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22.08.2018. 

Izziņa par precizēto gada ziņojumu par 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 

ieviešanu 2017. gadā  

 

Nr. 

p.k. 

Sadaļa/ 

apakšsadaļa 

Institūcija Komentārs Vadošās iestādes skaidrojums – ņemts vērā/nav ņemts vērā Precizējums ziņojuma 

sadaļā/apakšsadaļā 

1 3.2. Kopējie un 

īpašie 

programmas 

rādītāji 

(Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 

50. panta 2. 

punkts 

Eiropas 

Komisija 

(EK) 

Under-reporting 

gap in common 

output indicators 

exceeds 10% in 

three investment 

priorities – 8i, 9i 

and 11i. The gap 

between the 

grand total and 

total of 

participants 

equals the 

number of those 

supported 

participants, 

whose 

participation 

record is 

incomplete of 

non-sensitive 

personal data, 

implying an 

under-reporting 

of participants. 

Please explain the 

Labojumi gada ziņojumā nav nepieciešami. 

Skaidrojam, ka Eiropas Sociālā fonda (ESF) dalībnieku datu uzkrāšana un 

apkopošana kā noteikts Regulas Nr. 1304/20131 1.pielikumā tiek nodrošināta 

atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.772 2. pielikuma “Maksājuma 

pieprasījums” E sadaļā noteiktajām prasībām (prasības paredz reizi gadā iesniegt 

tabulu par iepriekšējā kalendāra gada dalībniekiem un sasniegtiem tūlītējiem 

rādītājiem ar projekta starpposma maksājuma pieprasījumu3, ko iesniedz kā pirmo 

kalendāra gadā, ESF projektiem, kuros ir noteikts rezultāts vai rādītājs 

"dalībnieku/personu skaits"), kā arī atbilstoši MK noteikumiem par konkrēta 

specifiskā atbalsta mērķa (SAM) ieviešanu.  

 Lai nodrošinātu datu pilnīgumu investīciju prioritātēs 8i4 un 9i5 2017.gadā un 

2018.gada 1.pusgadā Nodarbinātības valsts aģentūra kā finansējuma saņēmējs 

ir informējusi klientus par nepieciešamību aizpildīt anketas gan grupu, gan 

individuālo informatīvo karjeras konsultāciju ietvaros. Atsevišķi tas klientiem 

tiek skaidrots arī veicot pārbaudes pasākumu īstenošanas vietās. Ik gadu tiek 

organizētas koordinējošo ekspertu apmācības.   

Papildus ir jāņem vērā, ka dalībnieki, kuri informāciju nav snieguši par vienu 

no aspektiem (piem., mājsaimniecību statusu), datu apkopojumā tiek norādīti 

pie tiem, kas datus nav snieguši un, atsaucoties uz norādēm EK vadlīniju par 

Eiropas Sociālā fonda uzraudzību un izvērtēšanu  3.1.1. punktā, ja persona 

atsakās aizpildīt kādu no sadaļām (pamatinformācija par dalībnieku (vecums, 

dzimums); dalībnieku dalījums pēc statusa darba tirgū; dalībnieku dalījums pēc 

n/a 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 
2 Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 
3 Uz 2017. gada ziņojuma sagatavošanas brīdi vēl nebija apstiprināti visi maksājuma pieprasījumi, tādēļ nebija iespējams norādīt informāciju par dalībniekiem. Informācija 

par dalībniekiem tiks iekļauta gada ziņojumā par 2018. gadu. 
4 Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts 

darbaspēka mobilitātei. 
5 Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību. 
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Nr. 

p.k. 

Sadaļa/ 

apakšsadaļa 

Institūcija Komentārs Vadošās iestādes skaidrojums – ņemts vērā/nav ņemts vērā Precizējums ziņojuma 

sadaļā/apakšsadaļā 

reasons behind 

the 

underreporting 

gaps and 

measures taken to 

improve the 

situation. 

izglītības; dalībnieku dalījums pēc mājsaimniecībām), persona netiek ziņota EK 

kā dalībnieks. 

 Attiecībā uz investīciju prioritāti 11i6 SAM 3.4.2.17 projektos maksājumu 

pieprasījumi, kuru ietvaros tiek iesniegti dalībnieku dati, uz ziņojuma 

sagatavošanas laiku nebija apstiprināti sadarbības iestādē, līdz ar to ziņojumā 

par 2017. gadu tie nav iekļauti, tādējādi SFC2014 pieejamie dati atspoguļo 

informāciju tikai par 3.4.18 SAM. Kā minēts 2017. gada ziņojuma 2.1 sadaļas 

noslēgumā - atsevišķu rādītāju faktiskā 2017.gada vērtība tiks aktualizēta un 

iekļauta ziņojumā par 2018. gadu. Tas attiecināms arī uz ESF dalībniekiem.  

Kā skaidrots ziņojumā par 2016. gadu, uzsākot apmācības ESF projektos (t.sk. 

SAM 3.4.1. un 3.4.2.9 ietvaros), tiek konstatēti gadījumi, kad apmācību 

dalībnieki datus sniegt atsakās, kas daļēji bijis saistīts ar izpratnes trūkumu no 

dalībnieku puses par šādas uzskaites nozīmību un ESF ieviešanai noteikto 

specifisko regulējumu (Eiropas Savienības līmenī un nacionālajā līmenī 

izvirzītajām prasībām). Valsts kanceleja sadarbībā ar Tieslietu ministriju, 

konsultējoties ar vadošo iestādi un sadarbības iestādi, 2017. gada sākumā 

sagatavoja norādījumus finansējuma saņēmējiem par apmācību dalībnieku datu 

uzskaites uzlabojumiem turpmākajā darbā, lai sekmētu savlaicīgu un precīzu 

datu iegūšanu par apmācāmajām personām. Tomēr arī 2017. gada datu 

nesniegšanas gadījumi ir bijuši, kaut arī salīdzinot ar 2016. gadu, to īpatsvars ir 

samazinājies.  

Projekta dalībniekiem aizpildāmās aptaujas anketas 2018. gadā ir papildinātas 

ar informāciju par personas datu apstrādi, kas varētu būt veicinošs faktors, lai 

mazinātu dalībnieku nepilnīgo informētību par datu tālāko izmantošanu un 

uzglabāšanas drošību. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izstrādājusi 

informatīvā materiāla paraugu par ESF pasākumu ietvaros rīkoto pasākumu 

dalībniekiem sniedzamo informāciju, ievācot no tiem personas datus: 

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-

sanemejiem/starpposma-maksajuma-pieprasijums 

                                                 
6 Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību. 
7 Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiska regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās 
8 Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai 
9 Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas 

jomās 

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/starpposma-maksajuma-pieprasijums
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/starpposma-maksajuma-pieprasijums
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Nr. 

p.k. 

Sadaļa/ 

apakšsadaļa 

Institūcija Komentārs Vadošās iestādes skaidrojums – ņemts vērā/nav ņemts vērā Precizējums ziņojuma 

sadaļā/apakšsadaļā 

 

Komentāru sadaļas neesamība SFC2014 attiecībā uz ESF rādītājiem ierobežo 

iespēju sniegt sistēmā papildinošu informāciju gadījumos, kad rādītāju izpilde ir 

mazāka vai pārsniegta. 

2 3.2. Kopējie un 

īpašie 

programmas 

rādītāji 

(Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 

50. panta 2. 

punkts) 

 Priority axis 3. 

Please explain 

why a number of 

output indicators 

are showing 

sensible 

reductions 

between 2016 and 

2017 (For 

instance, in 

investment 

priority 3a: 

CO02, CO03, 

CO07, CO08; I.P. 

3d: CO02, CO04, 

CO07). 

Ņemts vērā 
 

SFC2014 veikti labojumi, ņemot vērā tehnisku neprecizitāti datu analīzes izvilkumā, 

attiecībā uz noslēgtajos līgumos plānotajām vērtībām:  

 Rādītājs CO02 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem 

dotācijas 

Labojums attiecas uz 2016. gada un 2017. gada vērtību. 

 CO03 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem finansiālu 

atbalstu, kas nav dotācijas 

Labota 2017. gada vērtība. 

 CO06 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts 

atbalstu uzņēmumiem (dotācijas) 

Labota 2017. gada vērtība. Vēršam uzmanību, ka šī rādītāja 2017. gada 

vērtība ir zemāka par 2016. gada vērtību, jo kopējā līguma summa ar Altum 

2017.gadā tika samazināta par 500 tūkst. neatbilstību dēļ. 

 CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts 

atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)  

Labota 2017. gada vērtība.  

Labojums veikts 

investīciju prioritātes 

3a10, 3A tabulā: 

 

Rādītāja CO02 vērtība – 

no 1016 uz 450 

 

Rādītāja CO03 vērtība – 

no 790 uz 890 

 

Rādītāja CO06 vērtība –  

no 4 889 965 uz 31 859 

171,53 

 

 

Rādītāja CO07 vērtība –  

no 19 906 114 uz 36 

125 000 

 

 

 

 

 CO02  Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kuri saņem dotācijas   

Tehniska neprecizitāte datu analīzes izvilkumā. Labota 2017. gada vērtība  

 CO04 Ienesīgi ieguldījumi: to uzņēmumu skaits, kas saņem nefinansiālu 

atbalstu   

Tehniska neprecizitāte datu analīzes izvilkumā. Labota 2017. gada vērtība 

 CO07 Ienesīgi ieguldījumi: privāts ieguldījums, kas papildina valsts 

atbalstu uzņēmumiem (kas nav dotācijas)   

Labojums veikts 

investīciju prioritātes 

3d11 3A tabulā:  

 

Rādītāja CO02 vērtība – 

no 1012 uz 1361 

Rādītāja CO04 vērtība – 

no 586 uz 925 

 

 

                                                 
10 Sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši atvieglojot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi, tostarp ar uzņēmumu inkubatoru palīdzību. 
11 Atbalstīt MVU spēju panākt izaugsmi reģionālos, valsts un starptautiskos tirgos un iesaistīties inovāciju procesos. 
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Nr. 

p.k. 

Sadaļa/ 

apakšsadaļa 

Institūcija Komentārs Vadošās iestādes skaidrojums – ņemts vērā/nav ņemts vērā Precizējums ziņojuma 

sadaļā/apakšsadaļā 

Tehniska neprecizitāte datu analīzes izvilkumā. Labota 2017. gada vērtība Rādītāja CO07 vērtība – 

no 7 156 114 uz 

17 575 000 

3 3.2. Kopējie un 

īpašie 

programmas 

rādītāji 

(Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 

50. panta 2. 

punkts) 

EK Priority axis 7, 

investment 

priority 8ii. There 

are two indicators 

with the same 

code i721a in the 

OP, due to the 

changes made in 

the title of the 

indicator. The 

2017 data was 

entered in the new 

indicator and 

does not sum up 

with previously 

reported data for 

2016, 2015 and 

2014. Please put 

"0" for all the 

values for the 

indicator not used 

anymore and 

enter the data for 

the previous years 

in the new 

indicator. 

Ņemts vērā 
 

SFC2014 ir veikts tehnisks labojums, pārceļot ievadītās rādītāja i721a 

(Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki) vērtības uz rādītāju I721a 

(Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki), lai nodrošinātu korektu kumulatīvās 

vērtībās – 15 647 atspoguļojumu. Katra kalendārā gada dati SFC2014 ir korekti. 

Labojums veikts 

investīciju prioritātes 

8ii12 4B tabulā 

                                                 
12 Jauniešu ilgtspējīga integrācija darba tirgū (JNI), īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītiem jauniešiem, tostarp jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības 

riskam, un jauniešiem no atstumtām kopienām, arī ar garantijas jauniešiem shēmas īstenošanu. 



5 

 

Nr. 

p.k. 

Sadaļa/ 

apakšsadaļa 

Institūcija Komentārs Vadošās iestādes skaidrojums – ņemts vērā/nav ņemts vērā Precizējums ziņojuma 

sadaļā/apakšsadaļā 

4 3.2. Kopējie un 

īpašie 

programmas 

rādītāji 

(Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 

50. panta 2. 

punkts) 

EK Priority axis 9, 

investment 

priority 9a. 

Indicator CO36 

Health: 

Population 

covered by 

improved health 

services. Please 

verify value 2017 

for submitted 

projects 

(6,479,080.00) 

which does not 

seem credible. 

Ņemts vērā 
 

SFC2014 ir veikts tehnisks labojums attiecībā uz rādītāju CO36 (Veselība: 

iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi), lai 

nodrošinātu korektu plānotās vērtībās atspoguļojumu atbilstoši darbības 

programmas 3.grozījumiem.  

Lai gan rādītāja uzskaite ir paredzēta projekta līmenī, tomēr plānotā vērtība tiek 

noteikta nacionālajā līmenī, katru iedzīvotāju rādītājā skaitot vienu reizi. Līdz ar to 

rādītāja plānotās un arī faktiskās vērtības nav summējamas. Rādītāja mērķa vērtība 

tiks uzskatīta par sasniegtu pēc SAM 9.3.2.13 visu projektu pabeigšanas, ņemot vērā, 

ka ārstniecības iestāžu apkalpes zonas pārklājas, turklāt SAM 9.3.2. ietvaros atbalsts 

tiek sniegts dažādu ārstniecības iestāžu līmeņiem, kā rezultātā apkalpes zonas 

pārklājas vairākkārt. Attiecīgi precizējumi tiek iestrādāti arī radītāja pasē.   

Labojums veikts 

investīciju prioritātes 

9a14 3A tabulā 

 

Rādītāja CO36 vērtība–  

no 6 479 080 uz 1 839 

598  

5 3.2. Kopējie un 

īpašie 

programmas 

rādītāji 

(Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 

50. panta 2. 

punkts) 

EK Priority axis 9, 

investment 

priority 9iv. 

Please explain 

what the reasons 

are for a decline 

in number of 

social work 

specialists 

participating in 

training, 

comparing to 

previous years 

(Table 4B, 

indicator i921a). 

The i921a 

Labojumi gada ziņojumā nav nepieciešami. 

Vēršam uzmanību, ka dati (2015. gads – 569; 2016. gads – 595 un 2017. gads – 73) 

ir gada griezuma dati, tie nav kumulatīvie dati, kā minēts EK komentārā. Vienlaikus 

skaidrojam, ka ziņojuma 2.1 sadaļā ir iekļauta norāde par datu atskaites datumu, t.i. 

datums līdz kuram dati bija pieejami datu analīzes sistēmā, vienlaikus ziņojumā ir 

minēts, ka atsevišķu rādītāju faktiskā 2017. gada vērtība tiks aktualizēta un iekļauta 

ziņojumā par 2018. gadu. 

Rādītāja i921a (Sociālā darba speciālistu skaits, kas pilnveidojuši profesionālo 

kompetenci (gadā)) vērtība (73) neatspoguļo sniegumu par pilnu kalendāro gadu. 

Tomēr kopumā tā ir bijusi zemāka nekā iepriekš, kas skaidrojams ar faktu, ka 

2017. gada 1. ceturksnī sociālā darba speciālisti netika iesaistīti 

apmācībās/supervīzijās, jo 2016. gadā izsludinātais iepirkums par 

apmācību/supervīziju pakalpojumu sniegšanu 2017. gadā tika pārtraukts 

(dokumentācijā bija nepieciešams veikt būtiskus grozījumus, bet atkārtotā 

iepirkuma līgums tika noslēgts 2017. gada sākumā).  

n/a 

                                                 
13 Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes 

infrastruktūru 
14 Veikt investīcijas veselības aprūpes un sociālajā infrastruktūrā, kas veicina valsts, reģionālo un vietējo attīstību, samazinot atšķirības attiecībā uz veselības stāvokli, veicinot sociālo iekļaušanu, 

izmantojot uzlabotu piekļuvi sociālajiem, kultūras un atpūtas pakalpojumiem, un atbalstot pāreju no iestāžu uz sabiedrības sniegtiem pakalpojumiem. 
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Nr. 

p.k. 

Sadaļa/ 

apakšsadaļa 

Institūcija Komentārs Vadošās iestādes skaidrojums – ņemts vērā/nav ņemts vērā Precizējums ziņojuma 

sadaļā/apakšsadaļā 

cumulative value 

for 2015 was 569 

specialists, in 

2016 – 595, and 

in 2017 – 73. 

Komentāru sadaļas neesamība SFC2014 attiecībā uz ESF rādītājiem ierobežo 

iespēju sniegt papildinošu informāciju gadījumos, kad rādītāju izpilde ir mazāka vai 

pārsniegta.  

6 3.2. Kopējie un 

īpašie 

programmas 

rādītāji 

(Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 

50. panta 2. 

punkts) 

EK Priority axis 9, 

investment 

priority 9iv. The 

values of the 

programme-

specific result 

indicator r922b 

were changed 

retrospectively. 

Previously, at the 

AIR2016 review, 

we clarified that 

there are some 

limitations of the 

SFC2014 system, 

which did not 

allow reporting 

the values 

properly. It was 

also clarified that 

the value of the 

last reporting year 

corresponds to 

the actual number 

of children in 

institutions. 

Based on the 

updated data this 

explanation does 

Ņemts vērā  
 

SFC2014 ir veikts labojums attiecībā uz rādītāju r922b (Institucionālā aprūpē esošo 

bērnu skaita samazināšanās), norādot faktisko bērnu skaitu aprūpes iestādēs. 

Vēršam uzmanību, ka uz gada ziņojuma sagatavošanas brīdi dati par 2017. gadu vēl 

nebija pieejami. Rādītāja faktiskās 2017. gada vērtības tiks aktualizētas un iekļautas 

ziņojumā par 2018. gadu. 

 

Saprotamākam priekštatam papildus informācija par rādītāju r922b: 
Gads Sākotnēji 2014 2015 2016 

Skaits, kopā 1799 1551 1429 1216 

Dzimums vīrieši sievietes vīrieši sievietes vīrieši sievietes vīrieši sievietes 

Skaits, 

dalījuma pēc 

dzimumiem 

1031 768 862 689 814 615 709 507 

Samazinājums, 

kopā 

 248 122 213 

Samazinājums, 

sadalījums pēc 

dzimumiem 

 169 79 48 74 105 108 

 

Komentāru sadaļas neesamība SFC2014 attiecībā uz ESF rādītājiem ierobežo 

iespēju sniegt papildinošu informāciju gadījumos, kad rādītāju izpilde ir mazāka vai 

pārsniegta. 

Labojums veikts 

investīciju prioritātes 

9iv15 2C tabulā 

                                                 
15 Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. 
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Nr. 

p.k. 

Sadaļa/ 

apakšsadaļa 

Institūcija Komentārs Vadošās iestādes skaidrojums – ņemts vērā/nav ņemts vērā Precizējums ziņojuma 

sadaļā/apakšsadaļā 

not apply 

anymore. Please 

explain the logic 

behind the 

changes made. 

7 3.2. Kopējie un 

īpašie 

programmas 

rādītāji 

(Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 

50. panta 2. 

punkts) 

EK Priority Axis 8, 

investment 

priority 10iv. 

Please provide an 

explanation, 

whether the Table 

4A with common 

output indicators 

includes the data 

on students in 

work-based 

learning and 

practices 

activities. The 

grand total fully 

corresponds to 

the number of 

employed 

participants 1 

659. Is the 

student, who 

enters the 

operation 

(practice), 

counted as 

already employed 

or as inactive 

participant in 

education? 

Labojumi gada ziņojumā nav nepieciešami. 

Skaidrojam, ka tabulā 4A nav iekļauti dati par audzēkņiem, kas piedalās darba vidē 

balstītās mācībās un praksēs, ņemot vērā, ka maksājuma pieprasījums, kurā tiek 

iekļauta informācija par dalībnieku datiem, kas atbilst Regulas Nr. 1304/20131 

1. pielikumā noteikto datu apkopošanas prasībām, uz gada ziņojuma datu atskaites 

datumu vēl nebija apstiprināts. Līdz ar to dati par SAM 8.5.1.16 dalībniekiem uz gada 

ziņojuma datu gatavošanas brīdi nebija pieejami. Rādītāju faktiskās 2017. gada 

vērtības tiks aktualizētas un iekļautas ziņojumā par 2018. gadu. 

Audzēkņi tiek uzskaitīti kā neaktīvas personas un atrodas izglītībā, apmācībās uz 

dalības uzsākšanas brīdi. 

 

Komentāru sadaļas neesamība SFC2014 attiecībā uz ESF rādītājiem ierobežo 

iespēju sniegt papildinošu informāciju gadījumos, kad rādītāju izpilde ir mazāka vai 

pārsniegta. 

n/a 

                                                 
16 Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā 
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Nr. 

p.k. 

Sadaļa/ 

apakšsadaļa 

Institūcija Komentārs Vadošās iestādes skaidrojums – ņemts vērā/nav ņemts vērā Precizējums ziņojuma 

sadaļā/apakšsadaļā 

8 - EK Point 6 of the AIR 

(Issues affecting 

the performance). 

Under Point 6 of 

the AIR template 

it is appropriate to 

report on 

measures taken to 

put in place 

effective and 

proportionate 

anti-fraud 

measures in 

relation to ESIF 

implementation, 

something which 

is an obligation 

for the managing 

authorities in line 

with Article 125 

(4)(c) of the 

Common 

Provisions 

Regulation (EU) 

No 1303/2013. 

Labojumi gada ziņojumā nav nepieciešami. 

Skaidrojam, ka Regulas Nr. 1303/201317 125. panta (4)(c) punkts nosaka vadošajai 

iestādei ieviest efektīvus un samērīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus, ņemot 

vērā apzinātos riskus, taču tas nenosaka vadošajai iestādei pienākumu iekļaut gada 

īstenošanas ziņojumā informāciju par krāpšanas apkarošanas pasākumiem.  

Informācija par ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu 2017. gadā veikto krāpšanas un 

korupcijas risku novērtēšanu ir iekļauta 2016. gada ziņojumā. Ņemot vērā, ka 2016. 

un 2017. gadā veiktais novērtējums neliecina par augstu riska līmeni, kā arī jauni 

riski nav apstiprināti, krāpšanas un korupcijas risku novērtēšana turpmāk tiks veikta 

reizi divos gados, attiecīgi nākamā novērtēšana plānota 2018. gada beigās. 

n/a 

9 3.2. Kopējie un 

īpašie 

programmas 

VI - 
1) Pārskatot kopējo un īpašo programmas rādītāju datus, VI secināja, ka tehnisku 

iemeslu dēļ 2017. gada ziņojumā neparadās dati par ESF kopējiem iznākuma 

Labojums veikts 

investīciju prioritātes   , 

8i18, 8v19, 9i20, 9iv21, 

                                                 
17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu 

un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
18 Darba meklētāju un nenodarbinātu cilvēku, tostarp ilgstošu bezdarbnieku un no darba tirgus attālinātu personu, piekļuve nodarbinātībai, arī ar vietējām nodarbinātības iniciatīvām, kā arī atbalsts 

darbaspēka mobilitātei. 
19 Darbinieku, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām 
20 Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbināmību. 
21 Piekļuves uzlabošana pieejamiem, ilgtspējīgiem un augsti kvalificētiem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. 
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Nr. 

p.k. 

Sadaļa/ 

apakšsadaļa 

Institūcija Komentārs Vadošās iestādes skaidrojums – ņemts vērā/nav ņemts vērā Precizējums ziņojuma 

sadaļā/apakšsadaļā 

rādītāji 

(Regulas (ES) 

Nr. 1303/2013 

50. panta 2. 

punkts) 

rādītājiem vienībām, attiecīgi SFC2014 ir veikti tehniski labojumi 4A tabulās par 

rādītājiem CO20, CO21, CO22, CO23. 

 

2) Ņemot vērā tehnisku neprecizitāti datu analīzes izvilkumā ir precizētas rādītāju 

CO25 , CO32 un CO34 vērtības (noslēgtajos līgumos plānotās vērtības). 

10i22, 10ii23, 10iv24, 11i25  

4A tabulā. 

 

Labojums veikts 

investīciju prioritātes 

1a26, 4c27 3A tabulās: 

 

Rādītāja CO25 vērtība – 

no 3 477 uz 3 402 

 

Rādītāja CO32 vērtība – 

no 4 194 586 uz 

13 012 512 

 

Rādītāja CO34 vērtība –  

no 13 497 uz 17 528 

 

                                                 
22 Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana un novēršana un vienlīdzīgas pieejas veicināšana kvalitatīvai pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītībai, tostarp formālām, 

neformālām un ikdienējām mācību iespējām, kas ļauj mācības pametušajām personām atsākt izglītības iegūšanu un mācības. 
23 Augstākās izglītības vai pielīdzināma līmeņa izglītības kvalitātes, efektivitātes un pieejamības uzlabošana nolūkā palielināt līdzdalības un sasniegumu līmeni, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā 

esošiem cilvēkiem. 
24 Darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un profesionālās izglītības un apmācības sistēmu un to kvalitātes 

uzlabošana, tostarp ar vajadzīgo prasmju prognozēšanas mehānismiem, studiju programmu pielāgošanu un uz darbu balstītu mācību programmu, tostarp duālu mācību programmu un māceklības 

shēmu, izstrādi. 
25 Investīcijas institucionālajās spējās un efektīvā valsts pārvaldē un publiskajos pakalpojumos valsts, reģionālajā un vietējā līmenī, lai panāktu reformas, labāku regulējumu un labu pārvaldību 
26 Uzlabot pētniecības un inovācijas (P&I) infrastruktūru un spēju attīstīt P&I izcilību, kā arī veicināt kompetences centru, jo īpaši Eiropas nozīmes centru, izveidi. 
27 Atbalstīt energoefektivitāti, pārdomātu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājsaimniecībās. 


