cilvēku pilntiesīga iekļaušanās sabiedrībā. Virkne aktivitāšu 

veicina iekļaujoša darba tirgus attīstību, kas savukārt mazina sabiedrības noslāľošanos, 

paaugstina sabiedrības un indivīda labklājību.  

 

Informācijas sabiedrība 

348. Pasākums „Sociālā iekļaušana” tieši sekmē informācijas sabiedrības attīstību, paredzot 

specifiskas aktivitātes, piemēram, jaunu un specializētu IKT ieviešanu un nodrošināšanu 

personām ar redzes traucējumiem., kā arī uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

prasmes izmantot IKT resursus. 

 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

349. Pasākuma „Sociālā iekļaušana” aktivitātes tiks ieviestas visā Latvijas teritorijā, t.sk., 

Rīgā, tieši neietekmējot Rīgas starptautisko konkurētspēju. 

 

Ieviešana 

 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek-

institūcija/ 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 
Sadarbības 

iestāde 
Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieľemšanas 

datums 

1.4.1.1.1. 
Kompleksi 

atbalsta 

pasākumi 

iedzīvotāju 

integrēšanai 

darba tirgū 

Ierobeţ

ota 

projektu 

iesniegu

mu 

atlase 

Labklājības 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde 

(nozares 

kompetences 

ietvaros); 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu 

u.c.) 

izstrādāšana; 

3. Finanšu 

plānošana;  

4. Uzraudzība 

prioritātes 

līmenī; 

5. Projektu 

iesniegumu 

atlase un 

apstiprināšana. 

Nodarbinātī

bas valsts 

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. 

2009.g. 

1.cet. 

1.4.1.1.2. 
Atbalstītās 

nodarbinātības 

pasākumi 

mērķgrupu 

bezdarbniekie

Ierobeţ

ota 

projektu 

iesniegu

mu 

Labklājības 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde 

(nozares 

kompetences 

Nodarbinātī

bas valsts 

aģentūra 

1. Projektu 

ieviešanas 

vadība, līgumu 

slēgšana, izpildes 

uzraudzība;  

2. Kontrole un 

2008.g. 

1.cet. 
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m atlase ietvaros); 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu 

u.c.) 

izstrādāšana; 

3. Finanšu 

plānošana;  

4. Uzraudzība 

prioritātes 

līmenī; 

5. Projektu 

iesniegumu 

atlase un 

apstiprināšana. 

pārbaudes 

projektu 

īstenošanas 

vietās; 

3. Maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

izdevumu 

deklarāciju 

sagatavošana; 

5. Informācijas 

un publicitātes 

pasākumi 

aktivitāšu līmenī. 

1.4.1.2.1. Darbspēju 

vērtēšanas 

sistēmas 

pilnveidošana 

Ierobeţ

ota 

projektu 

iesniegu

mu 

atlase 

Labklājības 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde 

(nozares 

kompetences 

ietvaros); 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu 

u.c.) 

izstrādāšana; 

3. Finanšu 

plānošana;  

4. Uzraudzība 

prioritātes 

līmenī; 

5. Projektu 

iesniegumu 

atlase un 

apstiprināšana. 

Nodarbinātī

bas valsts 

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. 

2008.g. 

3.cet. 

1.4.1.2.2. Sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu 

attīstība 

personām ar 

redzes un 

dzirdes 

traucējumiem 

Ierobeţ

ota 

projektu 

iesniegu

mu 

atlase 

Labklājības 

ministrija 

1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde 

(nozares 

kompetences 

ietvaros); 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu 

u.c.) 

izstrādāšana; 

3. Finanšu 

plānošana;  

4. Uzraudzība 

prioritātes 

līmenī; 

5. Projektu 

iesniegumu 

atlase un 

Nodarbinātī

bas valsts 

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 

2008. 2.cet. 
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apstiprināšana. aktivitāšu līmenī. 

1.4.1.2.3. Sociālo 

pakalpojumu 

sistēmas 

attīstības 

plānošana 

reģionos 

Ierobeţ

ota 

projektu 

iesniegu

mu 

atlase 

LM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde 

(nozares 

kompetences 

ietvaros); 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu 

u.c.) 

izstrādāšana; 

3. Finanšu 

plānošana;  

4. Uzraudzība 

prioritātes 

līmenī; 

5. Projektu 

iesniegumu 

atlase un 

apstiprināšana. 

NVA 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. 

2008.g. 

3.cet. 

1.4.1.2.4. Sociālās 

rehabilitācijas 

un institūcijām 

alternatīvu 

sociālās 

aprūpes 

pakalpojumu 

attīstība 

reģionos 

Atklāta 

projektu 

iesniegu

mu 

atlase 

LM 1. ES fondu 

plānošanas 

dokumentu 

izstrāde 

(nozares 

kompetences 

ietvaros); 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, MK 

noteikumu 

u.c.) 

izstrādāšana; 

3. Finanšu 

plānošana;  

4. Uzraudzība 

prioritātes 

līmenī. 

NVA 1. Projektu 

iesniegumu 

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. 

2010.g. 

2.cet. 

 

 

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 

 

Aktivitātes/apakšaktivitātes 

nr. un nosaukums 

Projektu 

atlases veids 

Paskaidrojums projektu atlases veida izvēlei 

1.4.1.1.1. 
Kompleksi atbalsta 

pasākumi 

IPIA Atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam, valsts 

politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba 



   

01_dpp_2008-10-01; Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājums 

 

107 

 

iedzīvotāju 

integrēšanai darba 

tirgū 

meklētāju atbalsta jomā īsteno Labklājības ministrijas pārraudzībā 

esošā Nodarbinātības valsts aģentūra.  

Izvēlētais projektu iesniegumu atlases veids ļauj aktivitātei paredzēto 

finansējumu piešķirt institūcijai, kas, atbilstoši normatīvajiem 

aktiem, ir pilnvarota to īstenot. Optimālu rezultātu sasniegšanai 

projektu paredzēts īstenot sadarbībā ar sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem, pašvaldībām, izglītības iestādēm, NVO, darba devējiem 

un to apvienībām. 

1.4.1.1.2. 
Atbalstītās 

nodarbinātības 

pasākumi 

mērķgrupu 

bezdarbniekiem 

IPIA 

1.4.1.2.1. Darbspēju 

vērtēšanas sistēmas 

pilnveidošana 

IPIA Ierobeţotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, jo ir tikai 

viena institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģēta invaliditātes 

ekspertīzes veikšana- Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts 

komisija. 

1.4.1.2.2. Sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu 

attīstība personām 

ar redzes un dzirdes 

traucējumiem 

IPIA Projektu iesniedzēju loks šīs aktivitātes gadījumā ir iepriekš noteikts 

un ierobeţots, proti, tā ir iestāde, kas saskaľā ar Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu koordinē valsts sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, un 

biedrības, kuru pamatdarbības veids ir pakalpojumu, t.sk. sociālās 

rehabilitācijas un atbalsta pakalpojumu, sniegšana personām ar 

redzes un dzirdes traucējumiem- Latvijas Neredzīgo biedrība un 

Latvijas Nedzirdīgo savienība. 

1.4.1.2.3. Sociālo  

pakalpojumu 

sistēmas attīstības 

plānošana reģionos 

IPIA Ierobeţotas projektu iesniegumu atlases veids izvēlēts, lai realizētu 

šādus atbalsta veidus: alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu 

attīstības stratēģijas izstrāde reģionos; inovatīvu alternatīvās sociālās 

aprūpes pakalpojumu izstrāde un ieviešana. Projektu iesniedzēju loks 

šī atbalsta veida gadījumā ir iepriekš noteikts un ierobeţots, proti, tie 

ir pieci plānošanas reģioni, kas organizē alternatīvo sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstības stratēģiju izstrādi reģionos un inovatīvu 

alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu izstrādi un ieviešanu. 

1.4.1.2.4. Sociālās 

rehabilitācijas un 

institūcijām 

alternatīvu sociālās 

aprūpes 

pakalpojumu 

attīstība reģionos 

APIA Tā kā nav pamatojuma noteikt ierobeţotu projektu iesniegumu atlasi, 

noteikta atklāta projektu iesniegumu atlase. 

 

Finanšu plāns 

 

 Gads/Investīcijas joma Kopā,  

EUR 

Publiskais 

finansējums,  

EUR 

ESF,  

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums,  

EUR 

  1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.4.1. Sociālā iekļaušana 49 750 157 49 750 157 42 287 634 7 462 523 0 

2007. 5 449 731 5 449 731 4 632 272 817 459 0 

2008. 5 951 761 5 951 761 5 058 997 892 764 0 

2009. 6 494 036 6 494 036 5 519 931 974 105 0 

2010. 7 059 498 7 059 498 6 000 573 1 058 925 0 

2011. 7 645 605 7 645 605 6 498 764 1 146 841 0 

2012. 8 257 084 8 257 084 7 018 521 1 238 563 0 

2013. 8 892 442 8 892 442 7 558 576 1 333 866 0 

      

1.4.1.1. Iedzīvotāju 

ekonomiskās aktivitātes 
25 898 554 25 898 554 22 013 770 3 884 784 

0 
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stimulēšana 

2007. 2 668 128 2 668 128 2 267 909 400 219 0 

2008. 2 879 485 2 879 485 2 447 562 431 923 0 

2009. 3 118 125 3 118 125 2 650 406 467 719 0 

2010. 3 021 669 3 021 669 2 568 418 453 251 0 

2011. 3 534 140 3 534 140 3 004 019 530 121 0 

2012. 3 038 013 3 038 013 2 582 311 455 702 0 

2013. 7 638 994 7 638 994 6 493 145 1 145 849 0 

       

1.4.1.1.1. Kompleksi 

atbalsta pasākumi 

iedzīvotāju integrēšanai 

darba tirgū 

21 661 715 21 661 715 18 412 458 3 249 257 

0 

2007. 1 476 576 1 476 576 1255090 221 486 0 

2008. 2 728 014 2 728 014 2 318 812 409 202 0 

2009. 2 509 714 2 509 714 2 133 257 376 457 0 

2010. 2 419 924 2 419 924 2 056 935 362 989 0 

2011. 2 938 315 2 938 315 2 497 568 440 747 0 

2012. 2 656 786 2 656 786 2 258 268 398 518 0 

2013. 6 932 386 6 932 386 5 892 528 1 039 858 0 

       

1.4.1.1.2. Atbalstītās 

nodarbinātības 

pasākumi mērķgrupu 

bezdarbniekiem  

4 236 839 4 236 839 3 601 312 635 527 0 

2007. 1 191 552 1 191 552 1 012 819 178 733 0 

2008. 151 471 151 471 128 750 22 721 0 

2009. 608 411 608 411 517 149 91 262 0 

2010. 601 745 601 745 511 483 90 262 0 

2011. 595 825 595 825 506 451 89 374 0 

2012. 381 227 381 227 324 043 57 184 0 

2013. 706 608 706 608 600 617 105 991 0 

      

1.4.1.2. Darbspēju 

vērtēšanas sistēmas un 

sociālo pakalpojumu 

ieviešanas sistēmas 

pilnveidošana 

23 851 603 23 851 603 20 273 864 3 577 739 

0 

2007. 2 781 603 2 781 603 2 364 363 417 240 0 

2008. 3 072 276 3 072 276 2 611 435 460 841 0 

2009. 3 375 912 3 375 912 2 869 526 506 386 0 

2010. 4 037 830 4 037 830 3 432 155 605 675 0 

2011. 4 111 465 4 111 465 3 494 745 616 720 0 

2012. 5 219 069 5 219 069 4 436 209 782 860 0 

2013. 1 253 448 1 253 448 1 065 431 188 017 0 

       

1.4.1.2.1. Darbspēju 

vērtēšanas sistēmas 

pilnveidošana 

2 323 305 2 323 305 1 974 810 348 495 0 

2007. 277 796 277 796 236 127 41 669 0 
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2008. 235 294 235 294 200 000 35 294 0 

2009. 301 747 301 747 256 485 45 262 0 

2010. 301 747 301 747 256 485 45 262 0 

2011. 301 747 301 747 256 485 45 262 0 

2012. 459 202 459 202 390 322 68 880 0 

2013. 445 772 445 772 378 906 66 866 0 

       

1.4.1.2.2. Sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu attīstība 

personām ar redzes un 

dzirdes traucējumiem 

5 382 038 5 382 038 4 574 733 807 305 0 

2007. 1 294 367 1 294 367 1 100 212 194 155 0 

2008. 642 562 642 562 546 178 96 384 0 

2009. 157 436 157 436 133 821 23 615 0 

2010. 534 978 534 978 454 731 80 247 0 

2011. 863 320 863 320 733 822 129 498 0 

2012. 1 081 699 1 081 699 919 444 162 255 0 

2013. 807 676 807 676 686 525 121 151 0 

       

1.4.1.2.3. Sociālo 

pakalpojumu sistēmas 

attīstības plānošana 

reģionos 

1 209 440 1 209 440 1 028 024 181 416 

0 

2007. 1 209 440 1 209 440 1 028 024 181 416 0 

2008. 0 0 0 0 0 

2009. 0 0 0 0 0 

2010. 0 0 0 0 0 

2011. 0 0 0 0 0 

2012. 0 0 0 0 0 

2013. 0 0 0 0 0 

      

1.4.1.2.4. Sociālās 

rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu 

sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība 

reģionos 

14 936 820 14 936 820 12 696 297 2 240 523 

0 

2007. 0 0 0 0 0 

2008. 2 194 420 2 194 420 1 865 257 329 163 0 

2009. 2 916 729 2 916 729 2 479 220 437 509 0 

2010. 3 201 105 3 201 105 2 720 939 480 166 0 

2011. 2 946 398 2 946 398 2 504 438 441 960 0 

2012. 3 678 168 3 678 168 3 126 443 551 725 0 

2013. 0 0 0 0 0 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 
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Finansējuma kategorizācija 

 
Aktivitātes / 

apakšaktivitātes nr. 
Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums 

% no pasākuma 

finansējuma 

1.4.1.1. 71- Iespējas cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, 

integrēties un atkal iekļauties darba tirgū; diskriminācijas 

apkarošana piekļuvē darba tirgum un karjeras virzībā, kā 

arī daţādības  akceptēšanas sekmēšana darbavietā 

52 % 

1.4.1.2. 71- Iespējas cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgākā situācijā, 

integrēties un atkal iekļauties darba tirgū; diskriminācijas 

apkarošana piekļuvē darba tirgum un karjeras virzībā, kā arī 

daţādības  akceptēšanas sekmēšana darbavietā 

48 % 

 

Uzraudzības rādītāji 
 

Rādītājs Bāzes 

vērtība 

Kvanti-

fikācija 

2009. 

gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina 

skaidrojums 

Iznākuma rādītāji 
Kompleksos 

atbalsta projektos 

iesaistīto  personu 

skaits 

3828
16

 

(2006.g.) 

3542 13900 1.4.1.1.1. apakš-

aktivitāte 

Vidēji 1556 EUR 

vienas personas 

iesaistīšanai 

projektos, t.sk. 

atalgojums projektā 

iesaistītajai mērķa 

grupai un darba 

vadītājam, palīdzība 

atkarības problēmu 

risināšanā, iesaistot 

„Minesotas 12 soļu 

programmā”, 

konsultantu - sociālā 

darbinieka, 

psihologa, psihiatra, 

psihoterapeita, 

medicīnas māsas, 

narkologa u.c. 

pakalpojumu 

izmaksas. Plānots, ka 

kopējo atbalstīto 

personu skaitu 

(13900) veido 8300 

ekonomisku neaktīvie 

iedzīvotāji un 

bezdarbnieki, t.sk. ar 

atkarības problēmām; 

5600 personas, kas, 

atgrieţoties Latvijā 

pēc uzturēšanās 

ārzemēs, saskaras ar 

grūtībām iekļauties 

darba tirgū 

Atbalstītās 

nodarbinātības 

166 

(2006.g.) 

207 480 1.4.1.1.2. apakš-

aktivitāte 

Vidējās izmaksas uz 

1 pasākumus 

                                                 
16

 3828 personas 2006.gadā piedalījās motivācijas programmās līdzdalībai apmācībās  
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Rādītājs Bāzes 

vērtība 

Kvanti-

fikācija 

2009. 

gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina 

skaidrojums 

pasākumus 

pabeigušo 

mērķgrupu 

bezdarbnieku skaits 

pabeigušu personu 

8700 EUR (personas 

dalība projektā 6-12 

mēn.), ieskaitot 

bezdarbnieka darba 

algu, piemaksu darba 

vadītājam, izmaksas 

darba vietas 

pielāgošanai. 

Pasākumus pabeidz 

70% no uzsākušajiem 

Izveidota uz 

darbspēju, 

funkcionālo 

traucējumu un 

individuālo 

vajadzību 

novērtēšanu 

balstīta 

invaliditātes 

noteikšanas sistēma 

- 0 1 1.4.1.2.1. apakš-

aktivitāte 

Sistēmas izveide 

(aptuvenās izmaksas 

2 milj. eiro) ietver 

izpēti, izstrādi, 

informēšanu un 

speciālistu apmācības 

Pilnveidotos 

sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumus 

saľēmušo personu 

ar redzes un 

dzirdes 

traucējumiem 

skaits 

0 740 1470 1.4.1.2.2. apakš-

aktivitāte 

Vidējās izmaksas uz 

1 personu ar redzes 

traucējumiem – 1792 

EUR (t.sk. sociālā 

rehabilitācija, 

specializēto darbnīcu 

uzturēšana, 

tiflotehnikas 

nodrošināšana); 

vidējās izmaksas uz 1 

personu ar dzirdes 

traucējumiem - 4790 

EUR (pavisam 468 

personām- sociālās 

rehabilitācijas 

programmu attīstība 

un īstenošana, 

nedzirdīgo zīmju 

valodas un tulku 

apmācība) 

Izstrādāto 

reģionālo sociālo 

pakalpojumu vidēja 

termiľa attīstības 

programmu skaits 

0 5 5 1.4.1.2.3. apakš-

aktivitāte 

Vidējās vienas 

reģionālās stratēģijas 

izstrādes izmaksas 

241 888 EUR 

Pilnveidotos 

sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumus 

saľēmušo personu 

(personas ar 

funkcionāliem 

traucējumiem un 

1657 

(2006.g.) 

0 3030 1.4.1.2.4. apakš-

aktivitāte 

Aprēķins veikts 

pieľemot, ka tiks 

izstrādātas un 

ieviestas 202 sociālās 

rehabilitācijas un 

motivācijas 

programmas (vienas 

programmas izstrādes 
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Rādītājs Bāzes 

vērtība 

Kvanti-

fikācija 

2009. 

gadā 

Kvanti-

fikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina 

skaidrojums 

viľu ģimenes 

locekļi, 

bezpajumtnieki un 

citas sociālās 

atstumtības riskam 

pakļautās 

iedzīvotāju 

grupas) skaits ESF 

programmās 

un ieviešanas vidējās 

izmaksas ir 70 000 

EUR). Vienas 

programmas ietvaros 

atbalstu saľems 

vidēji 15 personas 

Rezultāta rādītāji 
Atbalstīto personu 

īpatsvars, kas kļūst 

ekonomiski aktīvi 

6 mēnešu laikā pēc 

atbalsta 

saľemšanas 

33% 

(2005.g.) 

34% 35% 1.4.1.1. aktivitāte Sasniedzamā rādītāja 

kvantifikācija 

noteikta, izmantojot 

empīriskos datus par 

līdzīgu projektu 

īstenošanas 

rezultātiem. Pie tam 

augstāks darbā 

iekārtošanās rādītājs 

sagaidāms atbalstītās 

nodarbinātības 

pasākumos iesaistīto 

mērķgrupu 

bezdarbnieku vidū 

(50%), savukārt 

zemāks- 

kompleksajos atbalsta 

projektos iesaistīto 

personu vidū (25%) 

ESF līdzfinansēto 

sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumus 

saľēmušo personu 

skaits, kas iesaistās 

izglītības apguvē, 

profesionālajā 

rehabilitācijā vai 

nodarbinātībā sešu 

mēnešu laikā pēc 

projekta noslēguma 

Bāzes 

vērtību 

veido 

potenciāla

is pilnvei-

doto  

sociālās 

rehabili-

tācijas 

pakalpoju

mus 

saľēmušo 

personu 

skaits ESF 

programm

ās- 4500 

111 900 1.4.1.2. aktivitāte Sasniedzamā rādītāja 

kvantifikācija 

noteikta, balstoties uz 

nevalstisko 

organizāciju, kas 

darbojas personu ar 

redzes un dzirdes 

traucējumiem atbalsta 

jomā, pieredzi un 

ekspertu vērtējumu 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

 

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums 

 
Iznākuma rādītāji Plānošanas reģions Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Kompleksos atbalsta Rīga 3828 631 2483 
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projektos iesaistīto  

personu skaits 

Vidzeme 820 3140 

Kurzeme 574 2379 

Zemgale 533 2093 

Latgale 984 3805 

Atbalstītās nodarbinātības 

pasākumus pabeigušo 

mērķgrupu bezdarbnieku 

skaits 

Rīga 166 20 45 

Vidzeme 21 48 

Kurzeme 23 52 

Zemgale 23 52 

Latgale 120 283 

Izveidota uz darbspēju, 

funkcionālo traucējumu un 

individuālo vajadzību 

novērtēšanu balstīta 

invaliditātes noteikšanas 

sistēma 

Rīga - 0 1 nacionāla mēroga 

invaliditātes 

noteikšanas sistēma 
Vidzeme 

Kurzeme 

Zemgale 

Latgale 

Pilnveidotos sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumus saľēmušo 

personu ar redzes vai 

dzirdes  traucējumiem 

Rīga 0 280 620 

Vidzeme 74 140 

Kurzeme 156 240 

Zemgale 110 225 

Latgale 120 245 

Izstrādāto reģionālo sociālo 

pakalpojumu vidēja 

termiľa attīstības 

programmu skaits 

Rīga 0 1 1 

Vidzeme 1 1 

Kurzeme 1 1 

Zemgale 1 1 

Latgale 1 1 

Pilnveidotos sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumus saľēmušo 

personu skaits ESF 

programmās 

Rīga 1657 0 915 

Vidzeme 0 420 

Kurzeme 0 570 

Zemgale 0 525 

Latgale 0 600 

Rezultāta rādītāji  Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Atbalstīto personu 

īpatsvars, kas kļūst 

ekonomiski aktīvi 6 

mēnešu laikā pēc atbalsta 

saľemšanas 

Rīga 33% 34% 35% 

Vidzeme 34% 35% 

Kurzeme 34% 35% 

Zemgale 34% 35% 

Latgale 34% 35% 

ESF līdzfinansēto sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

saľēmušoskaits, kas 

iesaistās izglītības apguvē, 

profesionālajā rehabilitācijā 

vai nodarbinātībā sešu 

mēnešu laikā pēc projekta 

noslēguma 

Rīga Bāzes vērtību 

veido potenciālais 

pilnvei-doto  

sociālās rehabili-

tācijas 

pakalpojumus 

saľēmušo personu 

skaits ESF 

programmās- 4500 

42 307 

Vidzeme 11 112 

Kurzeme 23 162 

Zemgale 17 150 

Latgale 18 169 
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1.5.PRIORITĀTE „ADMINISTRATĪVĀ KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA” 

1.5.1.PASĀKUMS „LABĀKA REGULĒJUMA POLITIKA” 

Šķērsfinansējums 

350. Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu un pamatojoties uz integrētas attīstības 

principiem, potenciālajiem finansējuma saľēmējiem tiks dota iespēja īstenot projektus 

un projektu aktivitātes, kas atbilst Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomām, 

kā to paredz Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālā fondu un Kohēzijas fondu, 34(2) 

pants un tālāk minētie ierobeţojumi. 

351. 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 

0,13 miljonus eiro jeb 0,6 % no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. 

Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai tiem potenciālajiem finansējuma saľēmējiem, 

kuri īstenos projektus 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes „Politikas ietekmes novērtēšana un 

politikas pētījumu veikšana” ietvaros. Šķērsfinansējuma izmantošana paredzēta IPIA 

projekta administrēšanai un labāka regulējuma IT instrumentu attīstībai. 

 

Aktivitātes 

352. 1.5.1.1.aktivitāte. Politikas ietekmes novērtēšana un politikas pētījumu veikšana. 

353. Aktivitātes mērķis: Nodrošināt labāka regulējuma principiem atbilstošas politikas 

izstrādi un ieviešanu un politikas plānošanas sistēmas pilnveidošanu, kā arī 

rīcībpolitikas izstrādi tādās tautsaimniecības izaugsmei nozīmīgās politikas jomās kā 

budţeta un finanšu politika, industrijas un pakalpojumu politika, uzľēmējdarbības 

politika, reģionālā politika, publiskās pārvaldes politika, augstākā izglītība, inovācijas, 

tieslietu politika un sociālā politika, vienlaikus nodrošinot procesa starpnozaru 

koordināciju. Sekmēt publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu 

sagatavošanu un tālākizglītību. 

354. Aktivitātes mērķa grupas: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, plānošanas reģioni un 

novadu pašvaldības, sociālie partneri, NVO, augstākās un tālākizglītības iestādes. 

 

355. 1.5.1.1.1.apakšaktivitāte. Politikas veidošanas, ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas 

pilnveidošana. 

356. Apakšaktivitātes mērķis: uzlabot politikas plānošanas, ieviešanas un politikas ietekmes 

novērtēšanas kvalitāti, nodrošinot visu lēmumu pieľemšanā iesaistīto pušu (valsts 

pārvalde, pašvaldības, sociālie partneri, NVO) zināšanu un prasmju pilnveidošanu un 

lēmumu pieľemšanai nepieciešamo atbalsta instrumentu attīstību. 

357. Atbalsta veids: projekta administrēšana (šķērsfinansējuma gadījumā pieļaujama biroja 

tehnikas un datortehnikas iegāde); publiskās pārvaldes darbinieku (valsts tiešās 

pārvaldes iestādes, tiesas un plānošanas reģioni un novadu pašvaldības, sociālie 

partneri, NVO) apmācības ar administratīvās kapacitātes stiprināšanu saistītos 

jautājumos (piemēram, stratēģiskā plānošana, rezultatīvie rādītāji, politikas ietekmes 

analīze u.tml.); metodisko, mācību un informatīvo materiālu izstrāde, publicēšana un 
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izplatīšana; pieredzes apmaiľas pasākumi valsts tiešās pārvaldes darbiniekiem; politikas 

plānošanā, ieviešanā un ietekmes novērtēšanā izmantojamo instrumentu un metoţu 

attīstība un pilnveidošana (šķērsfinansējuma gadījumā pieļaujama IT programmatūras 

un licenču iegāde, kas nepieciešama labāka regulējuma IT instrumentu attīstībai); 

publiskās pārvaldes darbinieku augstākās izglītības sistēmas pilnveidošana; publiskās 

pārvaldes darbinieku tālākizglītības sistēmas pilnveidošana; semināru un konferenču 

organizēšana; informācijas un publicitātes pasākumi. 

358. Apakšaktivitātes mērķa grupa: valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, plānošanas reģioni 

un novadu pašvaldības, sociālie partneri, NVO, augstākās un tālākizglītības iestādes. 

359. Finansējuma saľēmēji: Valsts kanceleja. 

360. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms:  1 280 585 EUR un  

4 268 615 EUR (900 000 LVL un 3 000 000 LVL). 

 

361. 1.5.1.1.2.apakšaktivitāte. Politikas pētījumu veikšana. 

362. Apakšaktivitātes mērķis: nodrošināt tādas rīcībpolitikas izstrādi budţeta un finanšu 

politikas, industrijas un pakalpojumu politikas, uzľēmējdarbības politikas, reģionālās 

politikas, publiskās pārvaldes politikas, augstākās izglītības, inovāciju, tieslietu 

politikas, sociālās politikas jomās, kas pamatota ar labākiem pierādījumiem, izmantojot 

politikas pētījumus un politikas ietekmes izvērtējumus lēmumu pieľemšanas procesā.  

363. Atbalsta veids: projekta administrēšana; politikas izstrādei (pētījuma rezultātus projekta 

iesniedzējs paredz izmantot politikas plānošanas un ietekmes izvērtēšanas sistēmas 

pilnveidošanā, konkrētas rīcībpolitikas, politikas plānošanas dokumenta, normatīvā akta 

izstrādē vai pilnveidošanā) nepieciešamu nacionāla un reģionāla mēroga politikas 

pētījumu un politikas ietekmes izvērtējuma veikšana; informācijas un publicitātes 

pasākumi. 

364. Apakšaktivitātes mērķa grupa: valsts tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības. 

365. Finansējuma saľēmēji: nozaru ministrijas, īpašu uzdevumu ministru sekretariāti, Valsts 

kanceleja, plānošanas reģioni. 

366. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 28 457 EUR un 71 144 EUR 

(20 000 LVL un 50 000 LVL). 

 

367. 1.5.1.2. aktivitāte. Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana. 

368. Aktivitātes mērķis: Uzlabot uzľēmējdarbības vidi un mazināt administratīvos šķēršļus 

iedzīvotājiem un NVO, palielinot publiskās pārvaldes sniegto pamatpakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti. 

369. Atbalsta veids: projekta administrēšana; pētījumu veikšana; pētījumu rezultātu 

izplatīšana un ieviešana; pieredzes apmaiľas pasākumi; metodisko, mācību un 

informatīvo materiālu izstrāde, publicēšana un izplatīšana; semināru un konferenču 

organizēšana; apmācības publisko pakalpojumu sniedzējiem un publisko varu 

realizējošo institūciju pārstāvjiem; informācijas un publicitātes pasākumi.  

370. Aktivitātes mērķa grupas: Valsts pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti 

atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to 

iestādes, publisko pakalpojumu lietotāji (iedzīvotāji, NVO, interešu grupas, uzľēmēji). 
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371. Finansējuma saľēmēji: Valsts kanceleja. 

372. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 1 422 872 EUR un 2 134 308 

EUR (1 000 000 LVL un 1 500 000 LVL). 
 

373. 1.5.1.3.aktivitāte. Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un 

efektivitātes paaugstināšana. 

374. Aktivitātes mērķis: Nodrošināt vienotu, stratēģisku, efektīvu un caurspīdīgu pieeju 

publiskās pārvaldes procesu īstenošanā, ieviešot kvalitātes vadības sistēmu un uzlabojot 

publisko pakalpojumu kvalitāti, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu 

administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus 

uzľēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā 

līmenī. 

375. Aktivitātes mērķa grupas: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam 

deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un 

to iestādes. 

 

376. 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana. 

377. Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt vienotu, stratēģisku, efektīvu un caurspīdīgu pieeju 

publiskās pārvaldes procesu īstenošanā, ieviešot kvalitātes vadības sistēmas, īpaši 

atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, 

vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus uzľēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās 

politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī. 

378. Atbalsta veids: projekta administrēšana; kvalitātes vadības sistēmas elementu izveide, 

ieviešana, pilnveidošana; ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu saistītu aptauju/ 

pētījumu veikšana; semināru organizēšana; apmācības ar kvalitātes vadības sistēmas 

ieviešanu saistītos jautājumos; pieredzes apmaiľas pasākumi; informācijas un 

publicitātes pasākumi. 

379. Apakšaktivitātes mērķa grupa: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam 

deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un 

to iestādes. 

380. Finansējuma saľēmēji: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti 

atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to 

iestādes
17

. 

381. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 7 114 EUR un 35 572 EUR 

(5 000 LVL un 25 000 LVL). 

 

382. 1.5.1.3.2.apakšaktivitāte. Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, 

reģionālā un vietējā līmenī. 

383. Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu 

publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina 

                                                 
17

 Apakšaktivitātei plānotais finansējuma apjoms tiek iezīmēts starp saľēmēju grupām – 50% pašvaldībām un 

pašvaldību iestādēm, 50% valsts iestādēm. Ja izsludinātās atlases ietvaros vienas saľēmēju grupas iesniegtie un 

apstiprinātie projekti neapgūs iezīmēto finansējumu, atlikušais finansējums tiks novirzīts otras saľēmēju grupas 

projektu atbalstīšanai.   



   

01_dpp_2008-10-01; Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

papildinājums 

 

117 

 

nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus 

uzľēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā 

līmenī. 

384. Atbalsta veids: projekta administrēšana; pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanas pasākumi; 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu izstrāde un ieviešana; pakalpojumu 

kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, pilnveidošana, adaptēšana; pieredzes 

apmaiľas pasākumi; apmācības; informācijas un publicitātes pasākumi. 

385. Apakšaktivitātes mērķa grupa: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam 

deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un 

to iestādes. 

386. Finansējuma saľēmēji: Valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti 

atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to 

iestādes
18

. 

 

387. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms:  7 114 EUR un 42 686 EUR 

(5 000 LVL un 30 000 LVL). 

 

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 

 

Teritorijas līdzsvarota attīstība 

388. Teritoriju līdzsvarota attīstība tiks veicināta 1.5.1.3.aktivitātes „Publisko varu 

realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana” ietvaros, 

sniedzot atbalstu plānošanas reģioniem un novadu pašvaldībām un to iestādēm. Projektu 

atlasē priekšroka tiks dota tām pašvaldībām/ pašvaldības iestādēm, kas atrodas ārpus 

Rīgas. 

 

Makroekonomiskā stabilitāte 

389. Pasākuma īstenošana nodrošinās horizontālās prioritātes „Makroekonomiskā stabilitāte” 

mērķu sasniegšanu, jo investīcijas 1.5.1.2.aktivitātes ietvaros ir tieši virzītas uz 

uzľēmējdarbības vides uzlabošanu, radot investīcijām un iniciatīvām labvēlīgu tiesisko 

vidi, veicinot uzľēmumu attīstību un līdz ar to arī nodarbinātības paaugstināšanos. 

1.5.1.1.aktivitātes ietvaros plānotās politikas izstrādē iesaistīto pušu apmācības un 

politikas pētījumu veikšana nacionālā līmenī sekmēs likumdošanas kvalitātes 

uzlabošanos, kas tieši ietekmē kā ekonomisko, tā sociālo attīstību. 

 

Ilgtspējīga attīstība 

390. Tieši nav attiecināms, ietekmes uz vidi novērtējums nav veicams. 

 

Vienādas iespējas 

391. 1.5.1.2.aktivitātes ietvaros plānotie pētījumi par uzľēmējiem un iedzīvotājiem sniegto 

publisko pakalpojumu administratīvā sloga un administratīvo šķēršļu mazināšanas 

                                                 
18

 Apakšaktivitātei plānotais finansējuma apjoms tiek iezīmēts starp saľēmēju grupām – 50% pašvaldībām un 

pašvaldību iestādēm, 50% valsts iestādēm. Ja izsludinātās atlases ietvaros vienas saľēmēju grupas iesniegtie un 

apstiprinātie projekti neapgūs iezīmēto finansējumu, atlikušais finansējums tiks novirzīts otras saľēmēju grupas 

projektu atbalstīšanai. 
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novērtēšanā un izrietošie atbalsta pasākumi (apmācības, konsultācijas un sabiedrības 

informēšana) netieši veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu 

sasniegšanu. Informācijas un pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana, kas 

tiek atbalstīta 1.5.1.3.2.apakšaktivitātes ietvaros, ļaus paaugstināt pakalpojumu 

saľēmēju izpratni un zināšanas par publiskā sektora pakalpojumiem un savām iespējām. 

1.5.1.1.1.apakšaktivitātē plānotās apmācības, kā arī informēšanas pasākumi veicinās 

vienādas izpratnes veidošanos visiem rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā iesaistītajiem 

partneriem, kas nodrošinās tiem iespēju līdzvērtīgi piedalīties politikas veidošanas 

procesā. 

 

Informācijas sabiedrība 

392. Pasākuma īstenošana sekmēs horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” mērķu 

sasniegšanu, jo 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes ietvaros tiek plānotas apmācības par IKT 

sniegto iespēju izmantošanu politikas izstrādē un līdzdalības nodrošināšanu politisko 

lēmumu pieľemšanā, izmantojot IKT, kā arī 1.5.1.3.2.apakšaktivitātes ietvaros tiek 

atbalstīta pakalpojumu pieejamības paaugstināšana, sekmējot pakalpojumu saľēmēju 

informētību. Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana 1.5.1.3.1.apakšaktivitātes 

ietvaros ir ļoti nozīmīga, izstrādājot un sniedzot valsts un pašvaldību e-pakalpojumus. 

 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

393. Tieši nav attiecināms. 
 

Ieviešana 

 
Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek- 

institūcija 

/ Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas Sadarbības 

iestāde 
Funkcijas Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums
19 

1.5.1.1.aktivitāte. 

Politikas 

ietekmes 

novērtēšana un 

politikas 

pētījumu 

veikšana. 

Atklāta un 

ierobeţota 

projektu 

iesniegum

u atlase 

Valsts 

kanceleja 

 

1.DP izstrādāšana 

(nozares 

kompetences 

ietvaros). 

2.Ieviešanas 

nosacījumu (kritēriju, 

attiecināmo izmaksu, 

atbilstošo aktivitāšu, 

u.tml.) izstrādāšana. 

3.Finanšu plānošana. 

4.Uzraudzība 

prioritātes līmenī. 

 

Sabiedrības 

integrācijas 

fonds 

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 

x 

1.5.1.1.1.apakšak

tivitāte. Politikas 

veidošanas, 

ieviešanas un tās 

ietekmes 

izvērtēšanas 

pilnveidošana. 

Ierobeţota 

projektu 

iesniegum

u atlase 

2008.gada 

2.ceturksnis 

(1 projektu 

iesniegumu 

konkurss) 

1.5.1.1.2.apakšak

tivitāte. Politikas 

pētījumu 

veikšana. 

Atklāta 

projektu 

iesniegum

u atlase 

2008.gada 

2.ceturksnis 

(3 projektu 

iesniegumu 

konkursi – 2008., 

2010., 

                                                 
19

 Projektu iesniegumu pieľemšanas datums tiks koriģēts, ľemot vērā likumdošanas virzību  
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aktivitāšu līmenī. 
 

2012.gadā) 

1.5.1.2. 

aktivitāte. 

Administratīvo 

šķēršļu 

samazināšana un 

publisko 

pakalpojumu 

kvalitātes 

uzlabošana. 

Ierobeţota 

projektu 

iesniegum

u atlase 

 

Valsts 

kanceleja 

 

1.DP izstrādāšana 

(nozares 

kompetences 

ietvaros). 

2.Ieviešanas 

nosacījumu (kritēriju, 

attiecināmo izmaksu, 

atbilstošo aktivitāšu, 

u.tml.) izstrādāšana. 

3.Finanšu plānošana. 

4.Uzraudzība 

prioritātes līmenī. 

Sabiedrības 

integrācijas 

fonds 

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. 

 

2008.gada 

2.ceturksnis 

(1 projektu 

iesniegumu 

konkurss) 

1.5.1.3.aktivitāte. 

Publisko varu 

realizējošo 

institūciju 

darbības 

kvalitātes un 

efektivitātes 

paaugstināšana. 

Atklāta 

projektu 

iesniegum

u atlase 

Valsts 

kanceleja 

 

1.DP izstrādāšana 

(nozares 

kompetences 

ietvaros). 

2.Ieviešanas 

nosacījumu (kritēriju, 

attiecināmo izmaksu, 

atbilstošo aktivitāšu, 

u.tml.) izstrādāšana. 

3.Finanšu plānošana. 

4.Uzraudzība 

prioritātes līmenī. 

Sabiedrības 

integrācijas 

fonds 

 

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. 

x 

 

1.5.1.3.1.apakšak

tivitāte. 

Kvalitātes 

vadības sistēmas 

izveide un 

ieviešana. 

2008.gada 

2.ceturksnis 

(3 projektu 

iesniegumu 

konkursi – 2008., 

2009., 

2011.gadā) 

1.5.1.3.2.apakšak

tivitāte. Publisko 

pakalpojumu 

kvalitātes 

paaugstināšana 

valsts, reģionālā 

un vietējā līmenī. 

2008.gada 

2.ceturksnis 

(3 projektu 

iesniegumu 

konkursi – 2008., 

2009., 

2011.gadā) 

 

394. 1.5.1.1.1.apakšaktivitāte tiek ieviesta kā ierobeţota projektu iesniegumu atlase, jo ir 

skaidri definējams ierobeţotais finansējuma saľēmēju loks, kas spēj nodrošināt 

apakšaktivitātes īstenošanu, visu minēto mērķa grupu vajadzību apmierināšanu un 

izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

 

395. 1.5.1.1.2.apakšaktivitāte tiek ieviesta kā atklāta projektu iesniegumu atlase, jo 

potenciālo finansējuma saľēmēju loks ir samērā plašs un nav iespējams paredzēt 

noteiktu politikas jomu problēmas un aktualitātes visam plānošanas periodam un līdz ar 
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to definēt visu nepieciešamo pētījumu tēmas, kas būs nepieciešamas noteiktu 

rīcībpolitiku un normatīvo aktu izstrādei 2007. – 2013.gadā. 

 

396. 1.5.1.2.aktivitāte tiek ieviesta kā ierobeţota projektu iesniegumu atlase, jo ir zināmi visi 

iespējamie finansējuma saľēmēji, kas spēs nodrošināt aktivitātes izvirzīto mērķi. 

 

397. 1.5.1.3.aktivitāte tiek ieviesta kā atklāta projektu iesniegumu atlase, jo potenciālo 

finansējuma saľēmēju loks ir plašs, savukārt pieejamais finansējums ir ierobeţots, tādēļ 

nav iespējams nodrošināt visu vajadzības, bet atbalsts jāsniedz kvalitatīvākajiem 

iesniegumiem. 

 

Finanšu plāns 

 

Gads/Investīcijas joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

  1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.5.1. Labāka 

regulējuma politika  25 394 574 25 394 574 21 585 388 3 809 186 0 

2007.gads 2 961 007 2 961 007 2 516 856 444 151 0 

2008.gads 3 174 321 3 174 321 2 698 173 476 148 0 

2009.gads 3 397 794 3 397 794 2 888 125 509 669 0 

2010.gads 3 623 807 3 623 807 3 080 236 543 571 0 

2011.gads 3 849 816 3 849 816 3 272 344 577 472 0 

2012.gads 4 078 368 4 078 368 3 466 613 611 755 0 

2013.gads 4 309 460 4 309 460 3 663 041 646 419 0 

1.5.1.1. Politikas 

ietekmes novērtēšana un 

politikas pētījumu 

veikšana  15 790 281 15 790 281 13 421 739 2 368 542 0 

2007.gads 1 841 147 1 841 147 1 564 975 276 172 0 

2008.gads 1 973 785 1 973 785 1 677 717 296 068 0 

2009.gads 2 112 740 2 112 740 1 795 829 316 911 0 

2010.gads 2 253 274 2 253 274 1 915 283 337 991 0 

2011.gads 2 393 806 2 393 806 2 034 735 359 071 0 

2012.gads 2 535 919 2 535 919 2 155 531 380 388 0 

2013.gads 2 679 611 2 679 611 2 277 669 401 942 0 

1.5.1.1.1.Politikas 

veidošanas, ieviešanas un 

tās ietekmes izvērtēšanas 

pilnveidošana  11 521 665 11 521 665 9 793 415 1 728 250 0 

2007.gads 1 343 426 1 343 426 1 141 912 201 514 0 

2008.gads 1 440 208 1 440 208 1 224 177 216 031 0 

2009.gads 1 541 599 1 541 599 1 310 359 231 240 0 

2010.gads 1 644 142 1 644 142 1 397 521 246 621 0 

2011.gads 1 746 684 1 746 684 1 484 681 262 003 0 

2012.gads 1 850 379 1 850 379 1 572 822 277 557 0 

2013.gads 1 955 227 1 955 227 1 661 943 293 284 0 

1.5.1.1.2.Politikas 

pētījumu veikšana  4 268 616 4 268 616 3 628 324 640 292 0 
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2007.gads 497 721 497 721 423 063 74 658 0 

2008.gads 533 576 533 576 453 540 80 036 0 

2009.gads 571 141 571 141 485 470 85 671 0 

2010.gads 609 132 609 132 517 762 91 370 0 

2011.gads 647 122 647 122 550 054 97 068 0 

2012.gads 685 540 685 540 582 709 102 831 0 

2013.gads 724 384 724 384 615 726 108 658 0 

1.5.1.2.Administratīvo 

šķēršļu samazināšana un 

publisko pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana  3 604 293 3 604 293 3 063 649 540 644 0 

2007.gads 420 260 420 260 357 221 63 039 0 

2008.gads 450 536 450 536 382 956 67 580 0 

2009.gads 482 254 482 254 409 916 72 338 0 

2010.gads 514 333 514 333 437 183 77 150 0 

2011.gads 546 411 546 411 464 449 81 962 0 

2012.gads 578 849 578 849 492 022 86 827 0 

2013.gads 611 649 611 649 519 902 91 747 0 

1.5.1.3. Publisko varu 

realizējošo institūciju 

darbības kvalitātes un 

efektivitātes 

paaugstināšana  6 000 000 6 000 000 5 100 000 900 000 0 

2007.gads 699 600 699 600 594 660 104 940 0 

2008.gads 750 000 750 000 637 500 112 500 0 

2009.gads 802 800 802 800 682 380 120 420 0 

2010.gads 856 200 856 200 727 770 128 430 0 

2011.gads 909 600 909 600 773 160 136 440 0 

2012.gads 963 600 963 600 819 060 144 540 0 

2013.gads 1 018 200 1 018 200 865 470 152 730 0 

1.5.1.3.1.Kvalitātes 

vadības sistēmas izveide 

un ieviešana  3 200 000 3 200 000 2 720 000 480 000 0 

2007.gads 373 120 373 120 317 152 55 968 0 

2008.gads 400 000 400 000 340 000 60 000 0 

2009.gads 428 160 428 160 363 936 64 224 0 

2010.gads 456 640 456 640 388 144 68 496 0 

2011.gads 485 120 485 120 412 352 72 768 0 

2012.gads 513 920 513 920 436 832 77 088 0 

2013.gads 543 040 543 040 461 584 81 456 0 

1.5.1.3.2.Publisko 

pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana valsts, 

reģionālā un vietējā 

līmenī  2 800 000 2 800 000 2 380 000 420 000 0 

2007.gads 326 480 326 480 277 508 48 972 0 

2008.gads 350 000 350 000 297 500 52 500 0 

2009.gads 374 640 374 640 318 444 56 196 0 

2010.gads 399 560 399 560 339 626 59 934 0 

2011.gads 424 480 424 480 360 808 63 672 0 

2012.gads 449 680 449 680 382 228 67 452 0 

2013.gads 475 160 475 160 403 886 71 274 0 
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Finansējuma kategorizācija 
 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes  nr. 

Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums % no 

pasākuma 

finansējuma 

1.5.1.1.aktivitāte. 

Politikas ietekmes 

novērtēšana un politikas 

pētījumu veikšana 

81. Mehānismi labas politikas un programmu 

izstrādes uzlabošanai, uzraudzība un izvērtēšana 

valsts, reģionālā un vietējā līmenī spēju 

veidošanai attiecībā uz politikas un programmu 

nodrošināšanu 

62 % 

1.5.1.2. aktivitāte. 

Administratīvo šķēršļu 

samazināšana un 

publisko pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana 

81. Mehānismi labas politikas un programmu 

izstrādes uzlabošanai, uzraudzība un izvērtēšana 

valsts, reģionālā un vietējā līmenī spēju 

veidošanai attiecībā uz politikas un programmu 

nodrošināšanu 

14 % 

1.5.1.3.aktivitāte. 

Publisko varu 

realizējošo institūciju 

darbības kvalitātes un 

efektivitātes 

paaugstināšana 

81. Mehānismi labas politikas un programmu 

izstrādes uzlabošanai, uzraudzība un izvērtēšana 

valsts, reģionālā un vietējā līmenī spēju 

veidošanai attiecībā uz politikas un programmu 

nodrošināšanu 

24 % 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Uzraudzības rādītāji 
 

Iznākuma rādītāji Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

Valsts pārvaldes 

darbinieku, 

pašvaldību 

pārstāvju, sociālo 

partneru un 

nevalstisko 

organizāciju 

darbinieku skaits, 

kuri pabeiguši 

apmācības par 

labāka regulējuma 

politikas 

instrumentiem, 

politikas plānošanu 

un politikas 

ietekmes 

izvērtējuma 

metodēm 

302
20

  1856 6000 1.5.1.1.1. 

apakšakt. 

Rādītājs noteikts, 

balstoties uz Valsts 

administrācijas skolas 

(VAS) informāciju par 

valsts pārvaldes iestāţu 

definētajām ikgadējām 

mācību vajadzībām un 

VAS nodrošinātajiem 

mācību kursiem 

attiecīgajā gadā 

institūciju definētajās 

jomās. 

Īstenoti nacionāla 

līmeľa problēmu 

risināšanai nozīmīgi 

starpnozaru politikas 

pētījumi 

0 12 59 1.5.1.1.2. 

apakšakt. 

Atbilstoši tirgus datu 

analīzei un VK 

veiktajai neoficiālai 

sociologu aptaujai viena 

politikas pētījuma 

                                                 
20

 Bāzes vērtība 2006.gadā 
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izmaksas atkarībā no 

respondentu skaita 

(izlases apjoma), 

pētāmās tēmas 

specifikas un 

sareţģītības, kā arī 

atkarībā no 

izmantojamo metoţu 

kopuma var svārstīties 

no 15000 LVL līdz 

60000 LVL. Tādēļ VK 

ir pieľēmusi, ka 

pētījuma vidējās 

izmaksas ir 50000 

LVL. 

Īstenots pasākumu 

plāns 

uzľēmējdarbības 

administratīvo 

šķēršļu mazināšanai 

1 0 4 1.5.1.2.akt. Vidējās izmaksas viena 

pasākumu plāna 

īstenošanai ir 285 000 

LVL (ieskaitot 

izdevumus pētījuma 

veikšanai, pasākumu 

plāna izstrādei un 

ieviešanai, rezultātu 

izplatīšanai, 

informēšanas 

pasākumiem). 

Īstenots pasākumu 

plāns administratīvo 

šķēršļu mazināšanai 

iedzīvotājiem un 

NVO 

0 0 3 1.5.1.2.akt. Vidējās izmaksas viena 

pasākumu plāna 

īstenošanai ir 285 000 

LVL (ieskaitot 

izdevumus pētījuma 

veikšanai, pasākumu 

plāna izstrādei un 

ieviešanai, rezultātu 

izplatīšanai, 

informēšanas 

pasākumiem). 

Institūciju skaits, kas 

ESF ietvaros 

atbalstītas kvalitātes 

vadības sistēmas 

ieviešanā 

3  48 98 1.5.1.3.1. 

apakšakt. 

Izvērtējot vidējās tirgus 

cenas, kas saistītas ar 

KVS ieviešanas 

procesiem, kā arī ľemot 

vērā aktivitātes ietvaros 

plānoto atbalsta veidu 

(apmācība par KVS, 

metodikas izstrāde, 

pieredzes apmaiľa 

u.tml.), ar KVS 

ieviešanu saistītas 

projekta vidējās 

izmaksas ir 15000 

LVL. Projekta ietvaros 

plānots atbalstīt vismaz 

1 institūciju. 

Atbalstīto publisko 

varu realizējošo 

institūciju skaits 

0 48 98 1.5.1.3.2. 

apakšakt. 

Izvērtējot aktivitātes 

ietvaros plānoto atbalsta 

veidu (apmācības, 

metodikas izstrāde, 

pieredzes apmaiľa 

u.tml.), projekta vidējās 
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izmaksas ir 7000 LVL - 

10000 LVL. Projekta 

ietvaros plānots 

atbalstīt vismaz 1 

institūciju. 

Rezultāta rādītāji Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

Normatīvo aktu 

īpatsvars, kuriem ir 

veikts ietekmes 

izvērtējums, no 

kopējā valdībā gada 

laikā apstiprinātā 

normatīvo aktu 

skaita 

20%
21

 23% 30% 1.5.1.1.1. 

apakšakt. 

Rādītājs tiek mērīts 

reizi gadā, izmantojot 

VKanc informācijas 

sistēmu „DAUKS”, 

precizējot iegūto 

sistēmas izejas 

informāciju. Rezultāta 

rādītāju var grozīt, 

ľemot vērā izmaiľas 

Ministru kabineta 

kārtības rullī. 

Politikas plānošanas 

dokumentu un 

tiesību aktu skaits, 

kuru izstrāde balstīta 

uz politikas ietekmes 

novērtējumu vai 

politikas pētījuma 

rezultātiem 

x
22

 - 18 1.5.1.1.2. 

apakšakt. 

Tā kā apakšaktivitātes 

ietvaros tiek atbalstīta 

pētījumu veikšana 18 

politikas jomās, tiek 

pieľemts, ka katrā 

politikas jomā tiks 

izstrādāts vismaz viens 

politikas plānošanas 

dokuments vai tiesību 

akts, kas balstīsies uz 

veiktā pētījuma 

rezultātiem vai 

ietekmes novērtējumu. 

Pozitīva vērtējuma 

pieaugums par 

administratīvo 

šķēršļu 

samazināšanos 

uzľēmējiem 

 

 

0,1  0,1  0,3  5.1.2.akt. Rezultāta rādītājs tiek 

noteikts, veicot regulāru 

uzľēmēju aptauju par 

pakalpojumu 

novērtējumu 

uzľēmējdarbības 

uzsākšanas procedūrām 

(tiek vērtēti šādi 

pakalpojumi – 

uzľēmumu reģistrēšana, 

licenču, sertifikātu un 

atļauju iegūšana, 

administratīvās 

procedūras pirms 

galveno telpu 

ekspluatācijas) un 

pakalpojumu 

novērtējumu 

uzľēmējdarbības 

veikšanas procedūrām 

(nodokļu 

                                                 
21

 Par bāzes vērtību ľemti 2006.gada dati. 
22

 Atbilstoši Pētījumu un publikāciju datu bāzē sniegtajai informācijai (www.mk.gov.lv) 2004.gadā tika veikti 

189 pētījumi. Taču nav informācijas, cik pētījumi tika izmantoti politikas plānošanas dokumentu, normatīvo aktu 

izstrādāšanai, tādēļ precīzu bāzes informāciju nevar sniegt. 

http://www.mk.gov.lv/
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administrācija, 

inspekcijas, preču 

muitošana). Tiek 

aprēķināts katras 

procedūras pozitīvas 

izmaiľas salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu. 

Bāzes dati 2003.gadā 

liecina, ka vidējais 

pozitīvais uzlabojums, 

veicot aptauju ik pēc 

diviem gadiem, ir 0,1 

vienība 6 punktu skalā.  

Pozitīvā vērtējuma 

pieaugums par 

administratīvo 

šķēršļu 

samazināšanos 

iedzīvotājiem un 

NVO 

- - 0,3  1.5.1.2.akt. Pašnovērtējuma 

pētījums par daţādu 

administratīvo 

procedūru ietekmi uz 

iedzīvotājiem un 

biedrībām un 

nodibinājumiem 

sniegtajiem 

pakalpojumiem. Tiek 

aprēķināts katras 

procedūras pozitīvas 

izmaiľas, salīdzinot ar 

iepriekšējo periodu. 

Vērtēšana notiek 6 

punktu skalā. 

Publisko varu 

realizējošo 

institūciju, kurās 

ieviesta kvalitātes 

vadības sistēma, 

skaita pieaugums par 

25% 

73
23

 80 92 1.5.1.3.akt. Pieľem, ka 25-30% no 

finansējuma 

saľēmējiem būs 

institūcijas, kurās vēl 

nav ieviesta KVS. 

 

                                                 
23

 Par bāzes vērtību ľemti 2006.gada pētījuma dati par KVS ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs. Oficiāli dati par 

KVS ieviešanu pašvaldībās un pašvaldību iestādes nav pieejami. 
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1.5.2.PASĀKUMS „CILVĒKRESURSU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA” 

Šķērsfinasējums 

398. Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu un pamatojoties uz integrētas attīstības 

principiem, potenciālajiem finansējuma saľēmējiem tiks dota iespēja īstenot projektus 

un projektu aktivitātes, kas atbilst Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomām, 

kā to paredz Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālā fondu un Kohēzijas fondu, 34(2) 

pants un tālāk minētie ierobeţojumi. 

399. 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros šķērsfinansējums 

nepārsniegs 0,07 miljonus eiro jeb 0,5 % no pasākuma īstenošanai plānotā ESF 

finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai tiem potenciālajiem finansējuma 

saľēmējiem, kuri īstenos projektus 1.5.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes 

cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība” ietvaros. Šķērsfinansējuma 

izmantošana paredzēta IPIA projekta administrēšanai un cilvēkresursu vadības IT 

sistēmas attīstībai. 

 

Aktivitātes 

 

400. 1.5.2.1.aktivitāte. Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas 

attīstība. 

401. Aktivitātes mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejas ieviešanu valsts pārvaldes 

cilvēkresursu vadības procesos, kā arī cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmu 

izstrādi un ieviešanu. 

402. Atbalsta veids: projekta administrēšana (šķērsfinansējuma gadījumā pieļaujama biroja 

tehnikas un datortehnikas iegāde); apmācības; attīstības plāna, kompetenču modeļa, 

ieteikumu un metodisko materiālu izstrāde; pieredzes apmaiľas pasākumi; pētījumi par 

cilvēkresursu vadības aspektiem; semināru un konferenču organizēšana; datu bāzes 

izstrāde (šķērsfinansējuma gadījumā pieļaujama IT programmatūras un licenču iegāde, 

kas nepieciešama cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izveidei un 

ieviešanai); datu bāzes uzturēšana; lietotāju atbalsta pasākumi (rokasgrāmatas, 

apmācības, kļūdu reģistrēšana un novēršana); informācijas un publicitātes pasākumi. 

403. Aktivitātes mērķa grupas: Valsts pārvaldes iestādes un no valsts budţeta finansētās 

iestādes.  

404. Finansējuma saľēmēji: Valsts kanceleja. 

405. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 1 280 585 EUR un 7 825 795 

EUR (900 000 LVL un 5 500 000 LVL). 

 

406. 1.5.2.2.aktivitāte. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes 

stiprināšana. 

407. Aktivitātes mērķis: Veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo 

partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā, panākt aktīvu un 
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kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieľemšanas procesā un publisko 

pakalpojumu sniegšanā, kā arī ES struktūrfondu finansēto aktivitāšu ieviešanā. 

408. Aktivitātes mērķa grupas: LBAS, LDDK, nevalstiskās organizācijas, plānošanas 

reģioni, novadu un republikas pilsētu pašvaldības. 

 

409. 1.5.2.2.1.apakšaktivitāte. Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana. 

410. Apakšaktivitātes mērķis: Veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt 

sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā. 

411. Atbalsta veids: projekta administrēšana; LDDK un LBAS reģionālo struktūru izveide; 

apmācības; pieredzes apmaiľas pasākumi, ekspertīzes; semināru un konferenču 

organizēšana; informācijas un publicitātes pasākumi. 

412. Apakšaktivitātes mērķa grupa: LBAS, LDDK, darba devēji un darba ľēmēji un to 

organizācijas. 

413. Finansējuma saľēmēji: LBAS, LDDK 

414. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 1 422 872 EUR un 1 849 733 

EUR (1 000 000 LVL un 1 300 000 LVL). 

 

415. 1.5.2.2.2.apakšaktivitāte. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana. 

416. Apakšaktivitātes mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību 

lēmumu pieľemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā. 

417. Atbalsta veids: projekta administrēšana; sabiedriskā labuma NVO līdzdalības resursu 

stiprināšana; NVO līdzdalības veicināšana ES sadarbības un attīstības sadarbības tīklos; 

NVO sniegto publisko pakalpojumu pielāgošana kvalitātes standartiem; inovatīvu 

pakalpojumu attīstīšana; informācijas un publicitātes pasākumi.  

418. Apakšaktivitātes mērķa grupa: biedrības un nodibinājumi saskaľā ar „Biedrību un 

nodibinājumu likumu” (turpmāk- NVO) 

419. Finansējuma saľēmēji: NVO 

420. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 1 423 EUR un 35 572 EUR 

(1000 LVL un 25 000 LVL).  

 

421. 1.5.2.2.3.apakšaktivitāte. Atbalsts NVO un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

422. Apakšaktivitātes mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora un pašvaldību 

līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

423. Atbalsta veids: projekta administrēšana; apmācības un konsultācijas; izpētes pasākumi; 

metodisko un informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana; informācijas un publicitātes 

pasākumi. 
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424. Apakšaktivitātes mērķa grupa: NVO, plānošanas reģioni, novadu un republikas pilsētu 

pašvaldības. 

425. Finansējuma saľēmēji: NVO, plānošanas reģioni, novadu un republikas pilsētu 

pašvaldības
24

. 

426. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: 1 423 EUR un 35 572 EUR 

(1000 LVL un 25 000 LVL). 

 

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 

 

Teritorijas līdzsvarota attīstība 

427. Tieši nav attiecināms.  

 

Makroekonomiskā stabilitāte 

428. Tieši nav attiecināms. 

 

Ilgtspējīga attīstība 

429. Tieši nav attiecināms, ietekmes uz vidi novērtējums nav veicams. 

 

Vienādas iespējas 

430. Īstenojot 1.5.2.2.aktivitāti, visām tām organizācijām un personām, kuras tieši vai netieši 

ir iesaistītas politikas plānošanas procesa atbalsta pasākumos, tiks garantēta iespēja 

saľemt plaša spektra atbalstu. Iegūtās zināšanas pozitīvi ietekmēs klientus, nodrošinās 

brīvu un nepastarpinātu informācijas apriti, ievērojot daţādu sociālo grupu intereses. 

Tas nodrošinās iedzīvotāju un uzľēmēju izpratni par publiskā sektora pakalpojumiem 

un politikas plānošanas procesu un nozīmi. 

 

Informācijas sabiedrība 

 

431. Pasākuma īstenošana tiešā veidā sekmēs horizontālās prioritātes „Informācijas 

sabiedrība” mērķu sasniegšanu. Vienotas cilvēkresursu vadības IT sistēmas ieviešana 

1.5.2.1.aktivitātes ietvaros ļaus nodrošināt operatīvas un kvalitatīvas informācijas 

pieejamību, iegūšanu un apmaiľu starp institūcijām, izmantojot atbilstošas 

datorsistēmas. Vienota tehnoloģiskā risinājuma izmantošana un atbilstošas materiāli 

tehniskās bāzes nodrošināšana novērsīs daţādās iestādēs pastāvošo IT sistēmu 

nesavietojamību, laika, cilvēku un materiālo resursu neekonomisku izmantošanu gan IT 

sistēmu veidošanā, gan pārskatu un informācijas sagatavošanā. 

                                                 
24

 Uz finansējumu šīs apakšaktivitātes ietvaros nedrīkst pretendēt NVO un pašvaldības, kas saľēmušas 

finansējumu savu projektu realizācijai līdzīgu aktivitāšu ietvaros, piemēram, 2004.- 2006.programmēšanas 

perioda grantu shēmas „Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā ESF 

pasākumu ieviešanai” ietvaros.  

Apakšaktivitātei plānotais finansējuma apjoms tiek iezīmēts starp saľēmēju grupām – 50% pašvaldībām un 

pašvaldību iestādēm, 50% NVO. Ja izsludinātā konkursa ietvaros vienas saľēmēju grupas iesniegtie un 

apstiprinātie projekti neapgūs iezīmēto finansējumu, atlikušais finansējums tiks novirzīts otras saľēmēju grupas 

projektu atbalstīšanai. 
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432. Nodrošinot atbalstu 1.5.2.2.aktivitātes ietvaros sociālajiem partneriem un NVO un 

paplašinot to līdzdalības iespējas politikas izstrādē un ieviešanā, ir iespējams nodrošināt 

arvien plašāku interešu pārstāvniecību politikas procesā un sabiedrības informētības 

līmeľa paaugstināšanos.  

 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja  

433. Tieši nav attiecināms. 

 

Ieviešana 
 

Aktivitātes/ 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek

- 

institūcija 

/ Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas Sadarbības 

iestāde 
Funkcijas Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 
1.5.2.1.aktivitāte. 

Publiskās 

pārvaldes 

cilvēkresursu 

plānošanas un 

vadības sistēmas 

attīstība 

Ierobeţota 

projektu 

iesniegum

u atlase 

Valsts 

kanceleja 

 

1.DP 

izstrādāšana 

(nozares 

kompetences 

ietvaros) 

2.Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, 

attiecināmo 

izmaksu, 

atbilstošo 

aktivitāšu, 

u.tml.) 

izstrādāšana 

3.Finanšu 

plānošana 

4.Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

Sabiedrības 

integrācijas 

fonds 

 

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 

2008.gada 

2.ceturksnis 

(1 projektu 

iesniegumu 

konkurss) 

1.5.2.2.aktivitāte. 

Sociālo partneru, 

nevalstisko 

organizāciju un 

pašvaldību 

kapacitātes 

stiprināšana 

Atklāta un 

ierobeţota 

projektu 

iesniegum

u atlase 

Valsts 

kanceleja 

 

1.DP 

izstrādāšana 

(nozares 

kompetences 

ietvaros) 

2.Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, 

attiecināmo 

izmaksu, 

atbilstošo 

aktivitāšu, 

u.tml.) 

izstrādāšana 

3.Finanšu 

plānošana 

4.Uzraudzība 

prioritātes līmenī 

 

Sabiedrības 

integrācijas 

fonds 

 

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 

x 

1.5.2.2.1.apakšak

tivitāte. Sociālo 

partneru 

administratīvās 

kapacitātes 

stiprināšana 

Ierobeţota 

projektu 

iesniegum

u atlase 

2008.gada 

2.ceturksnis 

(1 projektu 

iesniegumu 

konkurss) 

1.5.2.2.2.apakšak

tivitāte. NVO 

administratīvās 

kapacitātes 

stiprināšana 

Atklāta 

projektu 

iesniegum

u atlase 

2008.gada 

2.ceturksnis 

(4 projektu 

iesniegumu 

konkursi –2008., 

2009., 2010., 

2011.gadā) 
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1.5.2.2.3.apakšak

tivitāte. Atbalsts 

NVO un 

pašvaldībām 

kapacitātes 

stiprināšanā  

Eiropas 

Savienības 

politiku 

instrumentu un 

pārējās ārvalstu 

finanšu 

palīdzības 

līdzfinansēto 

projektu un 

pasākumu 

īstenošanai 

Atklāta 

projektu 

iesniegum

u atlase 

2008.gada 

2.ceturksnis 

(4 projektu 

iesniegumu 

konkursi – 

2008., 2009., 

2010., 

2011.gadā) 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

434. 5.2.1.aktivitāte tiek ieviesta kā ierobeţota projektu iesniegumu atlase, jo ir skaidri 

definējams ierobeţotais finansējuma saľēmēju loks, kas spēj nodrošināt apakšaktivitātes 

īstenošanu, visu minēto mērķa grupu vajadzību apmierināšanu un izvirzīto mērķu 

sasniegšanu. 

435. 5.2.2.1.apakšaktivitāte tiek ieviesta kā ierobeţota projektu atlase, jo ir skaidri 

definējams ierobeţotais finansējuma saľēmēju loks, kas spēj nodrošināt apakšaktivitātes 

īstenošanu, visu minēto mērķa grupu vajadzību apmierināšanu un izvirzīto mērķu 

sasniegšanu. 

436. 5.2.2.2.un 5.2.2.3.apakšaktivitātes tiek ieviestas kā atklāta projektu iesniegumu atlase, 

jo projekta iesniedzēju loks ir plašs un tas plānošanas periodā var mainīties. Ľemot vērā 

projektu iesniedzēju daţādo specializāciju un pieredzi apakšaktivitātes darbības jomā, 

nevar tikt izmantota vienota pieeja un nosacījumi. 

 

Finanšu plāns 

 

Gads/Investīcijas 

joma 

Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

  1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.5.2. Cilvēkresursu 

kapacitātes 

stiprināšana 18299994 18054994 15554995 2499999 245000 

2007.gads 2133780 2099585 1813713 285872 34195 

2008.gads 2287498 2248123 1944373 303750 39375 

2009.gads 2448539 2406392 2081258 325134 42147 

2010.gads 2611409 2566459 2219698 346761 44950 

2011.gads 2774280 2747750 2358138 389612 26530 

2012.gads 2938979 2910874 2498132 412742 28105 

2013.gads 3105510 3075812 2639683 436129 29698 
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1.5.2.1. Publiskās 

pārvaldes 

cilvēkresursu 

plānošanas un vadības 

sistēmas attīstība  8785285 8785285 7467492 1317793 0 

2007.gads 1024365 1024365 870710 153655 0 

2008.gads 1098161 1098161 933437 164724 0 

2009.gads 1175471 1175471 999150 176321 0 

2010.gads 1253660 1253660 1065611 188049 0 

2011.gads 1331849 1331849 1132072 199777 0 

2012.gads 1410916 1410916 1199279 211637 0 

2013.gads 1490862 1490862 1267233 223629 0 

1.5.2.2. Sociālo 

partneru, nevalstisko 

organizāciju un 

pašvaldību kapacitātes 

stiprināšana  9514709 9269709 8087503 1182206 245000 

2007.gads 1109415 1075220 943003 132217 34195 

2008.gads 1189337 1149962 1010936 139026 39375 

2009.gads 1273068 1230921 1082108 148813 42147 

2010.gads 1357749 1312799 1154087 158712 44950 

2011.gads 1442431 1415901 1226066 189835 26530 

2012.gads 1528062 1499957 1298853 201104 28105 

2013.gads 1614647 1584949 1372450 212499 29698 

1.5.2.2.1. Sociālo 

partneru 

administratīvās 

kapacitātes 

stiprināšana  3214709 3214709 2732503 482206 0 

2007.gads 374835 374835 318610 56225 0 

2008.gads 401838 401838 341562 60276 0 

2009.gads 430128 430128 365609 64519 0 

2010.gads 458739 458739 389928 68811 0 

2011.gads 487351 487351 414248 73103 0 

2012.gads 516282 516282 438840 77442 0 

2013.gads 545536 545536 463706 81830 0 

1.5.2.2.2. NVO 

administratīvās 

kapacitātes 

stiprināšana  3500000 3325000 2975000 350000 175000 

2007.gads 408100 387695 346885 40810 20405 

2008.gads 437499 415624 371874 43750 21875 

2009.gads 468300 444885 398055 46830 23415 

2010.gads 499450 474478 424533 49945 24972 

2011.gads 530600 504070 451010 53060 26530 

2012.gads 562100 533995 477785 56210 28105 

2013.gads 593951 564253 504858 59395 29698 

1.5.2.2.3. Atbalsts 

NVO un pašvaldībām 

kapacitātes Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu un 

pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu 2800000 2730000 2380000 350000 70000 
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un pasākumu 

īstenošanai 

2007.gads 326480 312690 277508 35182 13790 

2008.gads 350000 332500 297500 35000 17500 

2009.gads 374640 355908 318444 37464 18732 

2010.gads 399560 379582 339626 39956 19978 

2011.gads 424480 424480 360808 63672 0 

2012.gads 449680 449680 382228 67452 0 

2013.gads 475160 475160 403886 71274 0 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Finansējuma kategorizācija 
 

Aktivitātes/ apakšaktivitātes  nr. Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums % no pasākuma 

finansējuma 

1.5.2.1.aktivitāte. Publiskās 

pārvaldes cilvēkresursu plānošanas 

un vadības sistēmas attīstība 

81  Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes 

uzlabošanai, uzraudzība un izvērtēšana valsts, 

reģionālā un vietējā līmenī, spēju veidošanai attiecībā 

uz politikas un programmu nodrošināšanu 

48 % 

1.5.2.2. aktivitāte. Sociālo partneru, 

nevalstisko organizāciju un 

pašvaldību kapacitātes stiprināšana 

81 Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes 

uzlabošanai, uzraudzība un izvērtēšana valsts, 

reģionālā un vietējā līmenī, spēju veidošanai attiecībā 

uz politikas un programmu nodrošināšanu 

52 % 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

 

Uzraudzības rādītāji 

 
Iznākuma 

rādītāji 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

Izstrādāto 

kompetenču 

modeļu skaits 

0 10 20 1.5.2.1.akt. Valsts pārvaldes amatu 

katalogā ir 43 amatu 

saimes, kurām paredzēts 

izstrādāt kompetenču 

modeļus. Tā kā amatu 

saimes iespējams sagrupēt 

pēc funkcionalitātes, 

paredzams, ka kompetenču 

modeļi jāizstrādā kopumā 

20 profesionālajām grupām. 

Vidējās izmaksas viena 

kompetenču modeļa 

izstrādei ir 18 500 LVL 

(ieskaitot izdevumus 

kompetenču apraksta 

izstrādei, attiecīgās grupas 

speciālistu apmācībai, 

mācību un semināru 

organizēšanai, mācību 

materiālu sagatavošanai un 

izplatīšanai). 

Valsts 

pārvaldes un 

no valsts 

budţeta 

0% 1% 7% 1.5.2.1.akt. Saskaľā ar VKanc sniegto 

informāciju par projekta 

īstenošanu. 
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finansēto 

institūciju 

īpatsvars, kas 

piedalās 

vienotās 

cilvēkresursu 

plānošanas un 

vadības IT 

sistēmas 

izveidē 

Izveidotas 

LDDK un 

LBAS 

reģionālās 

struktūras 

0 

(2006.g.) 

0 10 1.5.2.2.1. 

apakšakt. 

Katrā no 5 reģioniem 

(Latgale, Vidzeme, 

Zemgale, Kurzeme, Rīga) 

plānota viena reģionālā 

centra izveide. Vidējās 

izmaksas, ľemot vērā 

drukāto materiālu izdošanas 

izmaksas, semināru 

organizēšanas izmaksas, 

konsultantu darba 

atalgojuma un 

komunikācijas pasākumu 

izmaksas veido 35 565 LVL 

uz vienu reģionālo centru 

2007. – 2009.gadam un 

vidēji 47 765 LVL uz vienu 

reģionālo centru 2010. – 

2013.gadam   

Atbalstīto 

nevalstisko 

organizāciju 

skaits 

43
25

 49 200 1.5.2.2.2. 

apakšakt. 

Sadarbībā ar NVO 

pārstāvjiem izvērtējot 

iespējamos atbalsta veidus 

šīs aktivitātes ietvaros, kā 

arī NVO pieredzi projektu 

īstenošanā, ir noteiktas 

projekta finansējuma 

minimālais un maksimālais 

apjoms, pieľemot, ka 

vidējās izmaksas ir 15000 

LVL. Rādītājs iegūts, 

apakšaktivitātei plānoto 

finansējumu dalot ar vidējo 

projekta finansējuma 

apjomu – 15000 LVL, un 

pieľemot, ka katrā projektā 

ir vai nu vismaz viens 

sadarbības partneris vai tā 

īstenošanā ir iesaistīta vēl 

viena NVO. 

Atbalstīto 

NVO un 

pašvaldību 

skaits 

80
26

 59 108 1.5.2.2.3. 

apakšakt. 

Izvērtējot 2004.- 2006. gada 

programmēšanas perioda 

grantu shēmas „Tehniskā 

palīdzība nevalstisko 

organizāciju un pašvaldību 

kapacitātes stiprināšanā 

ESF pasākumu ieviešanai” 

īstenošanu, var secināt, ka 

                                                 
25

 Bāzes vērtība 2006.gadā. 
26

 Bāzes vērtība 2006.gadā. 
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viena projekta vidējās 

izmaksas svārstās ap 15000 

LVL. 

Rādītājs iegūts, 

apakšaktivitātei plānoto 

finansējumu dalot ar vidējo 

projekta apjomu – 15000 

LVL un pieľemot, ka 20% 

projektu tiek iesaistītas 

vismaz 2 NVO vai 

pašvaldības. 

Rezultāta 

rādītāji 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

Valsts 

pārvaldes un 

no valsts 

budţeta 

finansēto 

institūciju 

īpatsvars, 

kurās ieviesta 

vienotā 

cilvēkresursu 

plānošanas un 

vadības IT 

sistēmu skaits 

20% 20% 100% 1.5.2.1.akt. Plānots, ka IT sistēma tiks 

ieviesta visās no valsts 

budţeta finansētās iestādēs 

(t.i., 256). 

Izstrādāts un 

ieviests Valsts 

pārvaldes 

cilvēkresursu 

attīstības 

plāns 

- - 1 1.5.2.1.akt. Līdz 2009.gadam tiks 

izstrādāts un Valsts 

pārvaldes reformas 

stratēģijā 2007-2013 gadam 

iekļauts Valsts pārvaldes 

cilvēkresursu attīstības 

plāns. 

Darbinieku 

īpatsvars, ar 

kuriem ir 

noslēgts darba 

koplīgums 

18% 19% 21% 1.5.2.2.1.apak

šakt. 

Īpatsvaru nosaka  no kopējā 

nodarbināto kopskaita, 

balstoties uz projekta 

ieviešanas rezultātiem. 

Palielinājies 

nevalstisko 

organizāciju 

skaits, kas ir 

parakstījušas 

NVO un MK 

sadarbības 

memorandu 

0 110 140 1.5.2.2.2. 

apakšakt. 

2007.gada sākumā NVO 

skaits, kas ir parakstījušas 

sadarbības memorandu, bija 

90. 

NVO skaits, 

kas piedalās 

ES 

struktūrfondu 

finansēto 

pasākumu 

īstenošanā 

141
27

 30 160 1.5.2.2.2., 

1.5.2.2.3. 

apakšakt. 

Rādītāja vērtība noteikta, 

balstoties uz VIS datiem. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 

                                                 
27

 Bāzes vērtība 2006.gadā. 
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1.5.3. PASĀKUMS „PLĀNOŠANAS REĢIONU UN VIETĒJO PAŠVALDĪBU 

ADMINISTRATĪVĀS UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS KAPACITĀTES 

STIPRINĀŠANA”  

Aktivitātes 

437. 1.5.3.1.aktivitāte. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem. 

438. Aktivitātes mērķis: Paaugstināt plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību 

administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu 

speciālistu piesaisti institūcijās reģionā un vietējā līmeľa pārvaldē.  

439. Atbalsta veids: atbalsts tiks sniegts jauno speciālistu atalgojumam un darba procesa 

nodrošināšanai, kas sekmēs kvalitatīvu normatīvajos aktos paredzēto plānošanas 

reģionu un pašvaldību funkciju veikšanu, kā arī nodrošinās administratīvās kapacitātes 

stiprināšanu prioritārajās jomās. 

440. Aktivitātes mērķa grupa: Plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības un novadu pašvaldības. 

441. Finansējuma saľēmēji: Plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības un novadu pašvaldības. 

442. Minimālais projekta finansējums:  

443. Plānošanas reģioniem – 92 160 EUR 

444. Republikas
28

 pilsētām – 25 000 EUR 

445. Novadiem – 30 725 EUR 

446. Maksimālais projekta finansējums:  

447. Plānošanas reģioniem – 153 600 EUR 

448. Republikas pilsētām – 31 222 EUR 

449. Novadiem – 122 900 EUR 

 

450. 1.5.3.2.aktivitāte. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana. 

451. Aktivitātes mērķis: Paaugstināt plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības, 

t.sk., stratēģiskās plānošanas, kapacitāti, kā arī veidot un attīstīt pašvaldību grupu un 

plānošanas reģionu sadarbības tīklus, lai nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas reģionu un 

vietējo pašvaldību attīstības plānošanas procesu. 

452. Atbalsta veids un tā iedarbības loģika: atbalsts paredzēts plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai, tai skaitā, apmācībām, 

lektoru piesaistei, metodisko materiālu sagatavošanai un izdošanai, plānošanas reģionu 

un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, tai skaitā, ekspertu 

piesaistei, izstrādes procesa nodrošināšanai, pašvaldību grupu un organizāciju, 

plānošanas reģionu un nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu veidošanai un 

attīstīšanai.  

453. Aktivitātes mērķa grupa: plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības un novadu pašvaldības. 

                                                 
28

 Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils 
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454. Finansējuma saľēmēji: plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības, novadu pašvaldības, 

RAPLM, nevalstiskās organizācijas. 

455. Minimālais projekta finansējums: 10 000 EUR. 

456. Maksimālais projekta finansējums: 75 000 EUR. 

 

Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 

Teritorijas līdzsvarota attīstība 

457. Pasākuma ieviešanai būs tieša ietekme horizontālās prioritātes „Teritorijas līdzsvarota 

attīstība” mērķu sasniegšanā, nodrošinot iespēju paaugstināt administratīvās un 

attīstības plānošanas kapacitāti publiskās pārvaldes funkciju veikšanai, kas ir būtiski 

priekšnoteikumi teritoriju ilgtspējīgai attīstībai.  

458. Aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros 

atbalsts tiks sniegts plānošanas reģioniem, pilsētu, izľemot Rīgas pilsētu, un novadu 

pašvaldībām. Šīs aktivitātes ietvaros atbalsts tiks sniegts divās kārtās: (1) līdz 

2009.gadam tiks atbalstīti visi plānošanas reģioni, pilsētas, kas pretendē uz atbalstu 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” 

ietvaros, kā arī līdz 2008.gada 1.janvārim izveidotās novadu pašvaldības; (2) pēc 

2009.gada tiks atbalstītas tās novadu pašvaldības, kuras nebūs saľēmušas atbalstu līdz 

2009.gadam. 

459. Aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana” ietvaros tiks atbalstītas plānošanas reģionu, pilsētu un novadu 

pašvaldību attīstības plānošanas darbības, kā arī sadarbības tīklu izveidošana un 

attīstīšana. Šīs aktivitātes ietvaros atbalsts tiks sniegts divās kārtās: (1) līdz 2009.gadam 

tiks atbalstīti visi plānošanas reģioni, pilsētas, kas pretendē uz atbalstu Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā 3.6.1. pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai 

pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” ietvaros, līdz 2008.gada 1.janvārim izveidotās 

novadu pašvaldības, RAPLM un nevalstiskās organizācijas; (2) pēc 2009.gada tiks 

atbalstītas pārējās pilsētu un novadu pašvaldības, izľemot tās, kuru sastāvā būs pilsētas, 

kuras atbalstu būs saľēmušas līdz 2009.gadam, priekšroku dodot pašvaldībām ar lielāku 

iedzīvotāju skaitu, kā arī ľemot vērā pašvaldību uzrādīto problēmu aktualitāti un 

nozīmīgumu. 

 

Makroekonomiskā stabilitāte 

460. Politikas izstrādes procesa kvalitāte, pieľemto lēmumu pamatotība ir faktori, kas gan 

nacionālā, gan reģionālā līmenī ietekmē valsts un reģionu ekonomisko un sociālo 

stabilitāti un attīstību. Tādēļ pašvaldību un plānošanas reģionu administratīvās un 

attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai kā vienam no makroekonomisko 

stabilitāti ietekmējošam aspektam šī pasākuma ietvaros ir īpaša nozīme. Tiks veicināta 

diskusija par plānošanas reģionu investīciju prioritātēm un virzieniem, tādejādi radot 

priekšnosacījumus uzľēmējdarbības uzsākšanai un bezdarba problēmu risināšanai 

plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās. 

 

Ilgtspējīga attīstība 
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461. Pasākums ir vērsts uz administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanu 

un sadarbības tīklu veidošanu un attīstīšanu Latvijā, kā rezultātā tiks piesaistīti 

kvalificēti speciālisti, kas plānos administratīvo teritoriju attīstību saskaľā ar 

ilgtspējīgas un integrētas attīstības principiem.  

 

Vienādas iespējas 

462. Pasākums kopumā netieši vērsts uz horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu 

sasniegšanu. Uzlabojoties plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 

plānošanas dokumentu kvalitātei un to sasaistei ar nacionālā līmeľa plānošanas 

dokumentiem, kā arī rosinot diskusijas par plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 

attīstības un investīciju prioritātēm, var sagaidīt uzlabošanos daţādu sociālo grupu 

situācijā, risinot tām svarīgus jautājumus. 

 

Informācijas sabiedrība 

463. Pasākuma īstenošana sekmēs šīs horizontālās prioritātes mērķu sasniegšanu, jo 

1.aktivitātes ietvaros tiek paredzēta iespēja piesaistīt IT speciālistus plānošanas reģionu 

un vietējo pašvaldību administratīvā darba nodrošināšanai un iekļaušanai topošajā e-

pārvaldē.  

 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

464. Tieši nav attiecināms. 

 

Ieviešana  

 

Aktivitātes / 

apakšaktivitātes 

nr. un 

nosaukums 

 

Projektu 

atlases 

veids 

 

Starpniek- 

institūcija

* / 

Atbildīgā 

iestāde 

 

Funkcijas 

 

Sadarbības 

iestāde 

 

Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieľemšanas 

uzsākšanas 

datums 

1.5.3.1. 

Speciālistu 

piesaiste 

plānošanas 

reģioniem, 

pilsētām un 

novadiem 

Ierobeţota 

projektu 

atlase** 

RAPLM 1. DP un DPP 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros). 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, Ministru 

kabineta noteikumu 

u.c.) izstrādāšana. 

3. Finanšu 

plānošana. 

4. Uzraudzība 

pasākuma 

līmenī. 

 

VRAA 1. Projektu 

iesniegumu 

atlase un 

vērtēšana. 

2. Līgumu 

slēgšana un 

projektu 

ieviešanas 

uzraudzība,  

3. Kontrole un 

pārbaudes 

projektu 

īstenošanas 

vietās. 

4. Maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

izdevumu 

deklarāciju 

2008.gada 

2.ceturksnis 
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sagatavošana. 

5. Informācijas 

un publicitātes 

pasākumi 

aktivitāšu līmenī. 

1.5.3.2. 

Plānošanas 

reģionu un 

vietējo 

pašvaldību 

attīstības 

plānošanas 

kapacitātes 

paaugstināšana 

Atklāts 

projektu 

konkurss 

RAPLM 1. DP un DPP 

izstrāde (nozares 

kompetences 

ietvaros). 

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

(kritēriju, Ministru 

kabineta noteikumu 

u.c.) izstrādāšana. 

3. Finanšu 

plānošana. 

4. Uzraudzība 

pasākuma 

līmenī. 

VRAA 1. Projektu 

iesniegumu 

atlase un 

vērtēšana. 

2. Līgumu 

slēgšana un 

projektu 

ieviešanas 

uzraudzība,  

3. Kontrole un 

pārbaudes 

projektu 

īstenošanas 

vietās. 

4. Maksājumu 

pieprasījumu 

pārbaude un 

apstiprināšana, 

izdevumu 

deklarāciju 

sagatavošana. 

5. Informācijas 

un publicitātes 

pasākumi 

aktivitāšu līmenī. 

2008.gada 

2.ceturksnis 

 * saskaľā ar NSID 6.1.2.sadaļu „Starpniekinstitūcijas”.  

** - Ierobeţota projektu iesniegumu atlase ir noteikta, jo ir skaidri definējams finansējuma 

saľēmēju loks, kas spēj nodrošināt aktivitātes īstenošanu, visu minēto mērķa grupu vajadzību 

apmierināšanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu. 

 

Finanšu plāns  

 

 Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, EUR Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

 1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas 

kapacitātes stiprināšana 

Kopā 17 964 255 17 964 255 15 269 617 2 694 638 0 

2007. - - - - - 

2008. 4 109 503 4 109 503 3 493 078 616 425 0 

2009. 2 343 258 2 343 258 1 991 769 351 489 0 

2010. 2 548 948 2 548 948 2 166 606 382 342 0 

2011. 2 762 184 2 762 184 2 347 856 414 328 0 

2012. 2 984 581 2 984 581 2 536 894 447 687 0 

2013. 3 215 781 3 215 781 2 733 414 482 367 0 

1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem 

Kopā 12 816 176 12 816 176 10 893 750 1 922 426 0 
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2007. - - - - - 

2008. 2 931 828 2 931 828 2 492 054 439 774 0 

2009. 1 671 742 1 671 742 1 420 981 250  761 0 

2010. 1 818 487 1 818 487 1 545 714 272 773 0 

2011. 1 970 615 1 970 615 1 675 023 295 592 0 

2012. 2 129 280 2 129 280 1 809 888 319 392 0 

2013. 2 294 224 2 294 224 1 950 090 344 134 0 

1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana 

Kopā 5 148 079 5 148 079 4 375 867  772 212 0 

2007. - - - - - 

2008. 1 177 674 1 177 674 1 001 023 176 651 0 

2009. 671 515 671 515 570 788 100 727 0 

2010. 730 461 730 461 620 892 109 569 0 

2011. 791 568 791 568 672 833 118 735 0 

2012. 855 302 855 302 727 007 128 295 0 

2013. 921 558 921 558 783 324 138 234 0 

 

Finansējuma sadalījums pa kategorizācijas kategorijām 

 

Aktivitātes / 

apakšaktivitātes 

nr. 

Izdevumu kategorizācijas kods un nosaukums % no 

pasākuma 

finansējuma 

1.5.3.1. 81. Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes 

uzlabošanai, uzraudzība un izvērtēšana valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī, spēju veidošanai attiecībā uz politikas un 

programmu nodrošināšanu. 

71% 

1.5.3.2. 81. Mehānismi labas politikas un programmu izstrādes 

uzlabošanai, uzraudzība un izvērtēšana valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī, spēju veidošanai attiecībā uz politikas un 

programmu nodrošināšanu. 

29% 

 

 

 



 

 

140 

 

Uzraudzības rādītāji 

 

Iznākuma 

rādītāji 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem 

Piesaistīto jauno 

speciālistu skaits 

plānošanas 

reģionos, pilsētās 

un novados 

0 85 250 Nodrošināta jauno 

speciālistu piesaiste 

plānošanas reģionos 

un pašvaldībās, lai 

spētu kvalitatīvāk 

veikt normatīvajos 

aktos paredzētās 

funkcijas. 

Saskaľā ar piedāvāto 

ieviešanas modeli 

2008.gadā atbalstu varēs 

saľemt visi plānošanas 

reģioni un līdz 2008.gada 

1.janvārim izveidotie 

novadi un pilsētas, kas 

pretendē uz atbalstu 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda 

līdzfinansētās 3.6.1.1. 

aktivitātes „Nacionālas un 

reģionālas nozīmes 

attīstības centru 

izaugsmes veicināšana 

līdzsvarotai valsts 

attīstībai” ietvaros. 

Savukārt pēc 2009.gada, 

atbalsts tiks sniegts 

pārējām novadu 

pašvaldībām, izľemot tās, 

kuru sastāvā būs pilsētas, 

kuras atbalstu būs 

saľēmušas līdz 

2009.gadam. 

1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 

Atbalstīto 

plānošanas 

reģionu un 

novadu 

pašvaldību 

skaits, kuros 

nodrošināta attīst

ības plānošanas 

kapacitātes 

stiprināšana (%) 

2 15 52 Uzlabota plānošanas 

reģionu un 

pašvaldību attīstības 

plānošanas 

dokumentu kvalitāte, 

stiprināta attīstības 

plānošanas 

kapacitāte un 

veicināta integrēta 

pieeja attīstības 

plānošanas procesā. 

Aktivitātes ietvaros ir 

plānots sniegt atbalstu ne 

tikai plānošanas 

reģioniem un pilsētu un 

novadu domēm, bet arī 

RAPLM, biedrībām un 

nodibinājumiem veidojot 

un attīstot sadarbības 

tīklus, tādejādi nodrošinot 

attīstības plānošanas 

kapacitātes stiprināšanu 

pēc iespējas lielākam 

skaitam vietējo 

pašvaldību un plānošanas 

reģionu.  

Rezultāta 

rādītāji 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju virzienu 

pamatojums 

Aprēķina skaidrojums 

1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem 

Plānošanas 

reģionu un 

pašvaldību 

skaits, kuros 

nodrošināta 

0 25 90 Nodrošināta 

administratīvās 

kapacitātes 

stiprināšana 

plānošanas reģionos 

Aktivitātes ietvaros 

atbalstu saľems lielākā 

daļa plānošanas reģionu, 

republikas pilsētu, un 

novadu. Plānots, ka 
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administratīvās 

kapacitātes 

stiprināšana (%) 

un pašvaldībās 

piesaistot jaunus 

speciālistus 

plānošanas reģionu 

un pašvaldību 

noteiktajās 

prioritārajās jomās. 

plānošanas reģionu, 

republikas pilsētu, un 

novadu pieteikšanās 

intensitāte un atbalstīto 

projektu skaits sasniegs 

90% no kopējā skaita. 

1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana 

Izstrādātie / 

aktualizētie 

attīstības 

plānošanas 

dokumenti 

plānošanas 

reģionos un 

vietējās 

pašvaldībās 

(skaits) 

11 15 58 Palielinās izstrādāto 

un apstiprināto 

attīstības plānošanas 

dokumentu skaits un 

to kvalitāte. 

Izstrādātie vietējo 

pašvaldību un plānošanas 

reģionu attīstības 

plānošanas dokumenti un 

izveidotie sadarbības 

tīkli paaugstinās vietējo 

pašvaldību un plānošanas 

reģionu spēju pieľemt uz 

attīstību vērstus lēmumus 

un plānot savu attīstību 

saskaľā ar integrēto 

pieeju.   
Plānošanas 

reģionu un 

pašvaldību 

skaits, kas ir 

iesaistītas 

sadarbības tīklos, 

kuru darbība ir 

vērsta uz 

attīstības 

plānošanas 

kapacitātes 

stiprināšanu (%) 

5 10 30 Veicināts integrēts 

skatījums uz 

pašvaldību attīstību 

un nodrošināta 

reģionālā un vietējā 

līmeľa attīstības 

plānošanas 

dokumentu 

savstarpējā sasaiste.  

 

Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums 

 

Nr. Iznākuma rādītāji Plānošanas 

reģions 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

1. Piesaistīto speciālistu 

skaits plānošanas 

reģionos, pilsētās un 

novados 

Rīgas 0 38 71 

Vidzemes 0 9 42 

Kurzemes 0 10 43 

Zemgales 0 9 42 

Latgales 0 19 52 

2. Atbalstīto plānošanas 

reģionu un novadu 

pašvaldību skaits, kuros 

nodrošināta attīstības 

plānošanas kapacitātes 

stiprināšana (%) 

Rīgas 0 15 56 

Vidzemes 0 15 52 

Kurzemes 2 15 45 

Zemgales 0 15 48 

Latgales 2 15 59 

Nr. Rezultāta rādītāji Plānošanas 

reģions 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

1. Plānošanas reģionu un 

pašvaldību skaits, kuros 

nodrošināta 

administratīvās 

kapacitātes stiprināšana 

(%) 

Rīgas 0 25 85 

Vidzemes 0 25 90 

Kurzemes 0 25 89 

Zemgales 0 25 93 

Latgales 0 25 93 

2. Izstrādātie / aktualizētie 

attīstības plānošanas 

Rīgas  2 3 9 

Vidzemes 2 3 12 
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dokumenti plānošanas 

reģionos un vietējās 

pašvaldībās (skaits) 

Kurzemes 2 3 12 

Zemgales 2 3 12 

Latgales 3 3 13 

3. Plānošanas reģionu un 

pašvaldību skaits, kas ir 

iesaistītas sadarbības 

tīklos, kuru darbība ir 

vērsta uz attīstības 

plānošanas kapacitātes 

stiprināšanu (%) 

Rīgas 5 10 30 

Vidzemes 5 10 30 

Kurzemes 5 10 30 

Zemgales 5 10 30 

Latgales 5 10 30 
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1.6.PRIORITĀTE „TEHNISKĀ PALĪDZĪBA” 

1.6.1. PASĀKUMS „ATBALSTS DARBĪBAS PROGRAMMAS „CILVĒKRESURSI UN 

NODARBINĀTĪBA” VADĪBAI”  

Aktivitātes 

465. 1.6.1.1. aktivitāte. Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana. 

466. Aktivitātes mērķis: Atbalstīt programmas vadībā iesaistītās institūcijas programmas 

vadības funkciju nodrošināšanā un tiešā vadības procesa nodrošināšanā. Aktivitātes 

mērķis ir arī atbalstīt programmas vadībā iesaistītās institūcijas, nodrošinot programmas 

atbalsta funkcijas, līdzfinansējot daţādus pakalpojumus. Aktivitāte atbalstīs arī 

reģionālos informācijas centrus. 

467. Atbalsta veids: Finansējums darbības programmai „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

vadības un atbalsta funkciju nodrošināšanai.   

468. Aktivitātes mērķa grupas: DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” vadībā, ieviešanā, 

uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas. 

469. Finansējuma saľēmēji: Finanšu ministrija, kā vadošā iestāde un revīzijas iestāde, Valsts 

kase kā maksājumu iestāde un sertifikācijas iestāde, atbildīgās iestādes un sadarbības 

iestādes DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēm, plānošanas reģionu reģionālie 

informācijas centri un Iepirkumu uzraudzības birojs. 

470. Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms: Nav noteikts. 

 

Saskaņa ar horizontālās prioritātēm 

 

Teritoriju līdzsvarota attīstība 

471. Pasākums neattiecas uz šo jomu. 

 

Makroekonomiskā stabilitāte 

472. Pasākums atstās labvēlīgu ietekmi uz makroekonomisko stabilitāti. Līdzfinansējot 

struktūrfondu vadības funkciju nodrošināšanu no ES fondu līdzekļiem, tiek samazināti 

valsts budţeta izdevumi.  

 

Ilgtspējīga attīstība 

473. Pasākums neattiecas uz šo jomu. 

 

Vienādas iespējas 

474. Pasākuma īstenošana netieši veicinās horizontālās prioritātes „Vienādas iespējas” mērķu 

sasniegšanu. Pasākums ietvers atbalstu par vienādu iespēju (dzimumu līdztiesības, 

invalīdu tiesību un novecošanās aspektu) koordināciju atbildīgajai institūcijai- 

Labklājības ministrijai, kuras kompetencē ietilpst atzinumu sagatavošana par ES fondu 

plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem ES fondu jomā, līdzdalība ikgadējo 

ziľojumu sagatavošanā par darbības programmu ieviešanu un ES fondu projektu 

iesniegumu atlasei nepieciešamās informācijas sniegšana. Aktivitātes ietvaros tiks 

īstenoti apmācību projekti un konsultācijas Eiropas Savienības fondu vadībā, ieviešanā, 
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uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistīto valsts institūciju speciālistiem, veicinot 

izpratnes veidošanos par struktūrfondu nozīmi un iespējām horizontālās prioritātes 

„Vienādas iespējas” mērķu sasniegšanā. Visos atbilstīgos gadījumos projektu 

iesniegumu atlasei tiks izvirzīti specifiski kritēriji, lai veicinātu vienādu iespēju 

horizontālās prioritātes īstenošanu. Labklājības ministrijas, kā par vienādu iespēju 

horizontālās prioritātes īstenošanas koordinēšanu atbildīgās institūcijas, pārstāvis 

nominēts dalībai ES fondu uzraudzība komitejā. Īpaša uzmanība horizontālo prioritāšu 

īstenošanas gaitai tiks pievērsta arī programmas izvērtēšanas procesos, plānojot 

pētījumu un izvērtējumu tēmas un jautājumus. 

 

Informācijas sabiedrība 

475. Ievērojot to, ka struktūrfondu vadībā būtiska ir kvalitatīvas un savlaicīgas informācijas 

nodrošināšana gan finansējuma saľēmējiem, gan fondu vadībā iesaistītajām 

institūcijām, gan sabiedrībai kopumā, pasākums atstās labvēlīgu ietekmi uz informācijas 

sabiedrības veidošanu. 

 

Rīgas starptautiskā konkurētspēja 

476. Pasākums neattiecas uz šo jomu. 

 

Ieviešana 

 

Aktivitātes 

nr. 

Projektu 

atlases 

veids 

Starpniek- 

institūcija / 

Atbildīgā 

iestāde 

Funkcijas 
Sadarbības 

iestāde 
Funkcijas 

Plānotais 

projektu 

iesniegumu 

pieņemšanas 

uzsākšanas 

datums 

1.6.1.1. 

aktivitāte 

Ierobeţota 

projektu 

atlase 

Finanšu 

ministrija 

Projektu 

vērtēšanas 

departament

a Tehniskās 

palīdzības 

uzraudzības 

nodaļa  

 

1. OP 

izstrādāšana;  

2. Ieviešanas 

nosacījumu 

izstrādāšana; 

3. Finanšu 

plānošana 

pasākumu 

līmenī; 

4.Uzraudzība 

prioritātes 

līmenī;  

 

Centrālā 

finanšu un 

līgumu 

aģentūra 

 

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 

2008.gada I 

ceturksnis 
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līmenī. 

 

Finanšu plāns 

 

Gads/investīciju joma 
Kopā, 

EUR 

Publiskais 

finansējums, 

EUR 

ESF, 

EUR 

Nacionālais 

publiskais 

finansējums, 

EUR 

Privātais 

finansējums, 

EUR 

  1=2+5 2=3+4 3 4 5 

1.6.1.1. Programmas 

vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana. 
21 506 726 21 506 726 18 280 717 3 226 009 0 

2007. 2 507 684 2 507 684 2 131 532 376 153 0 

2008. 2 688 341 2 688 341 2 285 090 403 251 0 

2009. 2 877 600 2 877 600 2 445 960 431 640 0 

2010. 3 069 010 3 069 010 2 608 658 460 351 0 

2011. 3 260 420 3 260 420 2 771 357 489 063 0 

2012. 3 453 980 3 453 980 2 935 883 518 097 0 

2013. 3 649 691 3 649 691 3 102 237 547 454 0 

 

Finansējuma kategorizācija 

 

Aktivitātes/ apakšaktivitātes  nr. 
Izdevumu kategorizācijas kods 

un nosaukums 

% no pasākuma 

finansējuma 

1.6.1.1. aktivitāte.  

Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana. 

85 - Sagatavošana, īstenošana, 

uzraudzība un pārbaude  
75% 

1.6.1.1. aktivitāte.  

Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana. 

86 - Vērtēšana un izpēte; 

informācija un saziľa 
25% 

 

Uzraudzības rādītāji 

 

Iznākuma 

rādītāji 

Kvantifikācija 

2004.gadā 

Kvantifikācija 

2009.gadā 

Kvantifikācija 

2013.gadā 

Saiknes ar 

investīciju 

virzienu 

pamatojums 

Aprēķina 

skaidrojums 

Iznākuma rādītāji 

Atbalstīto 

institūciju skaits 
0 16 16   

Rezultāta rādītāji 

ES fondu līdzekļu 

sekmīgas apguves 

vērtējums Latvijas 

iedzīvotāju vidū 

38% 40% 42%   

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 24.09.2008. rīkojumu nr. 571) 
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Īpašu uzdevumu 

ministrs Eiropas 

Savienības 

finanšu 

pārvaldes lietās 

Valsts 

sekretāra p.i. 

Juridiskā 

departamenta 

direktore 

Par politikas 

plānošanu un 

koordināciju 

atbildīgā 

amatpersona 

Par kontroli 

atbildīgā 

amatpersona 

Atbildīgā 

amatpersona 
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