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66..  PPiieelliikkuummii  

6.1. Izmantotās informācijas avoti un dokumenti 

  

1. Nacionālā stratēģiskā ietvarodokumenta 2007. – 2013. gada periodam projekts, 

kas apstiprināts Ministru kabinetā 2006. gada 31. janvārī 

2. Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Noturīgas 

attīstības stratēģijas pārskatīšanu Rīcības platforma, Briselē, 13.12.2005. COM 

(2005) 658 galīgā redakcija, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/lv/com/2005/com2005_0658lv01.pdf 

3. Priekšlikums Padomes lēmums par Kopienas kohēzijas pamatnostādnēm 

(SEC(2006)929), Briselē, 13.07.2006, COM (2006) 386 galīgā redakcija, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/com_2006_0386_

lv.pdf. 

4. Eiropas nodarbinātības stratēģija,  

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/index_en.htm 

5. Padomes Regula (EK) Nr. 1083 / 2006 ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Riropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 

un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260 / 1999 (Council regulation (EC) No 1083 / 2006 

laying down general provisions on the European Regional Development Fund, 

the European social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation 

(EC) No 1260 / 1999), 11.07. 2006., 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/

general/ce_1083(2006)_lv.pdf 

6. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1080 / 2006 par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783 / 1999 atcelšanu ( 

Regulation (EC) No 1080 / 2006 of the European Parliament and the Council on 

the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 

1783 / 1999 ), 05.07.2006., 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/f

eder/ce_1080(2006)_lv.pdf 

7. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1081 / 2006 par Eiropas 

Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784 / 1999 atcelšanu (Regulation (EC) No 

1081 / 2006 of the European Parliament and the Council on the European 

Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784 / 1999), 05.07.2006., 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/f

se/ce_1081(2006)_lv.pdf 

8. Padomes Regula (EK) Nr. 1084 / 2006 par Kohēzijas fonda izveidi un Regulas 

(EK) Nr. 1164 / 94 atcelšanu (Council Regulation (EC) No 1084 / 2006 

establishing a Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1164 / 94), 

11.07.2006.,  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/

cohesion/ce_1084(2006)_lv.pdf 

9. Koncepcija par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

plānošanas un vadības sistēmu Latvijā 2007. – 2013. gadā, kas apstiprināta ar 

Ministru kabineta 2005. gada 26. oktobra rīkojumu Nr. 689. 

10. Nacionālās attīstības plāns 2007. – 2013. gadam, kas apstiprināts ar 2005. 

gada 19. oktobra rīkojumu Nr. 684. 
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11. Reģionālās politikas pamatnostādnes, kas apstiprinātas ar Ministru kabineta 

2004. gada 2. aprīļa rīkojumu Nr. 198. 

12. Latvijas eksporta veicināšanas politikas pamatnostādnes, kas  apstiprinātas ar 

Ministru kabineta  2004. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 380. 

13. Latvijas nacionālā Lisabonas programma 2005. – 2008. gadam, kas 

apstiprināta ar Ministru kabineta 2005. gada 19. oktobra rīkojumu Nr. 684 . 

14. Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādnes, kas 

apstiprinātas ar Ministru kabineta 2005. gada 23. marta rīkojumu Nr. 188. 

15. Informatīvais ziņojums par Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas 

pamatnostādņu  īstenošanu, 31.01.06, www.mk.gov.lv. 

16. Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādnes, kas apstiprinātas ar Ministru 

kabineta 2004. gada 25. februāra rīkojumu nr. 120. 

17. Tautsaimniecības vienotā stratēģija, kas apstiprināta ar ministru kabineta 2004. 

gada 18. augusta rīkojumu Nr. 568. 

18. Transporta attīstības pamatnostādnes 2007. – 2013. gadam, kas apstiprinātas 

ar ministru kabineta 2006. gada 12. jūlija rīkojumu Nr. 518. 

19. Valsts investīciju programmas pieteikums 2005. – 2009. gadam, kas 

apstiprināts ar Ministru kabineta 2004. gada 27. jūlija rīkojumu Nr. 518. 

20. Latvijas nacionālais 2004. gada rīcības plāns nodarbinātības veicināšanai. 

21. Latvijas ilgspējīgas attīstības pamatnostādnes. 

22. Latvijas nacionālais rīcības plāns nabadzības un sociālās atstumtības 

mazināšanai. 

23. The New Programming period, 2007 – 2013: Methodological working papers. 

Draft Working paper on Ex Ante Evaluation. 

24. The New Praogramming Period , 2007 – 2013: Methodological working papers, 

Draft Working Paper „Indicators for Monitoring and Evaluation: a practical guide 

25. Guide to the Evaluation of Social – Econimic development. 

26. Operacionālās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekts, LR 

finansu ministrija, Rīga – 2006 

27. Operacionālās programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” projekts, LR 

finansu ministrija, Rīga – 2006 

28. Operacionālās programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projekts, LR finansu 

ministrija, Rīga – 2006 

29. Gēteborgas stratēģija 

30. Statistika par arodslimniekiem. Tiešsaiste. Pieejams (21.08.2006). 

http://www.vdi.gov.lv/admin/files/arod_s_9men.pdf#search=%22arodslimnieku%

20skaits%22 

31. Statistika par pārtikas piesārņojumu. Tiešsaiste. Pieejams (21.08.2006). 

http://www.pvd.gov.lv/doc_upl/Paartikas_piesaarnjojums.pdf 

32. Statistika par atkarībām. Tiešsaiste. Pieejams (21.08.2006). 

http://www.narko.lv/?nid=85&PHPSESSID=9fe1ae1fb98d6d364b5f7bb89ccc55

e1 un 

http://www.narko.lv/?nid=88&PHPSESSID=9fe1ae1fb98d6d364b5f7bb89ccc55

e1 

33. ESRI, National Investment Priorities for the period 2000-2006, Dublin, 1999 
34. Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programma 2004. – 2006. gadam 

(informatīvā daļa), apstiprināta MK 25.05.2004 
35. Nacionālā inovāciju programma 2003. – 2006. gadam, apstiprināts MK 

01.04.2003. 

http://www.narko.lv/?nid=88&PHPSESSID=9fe1ae1fb98d6d364b5f7bb89ccc55e1
http://www.narko.lv/?nid=88&PHPSESSID=9fe1ae1fb98d6d364b5f7bb89ccc55e1
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36. Statistika par MVU. Tiešsaite. Pieejams (11.09.2006). 
http://www.esfondi.lv/upload/04-
kohezijas_politikas_nakotne/2.OP_pasakums_Inovacijas_EM.pdf#search=%22
MVU%20skaits%22 

37. Statistika par MVU. Tiešsaite. Pieejams (11.09.2006). 
http://www.mazaisbizness.lv/pub/index.php?id=129 

38. Statistika par Latvijas eksportu. Tiešsaite. Pieejams (11.09.2006). 
http://www.csb.gov.lv/lteksts.cfm?tem_kods=ar%5Ftirdz&datums=%7Bts%20%
272006%2D02%2D17%2013%3A00%3A00%27%7D 

39. Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006. – 2013. gadam 

40. Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. – 2009. gadam 

41. Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007. – 2013. gadam 

42. Metodoloģiskais dokuments „Indikatori uzraudzībai un novērtēšanai” 

43. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007. – 2013. gada periodam projekts, kas 

apstiprināts Ministru kabinetā 2006. gada 3. oktobrī 

44. Esošās situācijas analīze Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007. - 2013. 

gada periodam projekts, kas apstiprināts Ministru kabinetā 2006. gada 3. 

oktobrī 

45. Nacionālais vides politikas plāns 2004. – 2008., Rīga, 2003 

46. Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnes 2006. – 2013.gadam 

(informatīvā daļa) 

47. Sociālās atbildības rokasgrāmata 

http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/guide_lv.

pdf  

48. http://www.latreg.lv/pub/default.php?lapa=82&oid=121 

49. Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekts, kas 

apstiprināts Ministru kabinetā 2006. gada 3. oktobrī 

50. Darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” projekts, kas 

apstiprināts Ministru kabinetā 2006. gada 3. oktobrī 

51. Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” projekts, kas apstiprināts 

Ministru kabinetā 2006. gada 3. oktobrī 

http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/guide_lv.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/guide_lv.pdf
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6.2. NSID vajadzību un analīzes rezultātu atbilstība tematiskajai asij Nr. 1 „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

NSID paredz četrus pirmās DP virzienus, sadalījumā pa kuriem turpmāk tabulā ir sniegts novērtējums: 

 Nodarbinātības un darbaspēka produktivitātes veicināšana; 

 Izglītības attīstība; 

 Sociālā iekļaušana; 

 Publiskās pārvaldes un sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana un labāka regulējuma principu ieviešana publiskajā pārvaldē. 

  

Analīzes laikā tika konstatēta virkne problēmu, kas attiecināmas uz visu tematisko asi [Skatīt konstatējumu sadaļu K.P6.2.33-36]. 

Ar kursīvu trekninātu fontu SVID kolonnā tiek iezīmēti ieteicamie papildinājumi SVID analīzei. 

Pielikumā dotais konstatēto problēmu, SVID, NSID identificēto vajadzību sadalījums ir izveidots izvērtējuma ziņojuma analīzes fāzes izpildei, balstoties uz 

pieejamajiem dokumentiem. Sadalījums un informācijas grupējums var atšķirties no izmantotajos dokumentos lietotā sadalījuma, un var ne visos aspektos iekļaut 

NSID veidotāju plānoto sadalījumu. 

Tā kā nav viennozīmīgi identificēta saite starp NSID identificētajām vajadzībām, NSID DP un DP aktivitātēm, attiecīgajā DP aktivitātē ir izceltas tās sadaļas, kas 

tieši attiecas uz NSID identificēto vajadzību. 

NN..PP..KK..  NNaacciioonnāāllaaiiss  

aattttīīssttīībbaass  ppllāānnss  

AAnnaallīīzzeess  ppaammaattoojjuummss  

NNSSIIDD  

SSVVIIDD  IIddeennttiiffiiccēēttāāss  vvaajjaaddzzīībbaass  NNSSIIDD  

ssttrraattēēģģiijjāā  

DDPP  NNSSIIDD  DDPP  aakkttiivviittāātteess  

Nodarbinātības un darbaspēka produktivitātes veicināšana 

1.  Nodrošināt atbalstu 
sociālās 
atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju 
grupu iekļaušanas 
darba tirgū 
veicināšanai ([10 – 
15.lpp) 

Stiprināt sabiedrībā 
izpratni par 
mūžizglītību kā 

Latvijas nodarbinātības 
politika, kas veidota 
saskaņā ar Lisabonas 
stratēģijas mērķiem izvirza 
sasniedzamos 
nodarbinātības rādītājus 
2010.gadam – 
nodarbinātības līmenis 
kopumā 70%, sieviešu 
nodarbinātības līmenis 
57%, nodarbinātības 
līmenis personām vecumā 

Stiprās puses 

 Stabila un ilgtspējīga 
sociālās 
apdrošināšanas, 
sociālās palīdzības 
un sociālo 
pakalpojumu sistēma 

Vājās puses 

Saglabāt nodarbinātības 
līmeņa pieauguma tempus, 
īpašu uzmanību pievēršot 
jauniešu bezdarbnieku, darba 
meklētāju un sociālās 
atstumtības riskam pakļauto 
iedzīvotāju grupu atgriešanai 
darba tirgū, kā arī stimulējot 
pirmspensijas vecuma cilvēku 
ekonomisko aktivitāti ([Error! 
Reference source not found.] - 

 Aktīvo nodarbinātības 
pasākumu paplašināšana, 
dažādošana un 
pilnveidošana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 754) 

 Bezdarbnieku, jo īpaši, 
sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupu, 
tai skaitā, iedzīvotāju ar 
vājām latviešu valodas 
zināšanām, konkurētspējas 

Iedzīvotāju ekonomiskās 
aktivitātes stimulēšana ([Error! 
Reference source not found.] - 
514)  

Sniegt efektīvu atbalstu sociālās 
atstumtības riskam pakļauto 
iedzīvotāju grupām to 
motivācijas un konkurētspējas 
darba tirgū paaugstināšanai, 
nodrošinot kompleksus atbalsta 
projektus mērķgrupu 
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zināšanu 
sabiedrības 
attīstības 
pamatnosacījumu 
un izveidot visos 
reģionos 
daudzpusīgu 
kvalitatīvas 
mūžizglītības 
piedāvājumu 
pieaugušajiem, kas 
nodrošina augstas 
kompetences 
darbam, pilsoniskai 
līdzdalībai sociālai 
iekļaušanai un 
personiskai 
pašpilnveidei ([10 – 
16.lpp). 

Sniegt valsts 
atbalstu pieaugušo 
izglītības 
piedāvātājiem 
(cilvēkresursi, 
mācību līdzekļi, 
programmu 
pasūtījums) un 
pieaugušo 
neformālās 
izglītības atbalsta 
institūcijām ([10 – 
16.lpp). 

 

55 - 64 gadi – 50% 
apmērā, tomēr 
pastāvošās problēmas 
šādus rādītājus neļaus 
sasniegt ([Error! 
Reference source not 
found.] - 202). 

Relatīvi zems ir to 
nodarbināto skaits, kas 
strādā nepilnu darba laiku 
([Error! Reference 
source not found.] - 
206). 

Nepieciešams nopietns 
darbs, lai sasniegtu 
Stokholmā uzstādīto 
nodarbinātības līmeņa 
mērķi vecuma grupai (55-
64) 2010 gadā – 50% 
([Error! Reference 
source not found.] - 
212). 

Latvijā ir salīdzinoši 
augsts bezdarba līmenis 
iedzīvotājiem ar zemu 
izglītības un prasmju 
līmeni ([Error! Reference 
source not found.] - 

218). 

Atsevišķu etnisko grupu 
zemākais izglītības 

 Augsts ilgstošo 
bezdarbnieku 
īpatsvars 

 Augsts jauniešu (15 
– 24 gadi) bezdarba 
līmenis 

 Ievērojama sociālā 
atstumtība un tās 
risks 

 Ierobežotas iespējas 
darba un ģimenes 
dzīves saskaņošanai 

Iespējas 

 Attīstās valsts 
institūcijām 
alternatīvie sociālās 
aprūpes pakalpojumi 

 Nepilna darba laika 
izmantošana 
cilvēkiem, kuri 
nevar strādāt pilnu 
darba laiku 

 „Darba no mājām” 
kā iespējamā 
nodarbinātības 
veida izmantošana 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.37] 

Draudi 

714) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.40] 

 

darba tirgū uzlabošana 
([Error! Reference source 
not found.] - 754) 

bezdarbnieku integrēšanās 
iespēju darba tirgū uzlabošanai; 
nodarbinātības pasākumus 
mērķagrupu bezdarbniekiem un 
motivācijas paaugstināšanas un 
nodarbinātības veicināšanas 
programmas ilgstošajiem 
bezdarbniekiem ([Error! 
Reference source not found.] - 
515)). 

Preventīva darbība sociālās 
atstumtības riska mazināšanai 
un iekļaujošas izglītības attīstība 
([Error! Reference source not 
found.] - 428)  

Samazināt jauniešu skaitu, kas 
agri pamet mācības un neturpina 
izglītību, veicināt piemērotu 
izglītības un tālākizglītības 
ceļu piedāvājumu jauniešiem 
un pieaugušajiem ar zemām 
pamatprasmēm un sociālās 
atstumtības riska grupās 
([Error! Reference source not 
found.] - 429) 
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līmenis neveicina šo 
grupu pieeju darba tirgum 
([Error! Reference 
source not found.] - 

238). 

Ievērojamā iedzīvotāju 
skaita samazināšanās un 
straujā sabiedrības 
novecošanās, ļauj 
prognozēt, ka darbaspēka 
skaits varētu strauji 
kristies starp 2010. un 
2030. gadu, ko pavadīs 
daudzskaitlīgs veco ļaužu 
pārsvars darbaspēka 
struktūrā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 207). 

 Būtisks sociālo 
pakalpojumu un 
sociālās palīdzības 
saņēmēju īpatsvara 
pieaugums 

2.   Joprojām ir vairākas 
pazīmes, kas liecina par 
nevienlīdzības 
izpausmēm darba tirgū, 

ko raksturo tādas 
problēmas kā: sievietes 
par vienādu darba vidēji 
saņem mazāku 
atalgojumu nekā vīrieši, 
neinformētība par iespēju 
sūdzēties par dzimumu 
diskrimināciju u.c. ([Error! 
Reference source not 
found.] - 205). 

Čigāniem, pamatojoties 

uz zemo izglītības līmeni ir 

Stiprās puses 

 Augsta sieviešu 
nodarbinātība 

Vājās puses 

 Vērojama 
diskriminācija pēc 
dzimuma pazīmes 

 Izteikta studiju 
virzienu dzimumu 
segregācija, kas 
sekmē arī darba 
tirgus un profesionālo 

Diskriminācijas izskaušana 
darba tirgū ([Error! Reference 
source not found.] - 714) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.08] 

Atbalsts dzimumu līdztiesības 
veicināšanai darba tirgū ([Error! 
Reference source not found.] - 
477)  

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 ([Error! Reference 
source not found.] - 478) 
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ierobežota pieeja darba 
tirgum (364).  

Bijušo ieslodzīto 
nespēja integrēties 
darba tirgū un 
sabiedrībā kopumā 
([Error! Reference 
source not found.] - 
368). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.03] 

dzimumu segregāciju 

3.  Attīstīt formālās un 
neformālās, tai 
skaitā pamata 
prasmju un 
profesionālās, 
izglītības 
piedāvājumu 
iedzīvotājiem ar 
zemu izglītības 
līmeni, sociālām 
grupām ar 
ierobežotām 
iespējām izglītības 
apguvē, un tiem, 
kuri mācīšanās 
iespējas nenovērtē 
un neizmanto, 
dzīves vietās (tai 
skaitā 
rehabilitācijas 
iestādes, cietumi, 
armija utml.) un 
darba vietās, 

Atšķirības infrastruktūrā, 
ģeogrāfiskajā novietojumā 
un resursu pieejamībā 
ietekmē tautsaimniecības 
attīstības ātrumu un 
konjunktūru. Darbaspēka 
ģeogrāfiskā mobilitāte 
(iekšzemes) ir minimāla, 
ņemot vērā nepietiekamo 
satiksmes infrastruktūru, 
augstās īres maksas, 
mazattīstītu dzīvojamo 
ēku celtniecību, kas 
mazina teritoriālās 
kohēzijas iespējas. 

Pastāv atšķirības starp 
darba meklētāju līmeni 
pilsētās un laukos 

(attiecīgi 11,3 un 8,4%) 
([Error! Reference 
source not found.] - 
215), kā arī pastāv 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.02] 

Samazināt nelabvēlīgās 
atšķirības nodarbinātības un 
bezdarba rādītājos starp 
dažādām valsts teritorijas 
daļām ([Error! Reference source 
not found.] - 714) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.04] 

 Ekonomiskās aktivitātes 
stimulēšana vāji attīstītajos 
reģionos, jo īpaši 
komercdarbības un 
pašnodarbinātības 
veicināšana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 754)  

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.04] 

Atbalsts pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
([Error! Reference source not 
found.] - 465)  

Sekmēt darbaspējas vecuma 
iedzīvotāju prasmju un iemaņu 
pilnveidi, nodrošinot apmācības 
un konsultācijas 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, lai 
atbalstītu saimniecisko aktivitāšu 
attīstību, it īpaši reģionos 
([Error! Reference source not 
found.]-466)  

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.01, K.P6.2.1.02] 
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nodrošināt elastīgu 
un kvalitatīvu 
piedāvājumu „otrās 
iespējas” vispārējās 
un profesionālās 
izglītības ieguvei 
(piemēram, e-
mācības, vakara 
(maiņu) vidusskolās 
un nepilna laika 
studijās) – ([10] – 
16.lpp) 

Palielināt esošo 
rajonu, pilsētu un 
pagastu 
bērnu/jauniešu un 
pieaugušo izglītības 
centru kapacitāti un 
atbalstīt jaunu 
centru izveidi – 
([10] – 16.lpp) 

bezdarba līmeņa 
atšķirības starp 
dažādiem reģioniem. Šo 

atšķirību nosaka 
nepietiekami attīstīta 
uzņēmējdarbība, mazais 
pašnodarbināto skaits un 
vāji attīstīta infrastruktūra, 
kā arī ierobežota 
darbaspēka mobilitāte 
([Error! Reference 
source not found.] - 

216). 

4.   Lai veiktu darba tirgus 
monitoringu un konstatētu 
darbaspēka trūkumu 
konkrētos 
tautsaimniecības sektoros 
un profesiju grupās, 
pietrūkst ticamu statistisko 
datu un to analīzes 
([Error! Reference 
source not found.] - 
208). 

Nodarbinātības politikas 
izstrādē un ieviešanā 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.19] 

Nodrošināt tehnisko atbalstu 
svarīgākajām institūcijām, kas 
nodrošina nodarbinātības, 
sociālās iekļaušanas un 
aprūpes pakalpojumus, lai 
veicinātu to efektivitāti ([Error! 
Reference source not found.] - 
714) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.44] 

Kapacitātes stiprināšana darba 
tirgus institūcijām ([Error! 
Reference source not found.] - 
471)  

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 un kompetentas 
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iesaistīto institūciju 
administratīvā 
kapacitāte ir 
nepietiekama un 

partnerības vidējā līmenī 
vēl vāji attīstītas efektīvai 
un integrētai 
nodarbinātības politikas 
ieviešanai. 

konsultācijas, nodrošina 
informatīvo atbalstu, izplata 
informatīvos un skaidrojošos 
materiālus par darba tirgus 
dalībniekus interesējošiem 
jautājumiem par nodarbinātību, 
sekmē darbaspēka 
konkurētspēju. Aktivitātes 
ietvaros paredzēts īstenot 
nodarbinātības nozares 
pakalpojumu sniedzēju 
specifiskās apmācības ([Error! 
Reference source not found.] - 

472) 

5.   Latvijā pieaug strādājošo 
pārslodze ([Error! 
Reference source not 
found.] - 239). 

Nav pietiekami attīstīta 
sociālā atbalsta un 
palīdzības sniegšanas 
sistēma personām 
inficētām ar HIV/AIDS, 
kā arī viņu ģimenes 
locekļiem un 
tuviniekiem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 372). Līdz ar to ir 

vērojama šo personu 
diskriminācija. 

Latvijas iedzīvotāju 
veselības stāvoklis ir 
neapmierinošs ([Error! 
Reference source not 

Stiprās puses 

 Veiksmīgi uzsākta 
veselības aprūpes 
sistēmas reforma 

 Medicīniski 
zinātniskais 
potenciāls 

Vājās puses 

 Slikts iedzīvotāju 
veselības stāvoklis 

 Strauji pieaug 
arodslimību gadījumu 
skaits, augsts 
nelaimes gadījumu 
īpatsvars darbā 

 Primārās veselības 
aprūpes un 
neatliekamas 

Īstenot veselību veicinošus un 
preventīvus pasākumus, gan 
arī pasākumus, kas vērsti uz 
veselības aizsardzības 
pakalpojumu uzlabošanu un 
pieejamības nodrošināšanu 
([Error! Reference source not 
found.] - 715) 

Darbaspēka veselības 
veicināšana ([Error! Reference 
source not found.] - 754) 

Veselības veicināšana ([Error! 
Reference source not found.] - 
552)  

Veicināt sabiedrības izpratni par 
veselīgu dzīves veidu, tādējādi 
saglabājot pēc iespējas vairāk 
darba spējīgo iedzīvotāju darba 
tirgū, samazinot darba nespējas 
riskus saslimšanas dēļ, kā arī 
pašnāvību skaitu ([Error! 
Reference source not found.] - 

553) 

Pētījumi veselības aprūpes jomā 
([Error! Reference source not 
found.] - 555)  

Veicot pētījumus veselības 
aprūpes jomā, t.sk., pētījumus 
par Latvijas iedzīvotāju 
veselības stāvokli (garīgo, 
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found.] - 375). 

Latvijā pēdējos gados 
strauji pieaug 
arodslimnieku skaits 
([Error! Reference 
source not found.] - 
379). 

Latvijā konstatējams 
efektīva ārstniecības 
procesa un rehabilitācijas 
kontroles mehānisma 
trūkums, kas ļautu novērst 
nevajadzīgu ilgtermiņa 
darbnespējas un 
invaliditātes risku ([Error! 
Reference source not 
found.] - 381). 

Ģimenes ārstu skaits uz 
10 000 iedzīvotājiem 
Latvijā ir viens no 
zemākajiem ES jaunajās 
dalībvalstīs ([Error! 
Reference source not 
found.] - 386). 

Nepietiekama 
pieejamība primārās 
veselības aprūpes 
pakalpojumiem it sevišķi 
lauku teritorijās ([Error! 
Reference source not 
found.] - 394). [Skatīt 

medicīniskās 
palīdzības 
neatbilstoša kvalitāte 
un nelīdzvērtīga 
pieejamība 

 Veselības aprūpē 
nepietiekoši tiek 
uzsvērta veselības 
veicināšana un 
profilakse 

 Reproduktīvās 
veselības zema 
prioritāte 
demogrāfiskās 
situācijas 
aktualizācijas 
kontekstā 

 Strukturāla 
medicīniskā 
personāla 
neatbilstība nozares 
attīstības vajadzībām 

Iespējas 

 Uzlabojot 
sabiedrības izpratni 
par veselīgu dzīves 
veidu tiks veicināta 
darbaspēka kvalitāte 

Draudi 

 Pacientu tiešo 
maksājumu 

fizisko) un pētījumus par 
specifiskām medicīnas jomām, 
analizējot slimību cēloņus un to 
mazināšanas iespējas, 
paaugstināt investīciju 
ieguldījuma efektivitāti veselības 
aprūpes infrastruktūrā, 
cilvēkresursos un veselības 
veicināšanas pasākumos 
([Error! Reference source not 
found.] - 556) 

Veselības aprūpes un 
veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla 
kompetences, prasmju un 
iemaņu līmeņa paaugstināšana 
([Error! Reference source not 
found.] - 558)  

Veselības aprūpes un 
veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla apmācība 
un piesaistīšana darba tirgum, 
lai nodrošinātu kvalitatīvu 
veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu, slimību diagnostiku, 
medicīnisko rehabilitāciju, 
profilaktisko darbību un veicinātu 
sadarbību starp dažiem 
veselības aprūpes iestāžu un 
citu institūciju speciālistiem 
([Error! Reference source not 
found.] - 559) 

Veselības aprūpes pakalpojumu 
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konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.17]. 

pieaugums liedz 
savlaicīgu veselības 
aprūpi arvien 
lielākam skaitam 
Latvijas iedzīvotāju 

pieejamība sociālās atstumtības 
riska pakļautajām iedzīvotāju 
grupām ([Error! Reference 
source not found.] - 561)  

Samazināt no jauna HIV inficēto 
personu skaitu un samazināt 
sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupu 
diskrimināciju, vienlaicīgi 
nodrošinot šīs sabiedrības daļas 
reintegrāciju darba tirgū un 
sabiedrībā kopumā, saņemot 
atbilstošu sabiedrības pozitīvu 
vai tolerantu attieksmi ([Error! 
Reference source not found.] - 

562) 

6.  Veicināt 
izpratni/vēlēšanos 
iesaistīties 
uzņēmējdarbībā un 
panākt līdzsvarotu 
inženierzinātņu, 
dabas zinātņu, 
matemātikas, 
informācijas 
tehnoloģiju un 
veselības aprūpes 
un vides zinātnes 
izglītības tematisko 
grupu programmu 
apguvušo skaitu 
profesionālajā un 
augstākajā izglītībā 
([10] – 15.lpp) 

Vidējais pašnodarbināto 
īpatsvars nodarbināto 
iedzīvotāju kopskaitā 
Latvijā ir visai zems 

(attiecīgi 13,3% -
2004.gada salīdzinoši ar 
ES-25 – 15.9% un ES-15 
– 14,9%) ([Error! 
Reference source not 
found.] - 211). [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.32] 

Vājās puses 

 Zems darba 
ražīgums 

 Zems iedzīvotāju 
pašnodarbinātības 
līmenis, 
nepietiekamas 
zināšanas 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai 

 Sarežģītas un 
laikietilpīgas 
procedūras 
attiecībā uz 
darbības atskaites 
procesu valsts 

Veicināt darba spēka 
produktivitāti un ekonomiskās 
aktivitātes ([Error! Reference 
source not found.] - 713) 
(Izglītības un motivācijas 
pasākumi uzņēmējdarbības 
uzsācējiem) 

 Apmācības, konsultācijas 
un finansiālais atbalsts 
uzņēmējdarbības 
uzsācējiem, kā arī 
darbaspēka produktivitātes 
celšana, sekmējot 
darbinieku apmācības 
uzņēmumos ([Error! 
Reference source not 
found.] - 754) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.14]. 

Darbaspējas vecuma iedzīvotāju 
(15 – 64) konkurētspējas 
paaugstināšana darba tirgū, 
t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija 
un aktīvie nodarbinātības 
pasākumi ([Error! Reference 
source not found.] - 462)  

Nodrošināt uzņēmumu 
darbinieku kvalifikācijas celšanu 
un pārkvalifikāciju, tādējādi arī 
sekmējot darbaspēka 
produktivitātes pieaugumu 
tautsaimniecībā, kā arī 
paaugstināt bezdarbnieku un 
darba meklētāju kvalifikāciju, 
konkurētspēju un iesaistīšanos 
darba tirgū ([Error! Reference 
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iestādēs 

Stiprās puses 

 Uzlabots 
uzņēmumu 
reģistrēšanas 
process 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.38] 

source not found.] - 463). 

Atbalsts pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
([Error! Reference source not 
found.] - 465)  

Sekmēt darbaspējas vecuma 
iedzīvotāju prasmju un iemaņu 
pilnveidi, nodrošinot apmācības 
un konsultācijas 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, lai 
atbalstītu saimniecisko aktivitāšu 
attīstību, it īpaši reģionos 
([Error! Reference source not 
found.] - 466)  

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.01] 

Motivācijas veicināšana 
zinātniskajai darbībai ([Error! 
Reference source not found.] - 
355)  

Informēt sabiedrību par norisēm 
saistītbā ar inovācijām un to 
potenciālu, tādējādi iedrošinot 
pēc iespējas plašāku 
sabiedrības un uzņēmēju daļu 
pievērsties inovatīvu risinājumu 
izstrādei un pielietošanai.  

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.41] 
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7.   Neformālās ekonomikas 
īpatsvars IKP, kas 
sastāda aptuveni 16-18% 
un augsts nedeklarētās 
nodarbinātības līmenis 
dažās nozarēs, 
sasniedzot pat 25-30%. 

Stiprās puse 

 Izmaiņas nodokļu 
likumdošanā 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.42] 

Vājā puse 

 Nedeklarētā 
nodarbinātība. 

 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.27] 

Lai efektīvāk cīnītos ar 
nedeklarētās nodarbinātības 
problēmām, atbilstošo valsts 
institūciju un sociālo partneru 
apvienību stiprināšana ([Error! 
Reference source not found.] - 
754) 

 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.27] 

8.   Latvijas darba 
aizsardzības sistēma ir 
pilnveidojama. Kopējais 

nelaimes gadījumu darbā 
skaits pēdējos gados nav 
mainījies, tā 
samazināšanās tendence 
ir neliela ([Error! 
Reference source not 
found.] - 231). Smago un 

letālo nelaimes gadījumu 
skaita pieaugums, 
salīdzinot ar 2003.gadu, 
galvenokārt, saistīts ar 
ekonomiskās aktivitātes 
kāpumu Latvijā, kuras 
rezultātā uzņēmumos tika 
pieņemti jauni darbinieki, 
kuriem nebija pietiekama 
un kvalitatīva profesionālā 
apmācība, trūka praktisko 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.16] 

 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.16] 

 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.16] 

 

Darba attiecību un darba 
drošības likumdošanas praktiska 
piemērošana un uzraudzības 
pilnveidošana ([Error! 
Reference source not found.] - 
468)  

Aktivitātes mērķis: Aktivitāte 
sekmēs darba attiecību un darba 
drošības likumdošanas 
ieviešanu uzņēmumos, lai 
uzlabotu darba vidi un 
paaugstinātu darbinieku 
apmierinātības līmeni ar darba 
apstākļiem, mazinātu darba 
attiecību pārkāpumu un 
nelaimes gadījumu skaitu 
uzņēmumos, rosinātu 
darbiniekus un darba devējus 
pārzināt darba attiecības un 
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iemaņu konkrētā darba 
veikšanai, kā arī 
strādājošie netika 
pietiekami apmācīti un 
instruēti darba 
aizsardzības jautājumos 
([Error! Reference 
source not found.] - 

232). 

Darba drošības 
sistēmas pilnveidošana 

un veselības aizsardzība 
darbā panākama: 

Uzlabojot Valsts darba 
inspekcijas 
infrastruktūru un stiprinot 
administratīvās spējas; 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.45] 

Paaugstinot sociālo 
partneru kapacitāti, 
uzlabojot sadarbības 
formas, izglītojot un 
informējot to darbiniekus; 

Izveidojot Latvijas 
Nacionālo darba vides 
institūtu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 236). 

darba drošību reglamentējošo 
likumdošanu, savas tiesības un 
pienākumus, veidot sociāli 
atbildīgu uzņēmējdarbību, 
tādējādi mazinot arī nelegālo 
nodarbinātību ([Error! 
Reference source not found.] - 

469) 
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Latvijā atšķirībā no citām 
ES dalībvalstīm nav 
nacionālā darba vides 
institūta, kas sniegtu 
konsultatīvu, zinātnisku 
un tehnisku atbalstu 
politikas veidotājiem un 
ieviešanas 
uzraudzītājiem darba 
aizsardzības jomā 
([Error! Reference 
source not found.] - 

234). 

Sabiedrībai trūkst 
informācijas par darba 
aizsardzības 
jautājumiem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 235). 

Izglītības attīstība 

9.  Izveidot valsts 
atbalstītu 
profesionāli 
orientētu 
mūžizglītības 
piedāvājumu un 
ieviest neformālās 
izglītības rezultātu 
atzīšanas sistēmu 
([10] – 15.lpp)  

 

Atbalstīt strādājošo 
apmācību 

Ņemot vērā 
tautsaimniecības 
pārorientēšanos no 
plānveida uz brīvā tirgus 
ekonomiku, kā arī 
nepietiekamās 
mūžizglītības iespējas, 
pēdējās desmitgades laikā 
vērojama aizvien plašāka 
darbaspēka prasmju un 
iemaņu neatbilstība 
tirgus prasībām ([Error! 
Reference source not 
found.] - 208). 

Stiprās puses 

 Atsevišķās nozarēs ir 
pieejams augsti 
kvalificēts 
darbaspēks 

 Zemas darbaspēka 
izmaksas  

Vājās puses 

 Darbaspēka prasmju 
un iemaņu 
neatbilstība darba 

Panākt izglītības sistēmas 
atbilstību mainīgajām 
darbaspēka tirgus prasībām, 
kā arī tās spēju sagatavot 
darbaspēku atbilstoši 
nākotnes ekonomikas 
attīstības tendencēm un 
virzībai uz zināšanu ietilpīgu 
ekonomiku ([Error! Reference 
source not found.] - 712) 

 

Izglītības iestāžu un darba 
devēju sadarbības veicināšana 
([Error! Reference source not 
found.] - 761) 

Inženierzinātņu, dabas zinātņu, 
medicīnas un citu Latvijas 
attīstībai nepieciešamo izglītības 
virzienu prestiža celšana un 
mācību bāzes uzlabošana 
([Error! Reference source not 
found.] - 761)  

[Skatīt konstatējumu sadaļu 

Atbalsts vidējās profesionālās 
izglītības programmu 
uzlabošanai un īstenošanai 
([Error! Reference source not 
found.] – 416) 

Modernizēt profesionālās 
izglītības programmu saturu un 
uzlabot mācību metodes un 
resursus sadarbībā ar nozaru un 
darba devēju pārstāvjiem, lai 
nodrošinātu sabalansētu 
profesionālo kompetenču un 
prasmju apguvi profesionālajai 
darbībai un izglītības 
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kvalifikācijas 
paaugstināšanai vai 
pārkvalifikācijai 
uzņēmumos un 
nozaru darba 
devēju 
organizācijās ([10] 
– 15.lpp) 

Darbaspēka 
sagatavošana 
atbilstoši darba 
tirgus 
pieprasījumam. 

 

Izglītības 
infrastruktūras 
modernizācija. 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.34] 

 

Pilnveidot 
augstākās izglītības 
piedāvājumu darba 
tirgum, izstrādājot 
starpdisciplināras 
un starpaugstskolu 
studiju programmas 
([10] – 15.lpp) 

Latvijā ir nepietiekošs 
speciālistu skaits, kas 
spēj radīt jaunus 
produktus ar augstu 
pievienoto vērtību (t.s. 

zinātņietilpīgos produktus) 
([Error! Reference 
source not found.] - 

302). 

NVA rādītāji par 
bezdarbniekiem – 
profesionālo izglītības 
iestāžu absolventiem 
liecina, ka jauniešu 
galvenais bezdarba 
cēlonis ir nepietiekamā vai 
darba tirgus prasībām 
neatbilstošā izglītība, 
kuru papildina 
profesionālo prasmju 
trūkums. Cēloņi tam ir 

nepietiekama izglītības 
iestāžu sadarbība ar 
darba devējiem un 
nepietiekami skaidri 
definēts vidēja termiņa 
tautsaimniecības 
pieprasījums pa sektoriem 
([Error! Reference 
source not found.] - 

279). 

Darba devējus 
neapmierina 
kvalifikācijas 

tirgus vajadzībām 

 Neefektīvā sadarbība 
starp profesionālās 
izglītības iestādēm 
un darba devējiem 

 Izglītības sistēmas 
ilgstoša nespēja 
piemēroties darba 
tirgus prasībām 

 

Draudi 

 Globalizācijas 
ietekmē lētais 
darbaspēks kļūst par 
īstermiņa attīstības 
priekšrocību 

 Zemu kvalificēto 
darba ņēmēju 
nespēja pietiekami 
īsā laikā apgūt 
jaunas prasmes, 
kas nepieciešamas 
mainīgajam tirgum 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.39] 

 

K.P6.2.1.05, K.P6.2.1.28] 

 

 

turpināšanai, t.sk., veicinot 
profesionālās vidējās izglītības 
attīstību un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju 
izmantošanu mācību procesā 
([Error! Reference source not 
found.] - 417) 

Nacionālās kvalifikāciju sistēmas 
pilnveide un profesionālajā 
izglītībā iesaistīto pušu 
kompetenču un sadarbības 
uzlabošana ([Error! Reference 
source not found.] - 413) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.24]. 

Pilnveidot nacionālo kvalifikāciju 
sistēmu, t.sk., neformālo 
prasmju atzīšanu, uzlabojot 
esošos vai izstrādājot jaunus 
profesiju standartus sadarbībā ar 
darba devējiem, 
tautsaimniecības sektoru 
pārstāvjiem un profesionālajām 
organizācijām un stiprinot 
sadarbību profesionālās 
izglītības satura, pētniecības un 
metodiskā atbalsta jomā ([Error! 
Reference source not found.] - 
414) 

Profesionālās orientācijas un 
karjeras izglītības attīstība, 
profesionāli orientētās izglītības 
attīstība ([Error! Reference 
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Modernizēt 
profesionālās 
izglītības sistēmu, 
lai nodrošinātu 
izglītības 
programmu kvalitāti 
un atbilstību darba 
tirgus prasībām 
([10] – 15.lpp) 

Pilnveidot karjeras 
attīstības atbalsta 
sistēmu, nodrošinot 
profesionālās 
orientācijas un 
karjeras 
konsultācijas 
iedzīvotājiem 
izglītības iestādēs 
un dzīves vietās 
([10] – 15.lpp) 

Ieviest 
mūžizglītības 
stratēģiju, izveidojot 
mūžizglītības 
sistēmu, īpašu 
uzmanību pievēršot 
kvalitatīvam un 
elastīgam 
mūžizglītības 
programmu 
piedāvājumam ([10] 
– 16.lpp) 

 

eksaminācijas prasību, 
tajā skaitā 
materiāltehniskās vides 
un izmantojamo 
materiālu, neatbilstības 
mūsdienu ražošanas 
prasībām un situācijai, 

kā arī kvalifikācijas 
eksāmenu nepietiekamais 
ilgums ([Error! Reference 
source not found.] - 
290). 

Latvijā ir nepietiekošs 
studējošo skaits dabas 
zinātnēs, 
inženierzinātnēs un 
tehnoloģijās ([Error! 
Reference source not 
found.] - 296). 

Faktiski gandrīz 32% no 
nodarbinātajiem ārstiem 
ir pirmspensijas vai 
pensijas vecumā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 389). 

Veselības aprūpes 
sistēmā kopumā ir 
nepietiekams 
ārstniecības personu ar 
vidējo medicīnisko 
izglītību skaits ([Error! 
Reference source not 
found.] - 392). 

source not found.] - 425)  

Attīstīt profesionālās orientācijas 
resursus un pakalpojumu 
pieejamību izglītības sistēmā, 
īpaši reģionos ([Error! 
Reference source not found.] - 

426) 
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10.  Kvalitatīva 
pamatizglītība, 
obligāta vidējā 
izglītība un 
pieejama augstākā 
izglītība ([10] -
13.lpp) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.33] 

Panākt kvalitatīvu 
vispārējo zināšanu 
un prasmju apguvi, 
tostarp dabas 
zinātņu, vides 
zinātņu un 
matemātikas 
mācību 
priekšmetos, 
pilnveidojot mācību 
saturu, metodiku un 
skolēnu mācību 
sasniegumu 
vērtēšanas sistēmu 
pamatizglītības un 
vidējās izglītības 
pakāpēs. ([10] -
13.lpp) 

 

Profesionālās 
izglītības kvalitātes 
un pievilcības 
uzlabošana, 
pilnveidojot 

Izglītības jomas 
plānošanas dokumentos 
2006. – 2010.gadam ir 
noteikti prioritārie 
attīstības virzieni: uzlabot 
izglītības kvalitāti 
dabaszinātnēs visās 
izglītības pakāpēs, 
attīstīt iedzīvotājus 
iekļaujošu izglītību visā 
mūža garumā un uzlabot 
izglītības piedāvājumu 
un kvalitāti atbilstoši 
tautsaimniecības 
vajadzībām ([Error! 
Reference source not 
found.] - 243). 

Skolēnu mācību 
sasniegumu 
diagnostikas sistēma 

nenodrošina pilnīgu 
atgriezenisko informāciju 
par skolēnu mācīšanās 
grūtībām un problēmām 
([Error! Reference 
source not found.] - 

247). 

Atbilstoši Lisabonas 
stratēģijas un 
Kopenhāgenas procesa 
mērķiem atskaitīto 
audzēkņu īpatsvaram 

profesionālās izglītības 
programmās 2010.gadā 

Stiprās puses 

 Attīstīts augstākās un 
profesionālās 
izglītības iestāžu tīkls 

 Augsts iedzīvotāju 
vispārējais izglītības 
līmenis 

Vājās puses 

 Nav sistemātiskās 
tautsaimniecības 
vidēja termiņa 
pieprasījuma 
profesionālajā un 
augstākajā izglītībā  

 Nav pietiekoši 
attīstīta profesionālā 
orientācija 
jauniešiem 

 Zems dabaszinātņu 
un tehnoloģiju 
studentu īpatsvars 
profesionālajā un 
augstākajā izglītībā 

 Neatbilstoša 
izglītības 
infrastruktūra un 
iekārtas 

Iespējas 

 Plašas starptautiskas 
(īpaši ES) pieredzes 

Uzlabot izglītības kvalitāti un 
pieejamību ([Error! Reference 
source not found.] - 712) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.43] 

 

 Pasākumi profesionālās 
izglītības pievilcības, 
kvalitātes un pieejamības 
uzlabošanai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 761) 

 Profesionālās orientācijas 
sistēmas pilnveidošana 
([Error! Reference source 
not found.] - 761) 

 

Atbalsts maģistra un doktora 
studiju programmu īstenošanai 
([Error! Reference source not 
found.] - 382)  

Uzlabot maģistra un doktora 
līmeņa dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju, inženierzinātņu un 
medicīnas studiju programmu 
kvalitāti sadarbībā ar 
tautsaimniecības sektoru 
pārstāvjiem un uzņēmējiem un 
palielināt valsts attīstības 
vajadzībām atbilstošu 
sagatavoto izglītotu, prasmīgu 
un radošu cilvēku skaitu – 
speciālistus, kas spējīgi plānot, 
radīt un ieviest ražošanā 
augstas tehnoloģijas produktus, 
produktus un pakalpojumus ar 
augstu pievienoto vērtību, 
veicinot tautsaimniecības 
attīstību uz inovāciju pamata un 
radošo inovāciju attīstību 
([Error! Reference source not 
found.] - 383) 

Atbalsts augstākās izglītības 
studiju programmu uzlabošanai 
un īstenošanai ([Error! 
Reference source not found.] - 
385)  

Turpināt studiju programmu 
satura un īstenošanas kvalitātes 
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profesionālās 
izglītības 
programmu saturu, 
profesiju standartu, 
audzēkņu un 
absolventu 
kvalifikācijas 
sistēmu, nodrošinot 
kvalifikācijas un 
mūsdienu 
tautsaimniecības 
prasībām 
atbilstošas 
praktiskās 
apmācības un 
prakses iespējas 
([10] -14.lpp) 

jābūt mazākam par 10% 
([Error! Reference source 
not found.] - 270). 

Latvijā ir vērojams 
profesionālās izglītības 
trūkums pamatizglītības 
posmā un nepietiekama 
informētība par 
izglītības un 
tālākizglītības iespējām 
([Error! Reference 
source not found.] - 
254). 

Profesionālajā izglītībā 
mācību vietu skaits ir 
ierobežots. Vietu ir tik, cik 
valsts finansē ([Error! 
Reference source not 
found.] - 257). 

Liels īpatsvars jauniešu 
skolu beidz ar zemām vai 
ļoti zemām 
pamatprasmēm ([Error! 
Reference source not 
found.] - 245). 

 

izmantošana 
izglītības sistēmas 
pilnveidošanai 

uzlabošanu dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju, inženierzinātņu un 
medicīnas studiju programmās, 
tuvinot studējošo profesionālo 
zināšanu un prasmju apguvi 
praktiskajiem nozares darbības 
apstākļiem, uzlabot sadarbību ar 
nozares profesionāļiem un 
uzņēmējiem, veicinot 
uzņēmējdarbības kursu izstrādi 
un iekļaušanu speciālistu 
sagatavošanas programmās un 
augstākā līmeņa studiju 
programmās, kā arī stiprinot 
studiju darba saikni ar 
tautsaimniecības attiecīgās 
nozares uzņēmumiem, 
nodrošinot profesionālo studiju 
programmu satura un uzdevumu 
atbilstību darba tirgus 
vajadzībām, topošo profesionāļu 
sagatavošanu īstenojot kopā ar 
uzņēmumu speciālistiem 
autentiskā nozares vidē ([Error! 
Reference source not found.] - 
386) 

Vispārējo zināšanu un prasmju 
uzlabošana ([Error! Reference 
source not found.] - 422) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.06] 

Uzlabot vispārējo zināšanu un 
prasmju līmeni un līdzdalību 
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vidējās izglītības pakāpē, 
uzlabojot dabaszinātņu un 
matemātikas priekšmetu mācību 
metodiku, veicinot interesi par 
šiem priekšmetiem, kā arī 
uzlabojot mācību sasniegumu 
vērtēšanas sistēmu; uzlabot 
skolotāju sagatavošanu un 
tālākizglītību, lai nodrošinātu 
skolas ar dabaszinātņu un 
matemātikas augstās 
kvalifikācijas skolotājiem, 
veicinātu dabaszinātņu un 
matemātikas modernizētā 
mācību satura un metožu 
ieviešanu, kā arī kompetenču 
paaugstināšanu darba ar īpašām 
mērķa grupām un pieaugušajiem 
([Error! Reference source not 
found.] - 423) 

11.  Latvijā vērojama 
pedagogu nepietiekamā 
sagatavotība darbam ar 
izglītojamajiem ar 
speciālajām vajadzībām 
([Error! Reference 
source not found.] - 
330). 

Svarīga ir izglītojamo ar 
speciālām vajadzībām 
integrācija vispārējās un 
profesionālās, 
augstākās un interešu 
izglītības programmās, 
kā arī turpmākā 

Vājās puses 

 Nepietiekama 
infrastruktūra un 
pedagogu 
kvalifikācija 
izglītojamu ar īpašām 
vajadzībām 
integrācijai 

 

Uzlabot izglītības pieejamību 
sociālās atstumtības riskam 
pakļautajām iedzīvotāju 
grupām 

 Pedagoģiskās un sociālās 
korekcijas programmu 
izveide, tai skaitā, 
jauniešiem ar speciālām 
vajadzībām ([Error! 
Reference source not 
found.] - 761) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.15]. 

 Izglītības pakalpojumu 
pielāgošana sociālās 
atstumtības riska grupām 
([Error! Reference source 
not found.] - 761) 

Preventīva darbība sociālās 
atstumtības riska mazināšanai 
un iekļaujošas izglītības attīstība 
([Error! Reference source not 
found.] - 428)  

Samazināt jauniešu skaitu, kas 
agri pamet mācības un neturpina 
izglītību, veicināt piemērotu 
izglītības un tālākizglītības ceļu 
piedāvājumu jauniešiem un 
pieaugušajiem ar zemām 
pamatprasmēm un sociālās 
atstumtības riska grupās ([Error! 
Reference source not found.] - 

429) 
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iesaistīšanās 
mūžizglītībā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 323). 

12.  Nepietiek pedagogu, īpaši 
dabaszinātņu, 
matemātikas un 
svešvalodu skolotāju 
([Error! Reference 
source not found.] - 

262). [Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.06] 

Skolēnu sasniegumi 
matemātikā un 
dabaszinātnēs ir labāki 

Rīgas un citu Latvijas lielo 
pilsētu skolu skolēniem. 
Tas apstiprina, ka, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgas 
iespējas izglītības 
turpināšanai un veicinātu 
reģionālo attīstību, svarīgi 
ir būtiski palielināt 
ieguldījumus lauku un 
mazo pilsētu skolās gan 
skolu aprīkojumā, gan 
skolotāju tālākizglītībā 
([Error! Reference 
source not found.] - 

244). [Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.07] 

Vairāk kā 2/3 pedagogu 
ir vecumā virs 40 
gadiem ([Error! 

Vājās puses 

 Ierobežota izglītības 
sistēmas kapacitāte, 
noteikta ar 
infrastruktūras 
novecojumu un 
nepietiekamu 
pedagogu 
kvalifikācijas 
paaugstināšanas 
aktivitāti un 
novecošanos 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.11]. 

 

Uzlabot mācību spēku 
kontingentu un kvalifikāciju, 
bet īpaši atjaunot akadēmisko 
un pielietojamās zinātnes 
personālu ([Error! Reference 
source not found.] - 712)  

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.06]. 

Akadēmiskā personāla un 
pedagogu kvalifikācijas 
palielināšana ([Error! Reference 
source not found.] - 761)  

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.13]. 

 

 

Augstākās izglītības iestāžu 
akadēmiskā personāla 
profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšana ([Error! 
Reference source not found.] - 
388) 

Nodrošināt augstskolu un 
koledžu akadēmiskā personāla 
profesionālās kvalifikācijas 
pilnveides iespējas, lai 
akadēmiskā personāla 
kvalifikācija atbilstu jaunajām 
izglītības un darba tirgus 
iespējām ([Error! Reference 
source not found.] - 389) 

Cilvēkresursu piesaiste zinātnei 
([Error! Reference source not 
found.] - 351) 

Sekmēt zinātnes intelektuālā 
potenciāla attīstību, radot jaunas 
darba vietas zinātniekiem, 
veicinot jauno zinātnieku 
iesaistīšanos projektos, atbalstot 
Latvijas zinātnieku atgriežanos 
darbā Latvijas zinātniskajās 
institūcijās (reemigrāciju), 
piesaistot zinātniskajam un 
pētniecības darbam Latvijā 
ārvalstu zinātniekus. [Skatīt 
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Reference source not 
found.] - 287). [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.09] 

Latvijā ir novērojama 
akadēmiskā personāla 
novecošanās (it sevišķi 

profesoru un asociēto 
profesoru vidū) un jaunu 
mācībspēku trūkums 
([Error! Reference 
source not found.] - 

311).  [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.09] 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.41]. 

Vispārējo zināšanu un prasmju 
uzlabošana ([Error! Reference 
source not found.] - 422)  

Uzlabot vispārējo zināšanu un 
prasmju līmeni un līdzdalību 
vidējās izglītības pakāpē, 
uzlabojot dabaszinātņu un 
matemātikas priekšmetu 
mācību metodiku, veicinot 
interesi par šiem 
priekšmetiem, kā arī uzlabojot 

mācību sasniegumu vērtēšanas 
sistēmu; uzlabot skolotāju 
sagatavošanu un 
tālākizglītību, lai nodrošinātu 
skolas ar dabaszinātņu un 
matemātikas augstās 
kvalifikācijas skolotājiem, 
veicinātu dabaszinātņu un 
matemātikas modernizētā 
mācību satura un metožu 
ieviešanu, kā arī kompetenču 

paaugstināšanu darba ar īpašām 
mērķa grupām un pieaugušajiem 
([Error! Reference source not 
found.] - 423) 

13. Mūžizglītība cilvēka 
radošā potenciāla 
un dzīves kvalitātes 
izaugsmei. 

Jau nodarbinātībā esošu 
darbinieku nepietiekamā 
tālākizglītība un darba 
dēvēju investīcijas 
cilvēkresursos nenotiek 
pietiekošā apjomā īpaši 

Vājās puses 

 Uzņēmēji nav 
motivēti investēt 
esošo un potenciālo 
darbinieku apmācībā 

Veicināt ekonomiski aktīvo 
cilvēku kvalifikācijas celšanu 
un pilnveidošanu ([Error! 
Reference source not found.] - 
713) 

 Tālākizglītības un 
mūžizglītības attīstība 
([Error! Reference source 
not found.] - 761) 

 Tālākizglītības programmu 
izvērtēšana, dažādošana un 

Mūžizglītības, sociālā dialoga un 
sadarbības attīstība ([Error! 
Reference source not found.] - 
419)  

Attīstīt mūžizglītību visā Latvijas 
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inženierzinātnēs un 
zināšanu ekonomiku 
atbalstošās nozarēs 
([Error! Reference 
source not found.] - 
316). 

Nepietiekamas 
mūžizglītības iespējas 

iedzīvotājiem dažādās 
vecuma grupās un 
mūžizglītības politikas 
instrumentu trūkums; 

Nepietiekoša darba 
devēju līdzdalība 
cilvēkresursu attīstībā; 

Nepietiekama Latvijas 
profesionālās izglītības 
salīdzināmība ([Error! 
Reference source not 
found.] - 320). 

 Ierobežotas 
mūžizglītības 
(tālākizglītības) 
iespējas 

Iespējas 

 Valsts un sešu 
reģionālo 
mūžizglītības 
stratēģiju izstrāde 
veicinās darbaspēka 
kvalitāti un mobilitāti 

(Ietver pārkvalifikāciju un 
tālākizglītību uzņēmumos, 
kursos)  

pilnveidošana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 775)  

 

teritorijā, realizējot 2007. gadā 
izstrādāto mūžizglītības 
stratēģiju. Stiprināt sociālo 
partneru un darba devēju 
līdzdalību cilvēkresursu 
attīstības un izglītības 
koordinācijā reģionos, veicinot 
partnerību un sadarbību 
reģionālajā līmenī ([Error! 
Reference source not found.] - 
420) 

Darbaspējas vecuma iedzīvotāju 
(15 – 64) konkurētspējas 
paaugstināšana darba tirgū, 
t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija 
un aktīvie nodarbinātības 
pasākumi ([Error! Reference 
source not found.] - 462)  

Nodrošināt uzņēmumu 
darbinieku kvalifikācijas 
celšanu un pārkvalifikāciju, 

tādējādi arī sekmējot 
darbaspēka produktivitātes 
pieaugumu tautsaimniecībā, 

kā arī paaugstināt bezdarbnieku 
un darba meklētāju kvalifikāciju, 
konkurētspēju un iesaistīšanos 
darba tirgū ([Error! Reference 
source not found.] - 463). 

Sociālā iekļaušana 

14.  Neskatoties uz līdz šim 
sniegto atbalstu sociālā 
darba speciālistu 

izglītošanai, profesionālu 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.29] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.29] 

Sociālā darba speciālistu 
izglītošana ([Error! Reference 
source not found.] - 768) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.29] 
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sociālā darba speciālistu 
skaits pašvaldībās, kā arī 
citās sociālo pakalpojumu 
sniedzēju institūcijās 
darbam ar sociālās 
atstumtības riskam 
pakļautajām iedzīvotāju 
grupām joprojām nav 
pietiekams ([Error! 
Reference source not 
found.] - 349). 

 

15.  Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu pieejamība, 
īpaši personām ar smagu 
invaliditāti, nav pietiekama 
sociālās atstumtības 
mazināšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 351). [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.35] 

Profesionālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumi nav 
pietiekoši pieejami visas 
valsts teritorijā, t.sk. nav 

pietiekami pilnveidota 
infrastruktūra, ir mazs 
rehabilitācijas programmu 
skaits un pakalpojumu 
saņēmušo personu skaits 
([Error! Reference 
source not found.] - 

359). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.30] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.30] 

Uz sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupām 
vērsto aktīvo nodarbinātības 
pasākumu paplašināšana, 
dažādošana un pilnveidošana 
([Error! Reference source not 
found.] - 768) 

Motivācijas, sociālās aprūpes, 
sociālās rehabilitācijas, 

profesionālās rehabilitācijas, 
veselības traucējumu un 
funkcionālo iespēju ierobežojumu 
izvērtēšanas sistēmas 
pilnveidošana, dažādošana un 
attīstība ([Error! Reference 
source not found.] - 768) 

Pētījumu veikšana par sociālās 
iekļaušanas politikas pasākumu 
efektivitāti un pilnveidošanas 
iespējām ([Error! Reference 
source not found.] - 768) 

Veselības aprūpes un 
veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla 
kompetences, prasmju un 
iemaņu līmeņa paaugstināšana 
([Error! Reference source not 
found.] - 558)  

Veselības aprūpes un 
veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla apmācība 
un piesaistīšana darba tirgum, 
lai nodrošinātu kvalitatīvu 
veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu, slimību diagnostiku, 
medicīnisko rehabilitāciju, 
profilaktisko darbību un veicinātu 
sadarbību starp dažiem 
veselības aprūpes iestāžu un 
citu institūciju speciālistiem 
([Error! Reference source not 
found.] - 559) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
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Nepietiekami nodrošināta 
valsts garantēto veselības 
aprūpes pakalpojumu 
minimuma pieejamība 
sociālās atstumtības 
riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām; vāji 
attīstīti medicīniskās 
rehabilitācijas un 
sociālās rehabilitācijas 
procesi stacionāros un 
ambulatorajās iestādēs; 
nav nodrošināta 
rehabilitācijas 
pakalpojumu 
sniegšanas sistēma 
personas dzīvesvietā; 
neefektīvs ārstniecības 
procesa un 
rehabilitācijas kontroles 
mehānisms ([Error! 
Reference source not 
found.] - 373). 

Agrīnā medicīniskā, 
pedagoģiski psiholoģiskā 
diagnostika un 
medicīniskā palīdzība ir 
nepietiekama ([Error! 
Reference source not 
found.] - 326).  

Nav visaptverošu pētījumu 
par Nacionālā rīcības 
plāna nabadzības un 
sociālās atstumtības 

K.P6.2.1.46] 
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mazināšanai ieviešanas 
gaitu, pasākumu 
efektivitāti un 
pilnveidošanas funkcijām. 

16.  Nenotiek laicīga 
invaliditātes iestāšanās 
risku noteikšana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 357). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.25]. 

 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.25]. 

 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.25]. 

 

Darbspēju vērtēšanas sistēmas 
un sociālo pakalpojumu 
ieviešanas sistēmas 
pilnveidošana ([Error! 
Reference source not found.] - 
518)  

Šīs aktivitātes ietvaros tiks 
mazināts risks kļūt par 
invalīdiem personām ar 
draudošu invaliditāti, pilnveidota 
atbalsta sistēma invalīdiem, 
mazinot viņu sociālās 
atstumtības risku ([Error! 
Reference source not found.] - 

519) 

Publiskās pārvaldes un sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana un labāka regulējuma principu ieviešana publiskajā pārvaldē 

21. Iesaistīt sociālos 
partnerus un attīstīt 
valsts un privātās 
partnerības 
iniciatīvas izglītībā 
kā efektīvu 
sadarbības 
instrumentu 
līdzsvara starp 
izglītības 
piedāvājumu un 
darba tirgus 
pieprasījumu 
nodrošināšanai 
(piemēram, 

ESF atbalstīto darba 
tirgus pētījumu gala 
rezultātu ilgtspējas 
nodrošināšanai 
nepieciešams turpmāks 
atbalsts darba tirgus 
monitoringā iesaistīto 
institūciju kapacitātes 
stiprināšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 208) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.23]. 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.21]. 

Administratīvās kapacitātes 
stiprināšana, investējot 
administrācijas cilvēku 
kapitālā, īpašu uzmanību vēršot 

to institūciju kapacitātes 
stiprināšanā, no kuru izstrādātās 
un īstenotās politikas ir atkarīga 
valsts attīstība un tās virzība uz 
zināšanu ietilpīgu ekonomiku 
([Error! Reference source not 
found.] - 716) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.20]. 

 Publiskās pārvaldes 
iestāžu, sociālo partneru un 
augstskolu sadarbības 
uzlabošana, tai skaitā, 
profesiju standartu 
pilnveidošana un uz tiem 
balstītu studiju kursu 
izstrāde ([Error! Reference 
source not found.] - 775) 

 Sadarbības ar sociālajiem 
partneriem un sabiedrību 
veicināšana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 775) 

 Vienotas personāla vadības 

Kapacitātes stiprināšana darba 
tirgus institūcijām ([Error! 
Reference source not found.] - 
471) [Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.26]. 

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 un kompetentas 
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iesaistot 
uzņēmējus/to 
pārstāvjus profesiju 
standartu izstrādē, 
kā lektorus mācību 
procesā un kā 
praktiskās 
apmācības un 
prakses vadītājus). 
Veidot uzņēmumos 
apmācību prakses 
vietas ([10] – 
15.lpp) 

sistēmas izstrāde un 
ieviešana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 775) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.22]. 

 Administratīvo šķēršļu 
izvērtēšana un novēršana 
([Error! Reference source 
not found.] - 775) 

 Kvalitātes vadības sistēmas 
ieviešana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 775) 

 Publisko pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes 
veicināšana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 775) 

 Stratēģiskās plānošanas 
sistēmas sakārtošana visos 
pārvaldes līmeņos ([Error! 
Reference source not 
found.] - 775) 

 Politikas veidošanas, 
ieviešanas un ietekmes 
izvērtēšanas pilnveidošana 
([Error! Reference source 
not found.] - 775) 

 Publiskajā sektorā 
strādājošo kvalifikācijas 
celšana ([Error! Reference 
source not found.] - 775) 

konsultācijas, nodrošina 
informatīvo atbalstu, izplata 
informatīvos un skaidrojošos 
materiālus par darba tirgus 
dalībniekus interesējošiem 
jautājumiem par nodarbinātību, 
sekmē darbaspēka 
konkurētspēju. Aktivitātes 
ietvaros paredzēts īstenot 
nodarbinātības nozares 
pakalpojumu sniedzēju 
specifiskās apmācības ([Error! 
Reference source not found.] - 
472) 

Politikas ietekmes novērtēšana 
un politikas pētījumu veikšana 
([Error! Reference source not 
found.] - 593)  

Nodrošināt labāka regulējuma 
principiem atbilstošas politikas 
izstrādi un ieviešanu un politikas  
plānošanas sistēmas 
pilnveidošanu, kā arī 
rīcībpolitikas izstrādi tādās 
tautsaimniecībaas izaugsmei 
nozīmīgās politikas jomās kā 
budžeta un finanšu politika, 
industrijas un pakalpojumu 
politika, uzņēmējdarbības 
politika, transporta un sakaru 
politika, reģionālā politika, 
publiskās pārvaldes politika, 
augstākā izglītība, zinātne un 
inovācijas, tieslietu politika, 
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vienlaikus nodrošinot procesa 
starpnozaru koordināciju ([Error! 
Reference source not found.] - 
594) 

Administratīvo šķēršļu 
samazināšana un publisko 
pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana ([Error! Reference 
source not found.] - 596)  

Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un 
mazināt administratīvos šķēršļus 
iedzīvotājiem, palielinot 
publiskās pārvaldes sniegto 
pamatpakalpojumu pieejamību 
un kvalitāti ([Error! Reference 
source not found.] - 597) 

Publisko varu realizējošo 
institūciju darbības kvalitātes un 
efektivitātes paaugstināšana 
([Error! Reference source not 
found.] - 599)  

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, 
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sociālo pakalpojumu sniegšanu 
kā valsts, tā reģionālajā līmenī 
([Error! Reference source not 
found.] - 600) 

Valsts pārvaldes cilvēkresursu 
plānošanas un vadības sistēmas 
attīstība ([Error! Reference 
source not found.] - 644)  

Nodrošināt kompetenču pieejas 
ieviešanu valsts pārvaldes 
cilvēkresursu vadības procesos, 
kā arī cilvēkresursu plānošanas 
un vadības IT sistēmu izstrādi un 
ieviešanu ([Error! Reference 
source not found.] - 645) 

Sociālo partneru, nevalstisko 
organizāciju un pašvaldību 
kapacitātes stiprināšana ([Error! 
Reference source not found.] - 
647)  

Veicināt reģionālā sociālā 
dialoga attīstību un paaugstināt 
sociālo partneru līdzdalības 
iespējas rīcībpolitikas izstrādē 
un īstenošanā, panākt aktīvu un 
kvalitatīvu nevalstiskā sektora 
līdzdalību lēmumu pieņemšanas 
procesā un publisko 
pakalpojumu sniegšanā, kā arī 
ES struktūrfondu finansēto 
aktivitāšu ieviešanā ([Error! 
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Reference source not found.] - 
648) 

Publiskās pārvaldes profesionāļu 
sagatavošanas pilnveide ([Error! 
Reference source not found.] - 
650)  

Nodrošināt valsts pārvaldes un 
pašvaldību darbinieku 
tālākizglītību, sekmējot publiskās 
pārvaldes vajadzībām atbilstošu 
speciālistu sagatavošanu, kā arī 
nodrošinot jaunu speciālistu 
piesaisti reģionos un vietējā 
līmenī ([Error! Reference 
source not found.] - 651) 

22. Izveidot darba 
tirgus analīzes un 
vidēja un ilgtermiņa 
prognožu sistēmu, 
veikt regulāru darba 
tirgu ietekmējošo 
faktoru, tostarp 
Eiropas un globāla 
mēroga, izpēti un 
monitoringu, 
nodrošinot 
tautsaimniecības 
pieprasījuma un 
izglītības sektora 
piedāvājuma 
sabalansētību, 
pilnveidot 
profesionālās un 
augstākās izglītības 

ESF atbalstīto darba 
tirgus pētījumu gala 
rezultātu ilgtspējas 
nodrošināšanai 
nepieciešams turpmāks 
atbalsts darba tirgus 
ilgtermiņa 
prognozēšanas 
sistēmas izveidei un 
stiprināšanai, darba 

tirgus pētījumu veikšanai 
([Error! Reference 
source not found.] - 208) 

 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.31] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.31] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.31] 

Darba tirgus pieprasījuma 
īstermiņa un ilgtermiņa 
prognozēšanas un uzraudzības 
sistēmas attīstība ([Error! 
Reference source not found.] - 
480)  

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 īstermiņā, 
vidējā termiņā un ilgtermiņā, lai 
plānotu bezdarbnieku un darba 
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institūciju 
finansēšanas un 
studentu 
motivēšanas 
sistēmas ([10] -
15.lpp) 

 

meklētāju daudzumu. 

Atbalsts labāko inovatīvo 
risinājumu meklējumiem un 
labas prakses piemēru 
integrēšanai darba tirgus 
politikās un ieviešanas 
instrumentārijos ([Error! 
Reference source not found.] - 
483)  

Sekmēt nozares attīstību, 
izstrādājot un pārbaudot 
inovatīvus risinājumus darba 
tirgus politikas instrumentārijos, 
tai skaitā veicot pieredzes 
apmaiņu ES ietvaros, turpināt 
EQUAL ietvaros uzsāktās 
iniciatīvas, attīstot un testējot 
specifisku mērķa grupu 
atgriešanai darba tirgū un 
konkurētspējas paaugstināšanai 
mērķētus pasākumus ([Error! 
Reference source not found.] - 
484)  

Vietējo nodarbinātības 
veicināšanas pasākumu plānu 
ieviešanas atbalsts ([Error! 
Reference source not found.] - 
474) 

Aktivitātes ietvaros plānots 
atbalstīt nodarbinātības līmeņa 
palielināšanos un bezdarba 
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mazināšanas pasākumus 
pašvaldībās ar augstu bezdarba 
līmeni ([Error! Reference 
source not found.] - 475)  

Atbalsts starptautisko sakaru un 
sadarbības attīstībai ([Error! 
Reference source not found.] - 
347) 

Izglītības infrastruktūra 

23. Nepieciešams 
realizēt šādas 
aktivitātes ([10] – 
17.lpp): 

 universitāšu, 
augstskolu un 
koledžu ēku 
atjaunošana/jau
nbūves (studiju 
un zinātniskā 
darba telpas), 
pieejas 
nodrošināšana 
personām ar 
funkcionālajiem 
traucējumiem; 

 iekārtu, 
piederumu, 
aprīkojuma, 
tehnoloģiju 
iegāde, 
modernizēšana 
un uzstādīšana 
augstākās 
izglītības 
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iestādēs, tajā 
skaitā tādus, 
kas nodrošina 
izglītības 
programmu 
apgūšanas 
iespējas arī 
personām ar 
funkcionāliem 
traucējumiem; 

 visu līmeņu 
valsts un 
pašvaldību 
izglītības 
iestāžu ēku 
renovācija, 
iekārtu un 
aprīkojuma 
atjaunināšana, 
materiāli 
tehniskā 
nodrošinājuma 
modernizācija, 
pieejas 
nodrošināšana 
personām ar 
funkcionāliem 
traucējumiem; 

 valsts un 
pašvaldību 
vidējās izglītības 
iestādēs 
nodrošināt 
kvalitatīvai 
dabas zinātņu 
apguvei 
nepieciešamo 
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materiālo bāzi; 

 nepieciešamās 
modernas IKT 
infrastruktūras 
nodrošināšana 
visu pakāpju un 
veidu izglītības 
iestādēs; 

 skolu bibliotēku, 
mācību video un 
fonotēku fondu 
un elektronisko 
apmācības 
programmu 
atjaunināšana 
un 
papildināšana; 

 sporta 
infrastruktūras 
uzlabošana 
un/vai pieejas 
nodrošināšana 
izglītības 
iestādēs; 

 nodrošināt 
mācību iestāžu 
fizisko 
pieejamību 
bērniem un 
jauniešiem ar 
kustību 
traucējumiem 
un uzlabot 
speciālās 
izglītības 
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infrastruktūru. 

[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.35] 

  

Atbilstību tabula 

  
Konstatējuma ID K.P6.2.1.01 K.P6.2.1.02 K.P6.2.1.03 K.P6.2.1.04 K.P6.2.1.05 K.P6.2.1.06 K.P6.2.1.07 K.P6.2.1.08 K.P6.2.1.09 K.P6.2.1.11 

Ziņojums - nodaļa NSID - 2 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 2 NSID - 1 DP1 - 1 DP1 - 1 DP1 - 1 DP1 - 1 NSID - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.2.1.13 K.P6.2.1.14 K.P6.2.1.15 K.P6.2.1.16 K.P6.2.1.17 K.P6.2.1.19 K.P6.2.1.20 K.P6.2.1.21 K.P6.2.1.22 K.P6.2.1.23 

Ziņojums - nodaļa NSID - 2 NSID - 2 DP1 - 1 NSID - 1 DP1 - 1 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 DP1 - 1 DP1 - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.2.1.24 K.P6.2.1.25 K.P6.2.1.26 K.P6.2.1.27 K.P6.2.1.28 K.P6.2.1.29 K.P6.2.1.30 K.P6.2.1.31 K.P6.2.1.32 K.P6.2.1.33 

Ziņojums - nodaļa DP1 - 1 NSID - 1 NSID - 1 DP1 - 1   DP1 - 1 DP1 - 1 DP1 - 1 NSID - 1 NSID - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.2.1.35 K.P6.2.1.37 K.P6.2.1.38 K.P6.2.1.39 K.P6.2.1.40 K.P6.2.1.41 K.P6.2.1.42 K.P6.2.1.43 K.P6.2.1.44 K.P6.2.1.45 

Ziņojums - nodaļa NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 2 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.2.1.46                   

Ziņojums - nodaļa NSID - 1                   
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6.3. NSID vajadzību un analīzes rezultātu atbilstība tematiskajai asij Nr.2 „Konkurētspējas palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku” 

Pielikumā dotais konstatēto problēmu, SVID, NSID identificēto vajadzību sadalījums ir izveidots izvērtējuma ziņojuma analīzes fāzes izpildei, balstoties uz 

pieejamajiem dokumentiem. Sadalījums un informācijas grupējums var atšķirties no izmantotajos dokumentos lietotā sadalījuma, un var ne visos aspektos iekļaut 

NSID veidotāju plānoto sadalījumu. 

Tā kā nav viennozīmīgi identificēta saite starp NSID identificētajām vajadzībām, NSID DP un DP aktivitātēm, attiecīgajā DP aktivitātē ir izceltas tās sadaļas, kas 

tieši attiecas uz NSID identificēto vajadzību. 

Ar kursīvu trekninātu fontu SVID kolonnā tiek iezīmēti ieteicamie papildinājumi SVID analīzei. 

N.P.K. Nacionālais attīstības 
plāns 

Analīzes pamatojums 
NSID 

SVID Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

ZZiinnāāttnnee  

1. Risināmie uzdevumi:  

 Veikt pasākumus 
zinātniskā personāla 
atalgojuma 
palielināšanai 
(atalgojuma sistēmas 
reforma); 

 Izmantot visas iespējas, 
ko piedāvā Latvijai 
pieejamās 
starptautiskās studentu 
un zinātnieku apmaiņas 
programmas; 

 Pilnveidot 
doktorantūras grantu un 
stipendiju sistēmu un 
veidot valsts atbalsta 
programmas augstākā 
līmeņa profesionālo 
studiju nodrošināšanai 
Latvijā un ārvalstīs, 
izveidot pētījumu 

Latvijā zinātnisko darbinieku 
īpatsvars pret kopējo 
nodarbināto skaitu 
2003.gadā bija 0.71% (vidēji 
ES dalībvalstīs 1.34%). 
Sekmīgai darbībai ir 
nepieciešams, lai līdz 2010. 
gadam P&A strādājošo 
zinātnieku skaits būtu 
vismaz 5000 ([1]-97). 

Latvijā doktora grādu 
ieguvušie cilvēki, kas 
nodarbināti P&A sektorā ir 
samazinājies 2003. gadā 
salīdzinot ar 2000. gadu. 
Latvijā ļoti mazs ir to 
zinātnieku skaits, kas strādā 
privātajā sektorā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 98). 

2003. gadā vairāk kā pusei 

Stiprās puses: 

 Zinātniskās 
darbības 
tradīcijas. 

 

Iespējas: 

 Zinātnes 
menedžmenta 
kultūras 
attīstība. 

 

Draudi: 

 Izglītotu 
speciālistu un 

Nepieciešamība atjaunot 
cilvēku kapitālu zinātnes 
un pētniecības jomā 
([Error! Reference source 
not found.]-721). 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.01] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.01] 
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atbalsta sistēmu 
jaunajiem zinātniekiem 
pēc doktora grāda 
iegūšanas; 

 Veicināt pētniecību 
augstskolās, 
popularizējot zinātnes 
sasniegumus 
sabiedrībā un raisot 
jauniešu interesi par 
zinātnes studijām;  

 Nodrošināt studiju un 
pētniecības vienotību 
augstskolās; 

 Izstrādāt intelektuālā 
īpašuma (piemēram, 
patentu veidā) 
aizsardzības, 
transakciju un 
finansēšanas sistēmu;  

 Piesaistīt 
viesprofesorus un 
ārvalstu zinātniekus 
darbam Latvijas 
augstākās izglītības un 
zinātniskajās 
institūcijās; 

Stimulēt no Latvijas 
izbraukušo zinātnieku un 
jauno speciālistu atgriešanos 
darbā Latvijas zinātniskajās 
institūcijās. 

augstskolu un valsts 
zinātniskajos institūtos 
strādājošajiem zinātniekiem 
bija pāri par 55 gadiem. 
Tikai 5% no institūtos 
strādājošajiem zinātniekiem 
bija vecumā no 25-34 
gadiem ([Error! Reference 
source not found.] - 99). 

Doktorantūras studiju 
programmās studējošo 
skaits Latvijā ir nepietiekošs, 
un sevišķi tas ir attiecināms 
uz doktora grādu ieguvušo 
skaitu. Studējošo skaitam ir 
tendence pieaugt, tomēr tas 
joprojām ir nepietiekošs 
([Error! Reference source 
not found.] - 101). 

Nepietiekams doktorantu 
īpatsvars ir dabas zinātnēs, 
matemātikas un informācijas 
tehnoloģijās, kā arī 
inženierzinātnēs, ražošanā 
un būvniecībā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 105).  

Augstākās izglītības un 
zinātnes nepietiekamā 
integrācija ir atstājusi 
būtisku ietekmi uz 
augstākās izglītības kvalitāti, 
kas tieši ietekmē mācību 

zinātnieku 
aizplūšana uz 
ārzemēm. 
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spēku kapacitāti un 
doktorantūras studentu 
skaitu ([Error! Reference 
source not found.] - 110). 

Ārzemēs strādā ievērojams 
Latvijas zinātnieku skaits 
([Error! Reference source 
not found.] - 112). 

Aktīvi pētniecībā 
neiesaistītais cilvēku resursu 
skaits ir 45% no visu doktora 
grādu ieguvušo skaita. Šie 
cilvēki strādā valsts 
administrācijā, banku 
sektorā un uzņēmējdarbībā 
([Error! Reference source 
not found.] - 113).  

2. Risināmais uzdevums: 
Palielināt atbalstu lietišķajai 
zinātnei un motivēt 
zinātniekus pievērsties 
uzņēmumu problēmu 
risināšanai. 

Risināmie uzdevumi: 

 Modernizēt zinātnisko 
infrastruktūru 
augstākās izglītības un 
zinātniskajās institūcijās 
visos reģionos; 

 Veicināt inovatīvas 
uzņēmējdarbības un 
lietišķo pētījumu 

Latvijā ir zinātņu nozares, 
kas spēj konkurēt ar savām 
izstrādnēm pasaules līmenī 
(modernie materiāli, 
informācijas tehnoloģijas, 
magnetohidrodinamika, 
biomedicīna, farmaceitiskā 
ķīmija un koksnes ķīmija) 
([Error! Reference source 
not found.] - 88). 

Kopš pagājušā gadsimta 
80.gadiem līdz pat 2004. 
gadam ierobežotā 
finansējuma dēļ zinātniskā 
infrastruktūra valsts 
zinātniskos institūtos un 

Vājās puses:  

 Novecojusi 
zinātniskā 
infrastruktūra. 

 Zems patentu 
skaits. 

 

Stiprās puses: 

 Zinātniskās 
darbības 
tradīcijas. [Skatīt 
konstatējumu 

Zinātniskās 
infrastruktūras 
izveidošana un pētījumu 
atbalsta sistēmas 
izveidošana nozarēs 
([Error! Reference source 
not found.]-721). 

Starptautiskā sadarbība, inovācijas, 
zinātnes un tehnoloģijas 
infrastruktūras izveide un attīstība 
([Error! Reference source not 
found.] - 791). 

Atbalsts zinātnisko laboratoriju 
izveidei un modernizācijai ([Error! 
Reference source not found.] - 

791). 

Atbalsts starptautiskās 
sadarbības zinātnē un 
tehnoloģijās ([Error! 
Reference source not 
found.] -188). 

Nodrošināt zinātniskās 
institūcijas kapacitātes 
attīstību, piešķirot 
finansējumu, projektu 
iesniegumu sagatavošanai 
7.IP un EUREKA un citās ES 
un starptautiskajās 
programmās, tādējādi 
nodrošinot to sekmīgu 
īstenošanu un jaunu 
sadarbības projektu izstrādi, 
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infrastruktūras attīstību 
visā valsts teritorijā; 

 Atbalstīt uzņēmēju 
investīcijas zinātnē 
(pētniecības centru 
izveidošana, iekārtu 
iegādāšana utt.), 
nodrošinot dažādus 
(finanšu, 
administratīvos) 
atbalsta instrumentus; 

Nodrošināt zinātnisko 
kolekciju, bibliotēku, arhīvu 
u.c. informācijas nesēju kā 
zinātniskās infrastruktūras 
sastāvdaļu saglabāšanu un 
attīstību. 

augstskolās praktiski netika 
atjaunota. Ar 2004. gadu 
uzsākta IZM NP „Atbalsts 
zinātniskās infrastruktūras 
modernizēšanai valsts 
zinātniskajās institūcijās”. Tā 
rezultātā vairāki zinātniskie 
institūti ir uzlabojuši savu 
infrastruktūru. 

Vienota platjoslas tīkla 
trūkums starp Latvijas 
augstskolām un 
zinātniskajiem centriem 
kavē starpaugstskolu un 
zinātnisko institūciju 
sadarbību un pilnīgu to 
potenciāla realizāciju. Latvijā 
ir lēnākais savienojums ar 
Eiropas akadēmiskajiem un 
zinātniskajiem tīkliem. Tas 
kavē plašāku dalību 
starptautiskajos zinātnes 
projektos. Trūkst moderna 
laboratorijas aprīkojuma 
tehnoloģijas ([Error! 
Reference source not 
found.] - 95). 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.24] 

 

Kopējais finansējums P&A 
2003. gadā bija mazāks 

sadaļu 
K.P6.3.2.23] 

 Konkurētspējīg
as atsevišķas 
zinātņu 
nozares 

Iespējas: 

 Attīstīt 
zinātnisko 
darbību 
nozarēs, kuras 
ir 
konkurētspējīg
as ne tikai 
Latvijā 

 

 

dalību tehnoloģiskajās 
platformās. 

 

Zinātnes un pētniecības 
infrastruktūras attīstība 
([Error! Reference source 
not found.] - 191). 

Uzlabot zinātnes un 
pētniecības infrastruktūru, lai 
nodrošinātu atbilstošu 
materiāltehnisko bāzi, 
tādējādi sekmējot 
cilvēkresursu attīstību. Īpaša 
uzmanība aktivitātes 
īstenošanā tiks pievērsta 
infrastruktūras uzlabošanai 
reģionos esošajām 
zinātniskajām institūcijām, lai 
sekmētu konkurētspēju un 
reģionu attīstību. 
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salīdzinot ar 2002. gadu un 
privātā sektora investīcijas 
gandrīz 10 reizes mazākas 
nekā vidēji ES valstīs 
([Error! Reference source 
not found.] - 114). 

IInnoovvāācciijjaass  

3. Valsts primārais uzdevums ir 
nodrošināt atbalstu pilnam 
jauna produkta radīšanas un 
izveides ciklam un veicināt 
uz tirgus attīstības 
pētījumiem balstītu zinātnes 
un inovācijas sistēmas 
attīstību. Tajā iekļaujas 
zinātne, tehnoloģijas un 
uzņēmumi, un - vissvarīgāk 
– atbalsta vide jauno 
zināšanu un tehnoloģiju 
pārnesei uz tirgu, kā arī 
privāto uzņēmēju pasūtījumi 
pētnieciskajiem centriem. 
Inovācijas darbības 
virzieniem (zināšanu 
komercializācija, tehnoloģiju 
pārnese, inovācijas 
veicināšana u.c.) jādarbojas 
ciešā savstarpējā saistībā 
vienotā dinamiskā sistēmā. 
Šādas sistēmas darbība 
radīs priekšnosacījumus 
ieguldījumu zinātnē un 
inovācijā augstākajai 
iespējamai atdevei 
ekonomisku, sociālu un 
vides ieguvumu veidā. 

Ir izveidoti divi nozaru 
ķekari: koksnes pārstrādes 
un kokrūpniecības sektorā 
un medikamentu izstrādes 
un ražošanas sektorā. 
Sekmīga sadarbība uzsākta 
informācijas tehnoloģiju 
jomā un materiālzinātnēs 
([Error! Reference source 
not found.] – 123).  

Balstoties uz nozaru 
pētījumiem Latvijā var tikt 
identificētas vairākas 
sadarbības nozares jeb 
ķekari – kokapstrāde, 
ķīmiskā rūpniecība 
(farmācija), metālapstrāde, 
transports un loģistika, 
sakari (IKT) un citi ([Error! 
Reference source not 
found.] – 144). 

Ķekaru veidošanās 
nodrošina ātrāku 
tautsaimniecības 
konkurētspējas pieaugumu. 
Tādēļ atbalsta instrumenti 
jāveido ne tikai horizontāli, 
bet arī vertikāli ([Error! 

Vājas puses: 

 Zems inovatīvo 
uzņēmumu 
īpatsvars. 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.3.2.25] 

 Nepietiekama 
uzņēmēju 
sadarbība ar 
zinātniskajiem 
institūtiem, 
zinātniekiem un 
universitātēm. 

 Nepietiekami 
attīstīta 
specializēta 
inovatīvo 
darbību 
veicinoša 
infrastruktūra. 

 

Stiprās puses: 

 Atsevišķās 

Jāattīsta klāsteri, kuros 
līdztekus uzņēmējiem 
iesaistās izglītības, 
zinātnes un pētniecības 
institūcijas ([Error! 

Reference source not 
found.] - 721). 

Atbalsts klāsteru un ekselences 
centru izveidei ([Error! Reference 
source not found.] - 791). 

Pielietojamās zinātnes 
komercializācija un 
tehnoloģiju pārnese ([Error! 
Reference source not 
found.] - 220). 

Uzņēmumu konkurētspējas 
paaugstināšana, veidojot 
kompetences centrus, 
zināšanu pārneses, 
komercializācijas centrus 
un tehnoloģiju inkubatorus. 
Kompetences centri 
veicinās pētniecības un 
rūpniecības sektoru 
sadarbību rūpniecisko 
pētījumu, jaunu produktu 
un tehnoloģiju attīstības 
projektu īstenošanā. 
Zināšanu 
pārneses/komercializācijas 
centri nodrošinās 
sistemātiski esošās un 
nepieciešamās pētniecības 
kompetences apzināšanu 
un mērķtiecīgu attīstību 
augstskolās un institūtos. 

Tehnoloģiju inkubatori 
nodrošinās jaunos 
uzņēmumus vidējo un augsto 
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Risināmais uzdevums: 
Sekmēt augstākās izglītības 
un zinātnes institūciju 
pētījumu rezultātu 
īstenošanu 
komercsabiedrībās, 
piemēram, veicinot 
lietpratības (kompetences 
centru attīstība). 

 

Risināmais uzdevums: 
Attīstīt jaunas ražotāju, 
piegādātāju un pakalpojumu 
sniedzēju uzņēmumu 
kooperatīvās sadarbības 
formas, atbalstot industriālo 
klasteru (puduru) veidošanu 
un konkurētspējas 
attīstīšanu eksportspējīgās 
tradicionālajās un jaunās 
ražošanas un pakalpojumu 
nozarēs (IKT, kokapstrāde, 
mašīnbūve, elektronika, 
pārtikas, radošās industrijas, 
farmācija, biomedicīna un 
biotehnoloģijas, kā arī 
finanšu, transporta un 
loģistikas, medicīnas un 
tūrisma pakalpojumi u.c.); 

Reference source not 
found.] – 149). 

Latvijā tikai 0.8% 
nodarbināto iesaistīti P&A, 
turklāt aptuveni 60% strādā 
augstākās izglītības sektorā 
un 13% strādā privātajā 
sektorā ([Error! Reference 
source not found.] - 158). 

 

 

nozarēs ir 
kvalitatīvi 
cilvēkresursi un 
zinātniskais 
potenciāls. 

 

 

tehnoloģiju nozarēs ar 
infrastruktūru un finansējumu 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
un attīstībai. Pasākuma 
ietvaros uzņēmējdarbības 
uzsācējiem tiks dota iespēja 
izstrādāt savu biznesa ideju 
un pārvērst to dzīvotspējīgā 
uzņēmumā, saņemot 
subsidētus bāzes 
infrastuktūras (telptas, IKT), 
konsultāciju pakalpojumus un 
finansējumu 
uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Augstas kvalitātes darbinieku 
piesaistes programmas 
([Error! Reference source 
not found.] - 223). 

Celt uzņēmumu 
konkurētspēju un veicināt 
pētnieciskās aktivitātes 
uzņēmumos, piesaistot 
kvalificētus darbiniekus – gan 
doktorantūras studentus, gan 
studiju beidzējus, 
akadēmisko iestāžu un 
institūtu pētniecības 
personālu un ārvalstu augsti 
kvalificētus speciālistus, 
konkrētu tehnoloģisku vai 
jaunu produktu attīstīšanai 
uzņēmumos. 

4. Uzņēmumu konkurētspēju 
nosaka to spēja pašā 
uzņēmumā ieviest zināšanu 

Kopumā Latvijā tehnoloģiju 
pārneses laukā strādā ne 
vairāk kā 20 eksperti. 

Stiprās puses: Jaunu zināšanu ietilpīgu 
uzņēmumu veidošanās 
([Error! Reference source 

Koordinētas tehnoloģiju pārneses 
sistēmas izveidošana ([Error! 
Reference source not found.] – 

Pielietojamās zinātnes 
komercializācija un 
tehnoloģiju pārnese ([Error! 
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pārvaldību. Šajā jomā 
ievērojamas nepilnības 
pastāv vairumā, tajā skaitā 
arī tradicionālo, 
eksportspējīgo un savu vietu 
tautsaimniecībā pierādījušo 
nozaru uzņēmumos. 

 

Risināmie uzdevumi: 
Uzlabot uzņēmumu 
tehnoloģiskās kompetences 
un zināšanu pārvaldības 
prasmes, atbalstot 
pasākumus, kas palielina 
produktivitāti, inovāciju 
realizēšanu ražošanā un 
pakalpojumos. 

Attīstoties šai sfērai tālāk 
aktualizēsies problēma par 
tehnoloģiju brokeru, 
tehnoloģiju auditoru, 
tehnoloģiju pārneses 
konsultantu sagatavošanu 
atbilstoši pasaules pieredzei 
([Error! Reference source 
not found.] – 128). 

Kavējoši faktori inovāciju 
ieviešanai ir uzņēmumu 
organizatoriskā kapacitāte, 
starptautisko sakaru 
trūkums, uzņēmēju 
izpratnes trūkums par 
inovāciju lomu uzņēmuma 
attīstībā un konkurētspējas 
nodrošināšanā, kā arī 
nepietiekama pieeja finanšu 
resursiem, it īpaši starta un 
riska kapitālam ([Error! 
Reference source not 
found.] – 160). 

 

 Atsevišķās 
nozarēs ir 
kvalitatīvi 
cilvēkresursi 
un zinātniskais 
potenciāls. 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.34] 

Vājas puses: 

 Zems inovatīvo 
uzņēmumu 
īpatsvars. 

 Vāji attīstīta 
tehnoloģiju 
pārnese. 

 

 

not found.] – 717). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.26] 

 

791). Reference source not 
found.] – 220). 

Uzņēmumu konkurētspējas 
paaugstināšana, veidojot 
kompetences centrus, 
zināšanu pārneses, 
komercializācijas centrus un 
tehnoloģiju inkubatorus. 
Kompetences centri veicinās 
pētniecības un rūpniecības 
sektoru sadarbību 
rūpniecisko pētījumu, jaunu 
produktu un tehnoloģiju 
attīstības projektu 
īstenošanā. Zināšanu 
pārneses/komercializācijas 
centri nodrošinās sistemātiski 
esošās un nepieciešamās 
pētniecības kompetences 
apzināšanu un mērķtiecīgu 
attīstību augstskolās un 
institūtos. Tehnoloģiju 
inkubatori nodrošinās 
jaunos uzņēmumus vidējo 
un augsto tehnoloģiju 
nozarēs ar infrastruktūru 
un finansējumu 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstībai. 
Pasākuma ietvaros 
uzņēmējdarbības 
uzsācējiem tiks dota 
iespēja izstrādāt savu 
biznesa ideju un pārvērst to 
dzīvotspējīgā uzņēmumā, 
saņemot subsidētus bāzes 
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infrastuktūras (telptas, 
IKT), konsultāciju 
pakalpojumus un 
finansējumu 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. 

Augstas kvalitātes darbinieku 
piesaistes programmas 
([Error! Reference source 
not found.] – 223). 

Celt uzņēmumu 
konkurētspēju un veicināt 
pētnieciskās aktivitātes 
uzņēmumos, piesaistot 
kvalificētus darbiniekus – gan 
doktorantūras studentus, gan 
studiju beidzējus, 
akadēmisko iestāžu un 
institūtu pētniecības 
personālu un ārvalstu augsti 
kvalificētus speciālistus, 
konkrētu tehnoloģisku vai 
jaunu produktu attīstīšanai 
uzņēmumos. 

5. Risināmais uzdevums: 
Sekmēt jaunu tehnoloģiju 
absorbciju un pārnesi uz 
Latvijas uzņēmumiem no 
ārvalstīm, veicinot ārvalstu 
investīciju piesaisti 
tehnoloģiju intensīvās 
nozarēs. 

Latvijas uzņēmumiem ir 
svarīgi izmantot arī ārvalstīs 
radītās zināšanas, kuru 
pārņemšanas kapacitāte uz 
doto brīdi ir nepietiekama 
([Error! Reference source 
not found.] – 161). 

Latvijā maz īstenoti tā 
saucamie „greenfield” 

Vājas puses: 

 Zems inovatīvo 
uzņēmumu 
īpatsvars. 

 Nepietiekama 
uzņēmēju 
sadarbība ar 
zinātniskajiem 
institūtiem, 

Jāveicina modernu 
tehnoloģiju absorbcija, 
jaunu tehnoloģiju un 
produktu ieviešana 
ražošanā ([Error! 

Reference source not 
found.] – 721). 

Atbalsts iekārtu un instrumentu 
iegādei inovatīvo jauno produktu 
ieviešanai ražošanā. 

Zināšanu pielietošana 
uzņēmumu konkurētspējas 
palielināšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] – 226). 

Atbalstīt jaunu un nozīmīgi 
uzlabotu produktu vai 
tehnoloģiju izstrādi, 
nodrošinot atbalstu arī 
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Lai novērstu nepilnības, ir 
nepieciešams palielināt 
valsts atbalstu, izmantojot 
inovācijas atbalsta 
pasākumus zināšanu 
absorbcijas palielināšanai, 
eksporta spēju pieaugumam 
un ražošanas un biznesa 
procesu ātrākai 
pārstrukturēšanai un 
tehnoloģiju modernizēšanai. 

projekti, kuros ārvalstu 
investori nodrošina jauno un 
moderno tehnoloģiju 
ienākšanu ([Error! 
Reference source not 
found.] – 143). 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.27] 

 

 

zinātniekiem un 
universitātēm. 

 Zems 
pētniecības un 
attīstības 
aktivitātes 
iesaistīto 
īpatsvars. 

 Vāji attīstīta 
tehnoloģiju 
pārnese. 

 Zemas privātā 
sektora 
investīcijas 
pētniecībai 
attīstībai un 
inovācijām. 

 Nepietiekami 
attīstīta 
specializēta 
inovatīvo 
darbību 
veicinoša 
infrastruktūra. 

Stiprās puses: 

 Atsevišķās 
nozarēs ir 
kvalitatīvi 
cilvēkresursi un 
zinātniskais 
potenciāls. 

Iespējas: 

veiksmīgi izstrādāto jauno 
produktu, pakalpojumu vai 
tehnoloģisko procesu 
ieviešanu ražošanā, piešķirot 
grantus uzņēmumiem jaunu 
produktu un tehnoloģiju 
attīstībai, pārnesei un 
ieviešanai ražošanā, kā arī 
atbalstīt uzņēmējdarbību ar 
augsto pievienoto vērtību, 
stimulējot vietējos uzņēmējus 
ieguldīt zināšanu un/vai 
tehnoloģiju intensīvajos 
projektos un piesaistot 
ārvalstu investīcijas jomās ar 
augstu pievienoto vērtību, lai 
veicinātu jaunāko tehnoloģiju 
pārnesi no ārvalstīm. 
Rezultātā tiktu stiprināta 
iesaistīto uzņēmumu un 
attiecīgās nozares 
starptautiskā konkurētspēja, 
pieaugtu eksporta apjomi un 
tiktu sekmētas inovācijas un 
jaunu produktu ar augstu 
pievienoto vērtību ražošana. 
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 Pārrobežu un 
starptautiskais 
sadarbības 
attīstība 
inovāciju jomā. 

Draudi: 

 Izglītotu 
speciālistu un 
zinātnieku 
aizplūšana uz 
ārzemēm. 

6. Vienlaikus ar efektīvu 
tehnoloģiju pārnesi no 
ārvalstīm ir jārada labvēlīgi 
priekšnosacījumi uz iekšējo 
intelektuālo resursu 
izmantošanu vērstai 
(endogēnai) inovatīvai 
attīstībai. Uzlabojama Latvijā 
radītā intelektuālā īpašuma 
(izgudrojumu, tehnoloģiju, 
produktu) izmantošana 
ekonomikā un atbalstāma tā 
radīšana Latvijas 
uzņēmumos, palielinot 
Latvijā izstrādāto patentu 
skaitu, it īpaši augsto 
tehnoloģiju jomā, attīstot 
zinātnes un tehnoloģiju 
komercializācijas 
infrastruktūru, veidojot 
ciešāku saikni starp 
pētniecības un zinātnes 

Latvijā ir zems starptautisko 
patentu skaits ([Error! 
Reference source not 
found.] – 125). Viens no 

iemesliem ir augstās patentu 
izdevumu reģistrācijas 
izmaksas, kā rezultātā 
pētījumu rezultāti tiek 
pārdoti ārzemju 
uzņēmumiem ([Error! 
Reference source not 
found.] – 126). [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.28] 

 

Ir nepietiekama tehnoloģiju 
pārnese un apgūšana 
([Error! Reference source 

Vājās puses: 

 Nepietiekama 
sadarbība starp 
ražošanu un 
zinātniskajām 
infrastruktūrām. 

 

Stiprās puses: 

 Atsevišķās 
nozarēs ir 
kvalitatīvi 
cilvēkresursi un 
zinātniskais 
potenciāls. 

 

Jāattīsta pielietojamās 
zinātnes 
komercializācija un 
tehnoloģiju pārnese 
([Error! Reference source 
not found.] – 721). 

Koordinētas tehnoloģiju pārneses 
sistēmas izveidošana ([Error! 
Reference source not found.] – 

791). 

Atbalsts zinātniskajiem 
pētījumiem ([Error! 
Reference source not 
found.] – 185). 

Sekmēt praktiskas ievirzes 
pētniecības projektus, kuri 
veicina zinātnes un 
ražošanas integrāciju un 
pētniecisko rezultātu 
ieviešanu atbilstoši 
prioritārajiem zinātnes 
virzieniem. 

Pielietojamās zinātnes 
komercializācija un 
tehnoloģiju pārnese ([Error! 
Reference source not 
found.] – 220). 

Uzņēmumu konkurētspējas 
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institūcijām, uzņēmumiem 
un šo institūciju saikni ar 
reālo tirgus situāciju. 

 

Radīto zināšanu 
komercializācija ir nozīmīgs 
uzdevums, lai nodrošinātu 
zinātņietilpīgu ideju praktisko 
realizāciju un pārtapšanu 
produkcijā ar augstu 
pievienoto vērtību. 

 

Risināmais uzdevums: 
Izveidot zināšanu pārneses 
un komercializācijas atbalsta 
sistēmu (infrastruktūru), lai 
nodrošinātu Latvijas 
zinātnes potenciāla 
realizāciju jaunos produktos, 
uzlabot Latvijas 
uzņēmumiem pieeju jaunām 
tehnoloģijām, un veicinātu 
Latvijā radītu tehnoloģiju 
pārdošanu ārvalstīs. 

not found.] – 134). 

Pastāv dialoga trūkums 
starp vietējo un privāto un 
zinātnes sektoru ([Error! 
Reference source not 
found.] – 157). 

Nepieciešams kāpināt 
sadarbību starp izglītības, 
pētniecības un rūpniecības 
sektoriem, privātā sektora 
finansējumu P&A, kā arī 
jānodrošina, ka P&A 
aktivitātes lielākā apmērā 
notiek arī privātajos 
uzņēmumos ([Error! 
Reference source not 
found.] – 158). 

paaugstināšana, veidojot 
kompetences centrus, 
zināšanu pārneses, 
komercializācijas centrus 
un tehnoloģiju inkubatorus. 
Kompetences centri 
veicinās pētniecības un 
rūpniecības sektoru 
sadarbību rūpniecisko 
pētījumu, jaunu produktu 
un tehnoloģiju attīstības 
projektu īstenošanā. 
Zināšanu 
pārneses/komercializācijas 
centri nodrošinās 
sistemātiski esošās un 
nepieciešamās pētniecības 
kompetences apzināšanu 
un mērķtiecīgu attīstību 
augstskolās un institūtos. 

Tehnoloģiju inkubatori 
nodrošinās jaunos 
uzņēmumus vidējo un augsto 
tehnoloģiju nozarēs ar 
infrastruktūru un finansējumu 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
un attīstībai. Pasākuma 
ietvaros uzņēmējdarbības 
uzsācējiem tiks dota iespēja 
izstrādāt savu biznesa ideju 
un pārvērst to dzīvotspējīgā 
uzņēmumā, saņemot 
subsidētus bāzes 
infrastruktūras (telptas, IKT), 
konsultāciju pakalpojumus un 
finansējumu 
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uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Uzņēmējdarbības atbalsta 
aktivitātes ([Error! Reference 
source not found.] – 261). 

Pirmais šīs aktivitātes mērķis 
ir iepazīstināt ārvalstu 
pircējus ar Latvijas preču un 
pakalpojumu priekšrocībām, 
sekmēt Latvijas uzņēmumu 
dalību starptautiskās izstādēs 
un tirdzniecības misijās 
vienotos nacionālos stendos, 
kā arī sekmēt Latvijas 
uzņēmumu iekļaušanos 
starptautiskajās piegāžu 
ķēdēs. Lai sasniegtu šo 
mērķi, paredzēts veicināt 
augstākas pievienotās 
vērtības produktu un 
pakalpojumu noieta tirgu 
iepazīšanu un apgūšanu. 
Otrs šīs aktivitātes mērķis ir 
veicināt uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu ar 
plašāku ārējas, kvalificētas 
palīdzības piesaistīšanu 
uzņēmumiem un informācijas 
tehnoloģiju sistēmu 
ieviešanai un optimizēšanai. 
Plānots uzlabot inovāciju 
atbalsta struktūras un 
valsts atbalsta 
programmas, izstrādājot 
programmu intelektuālā 
īpašuma aizsardzībai, kā arī 
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īstenojot pasākumu 
kopumu uzņēmēju 
izpratnes veidošanai par 
rūpnieciskā īpašuma un tā 
aizsardzības nozīmīgumu. 

 

Uzņēmējdarbības 
infrastruktūra un aprīkojuma 
uzlabojumi ([Error! 
Reference source not 
found.] – 264). 

Primārais mērķis ir sekmēt 
uzņēmējdarbības 
konkurētspējas celšanos 
reģionos, atbalstot biznesa 
inkubatoru veidošanos 
reģionos, industriālo platību 
attīstību, kas būtu 
instruments pašvaldībām 
investīciju piesaistei, kā arī 
tiešu atbalstu komersantiem, 
īpaši atbalstāmajās teritorijās, 
komercdarbības attīstībai. Šīs 
aktivitātes mērķis ir arī 
mazināt uzņēmējdarbību ar 
negatīvu ietekmi uz vidi. Šī 
mērķa sasniegšanai plānots 
sniegt atbalstu videi 
draudzīgu tehnoloģiju, kuru 
izmantošanu regulē ar 
jauniem ES vides standartiem 
(2007.-2013.), ieviešanu 
ražošanā uzņēmumu 
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konkurētspējas 
paaugstināšanai, nodrošinot 
ķīmiskās drošības 
novērtējumu un īpaši bīstamo 
vielu aizstāšanu ar mazāk 
bīstamām. Visbeidzot šīs 
aktivitātes mērķis ir sekmēt 
plānveidīgu klasteru 
attīstības stratēģiju 
veidošanu un īstenošanu, 
tādējādi veicinot ātrāku 
nozaru un pastarpināti arī 
pašu uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu. 

7. [Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.02] 

Latvijas zinātniskajiem 
institūtiem ir sekmīga 
ilgtermiņa sadarbība ar 
Eiropas un pasaules augsto 
tehnoloģiju firmām, īpaši 
farmaceitiskajā ķīmijā un 
biomedicīnā ([Error! 
Reference source not 
found.] – 88). 

Uzņēmumu ieguldījums 
pētniecības un attīstības 
darbu pasūtīšanai ir 20% 
salīdzinot ar ES vidējo 
rādītāju 50% ([Error! 
Reference source not 
found.] – 156). Tas 

skaidrojams ar dialoga 
trūkumu starp vietējo privāto 
un zinātnes sektoru ([Error! 
Reference source not 
found.] – 157). 

Stiprās puses: 

 Atsevišķās 
nozarēs ir 
kvalitatīvi 
cilvēkresursi 
un zinātniskais 
potenciāls 

Vājās puses: 

 Nepietiekama 
uzņēmēju 
sadarbība ar 
zinātniskajiem 
institūtiem, 
zinātniekiem 
un 
universitātēm 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.35] 

Privātā kapitāla piesaiste 
pielietojamo pētījumu 
realizācijai zinātnē 
([Error! Reference 
source not found.] – 

721). 

P&A privātajā sektorā sekmēšana, 
ieviešot informācijas kampaņas un 
sniedzot finanšu atbalstu ([Error! 
Reference source not found.] – 

791). 

Zināšanu pielietošana 
uzņēmumu konkurētspējas 
palielināšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] – 226). 

Atbalstīt jaunu un nozīmīgi 
uzlabotu produktu vai 
tehnoloģiju izstrādi, 
nodrošinot atbalstu arī 
veiksmīgi izstrādāto jauno 
produktu, pakalpojumu vai 
tehnoloģisko procesu 
ieviešanu ražošanā, piešķirot 
grantus uzņēmumiem jaunu 
produktu un tehnoloģiju 
attīstībai, pārnesei un 
ieviešanai ražošanā, kā arī 
atbalstīt uzņēmējdarbību ar 
augsto pievienoto vērtību, 
stimulējot vietējos 
uzņēmējus ieguldīt 
zināšanu un/vai tehnoloģiju 
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 intensīvajos projektos un 
piesaistot ārvalstu 
investīcijas jomās ar 
augstu pievienoto vērtību, 
lai veicinātu jaunāko 
tehnoloģiju pārnesi no 
ārvalstīm. Rezultātā tiktu 

stiprināta iesaistīto 
uzņēmumu un attiecīgās 
nozares starptautiskā 
konkurētspēja, pieaugtu 
eksporta apjomi un tiktu 
sekmētas inovācijas un jaunu 
produktu ar augstu pievienoto 
vērtību ražošana. 

UUzzņņēēmmēējjddaarrbbīībbaa  

8.  [Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.03] 

 

Latvijas tautsaimniecībā 
dominē nozares ar zemu 
pievienoto vērtību ([Error! 
Reference source not 
found.] – 142). [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.29] 

Darba ražīguma ziņā Latvija 
atpaliek no visām jaunajām 
ES dalībvalstīm ([Error! 
Reference source not 
found.] – 142). 

Iespējas:  

 Lietišķo 
pētījumu 
veicināšana 
valsts 
nozīmīgāko 
nozaru attīstībai. 

Izveidot efektīvu un 
konkurētspējīgu nozaru 
struktūru ([Error! 

Reference source not 
found.] – 717). 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.04] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.04] 

9. Lai nodrošinātu 
tautsaimniecības 
konkurētspēju pasaules 
tirgū, tai jābalstās uz 
tehnoloģiski izciliem lieliem, 
vidējiem un maziem 
uzņēmumiem, kuri spēj 
elastīgi atsaukties globāla 

Galvenās identificētās 
problēmas ir: nepietiekamas 
investīcijas inovācijās, P&A 
un pievienotās vērtības 
celšanā ([Error! Reference 
source not found.] – 134). 

Gan investīciju, gan 

Vājās puses: 

 Liels uzņēmumu 
īpatsvars 
nozarēs ar 
zemu pievienoto 
vērtību un 
augstu dabas 

Augstas pievienotās 
vērtības produkti ([Error! 

Reference source not 
found.] – 717). 

Atbalsts iekārtu un instrumentu 
iegādei inovatīvo jauno produktu 
ieviešanai ražošanā ([Error! 
Reference source not found.] – 

791). 

Uzņēmējdarbības atbalsta 
aktivitātes ([Error! Reference 
source not found.] – 261). 

Pirmais šīs aktivitātes mērķis 
ir iepazīstināt ārvalstu 
pircējus ar Latvijas preču un 
pakalpojumu priekšrocībām, 
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vai vietēja rakstura 
izmaiņām ekonomikā. Tādēļ 
jāstimulē arvien jaunu un 
jaunu augstu pievienoto 
vērtību radošu uzņēmumu 
veidošanās, kā arī jāveicina 
pāreja uz augstas 
pievienotās vērtības 
produktu ražošanu jau 
esošajos uzņēmumos. 

eksporta struktūra liecina, ka 
pašreizējā posmā Latvijas 
tautsaimniecībā dominē 
nozares ar zemu pievienoto 
vērtību ([Error! Reference 
source not found.] – 142). 

 

 

resursu 
izmantošanas 
pakāpi [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.3.2.29] 

 Investīcijas tiek 
uzkrātas 
tradicionālajās 
nozarēs (dabas 
resursu un 
darba spēka 
intensīvajās, 
zemas 
pievienotās 
vērtības). 

sekmēt Latvijas uzņēmumu 
dalību starptautiskās izstādēs 
un tirdzniecības misijās 
vienotos nacionālos stendos, 
kā arī sekmēt Latvijas 
uzņēmumu iekļaušanos 
starptautiskajās piegāžu 
ķēdēs. Lai sasniegtu šo 
mērķi, paredzēts veicināt 
augstākas pievienotās 
vērtības produktu un 
pakalpojumu noieta tirgu 
iepazīšanu un apgūšanu. 

Otrs šīs aktivitātes mērķis ir 
veicināt uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu ar 
plašāku ārējas, kvalificētas 
palīdzības piesaistīšanu 
uzņēmumiem un informācijas 
tehnoloģiju sistēmu 
ieviešanai un optimizēšanai. 
Plānots uzlabot inovāciju 
atbalsta struktūras un valsts 
atbalsta programmas, 
izstrādājot programmu 
intelektuālā īpašuma 
aizsardzībai, kā arī īstenojot 
pasākumu kopumu uzņēmēju 
izpratnes veidošanai par 
rūpnieciskā īpašuma un tā 
aizsardzības nozīmīgumu. 

Zināšanu pielietošana 
uzņēmumu konkurētspējas 
palielināšanai ([Error! 
Reference source not 
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N.P.K. Nacionālais attīstības 
plāns 

Analīzes pamatojums 
NSID 

SVID Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

found.] – 226). 

Atbalstīt jaunu un nozīmīgi 
uzlabotu produktu vai 
tehnoloģiju izstrādi, 
nodrošinot atbalstu arī 
veiksmīgi izstrādāto jauno 
produktu, pakalpojumu vai 
tehnoloģisko procesu 
ieviešanu ražošanā, piešķirot 
grantus uzņēmumiem jaunu 
produktu un tehnoloģiju 
attīstībai, pārnesei un 
ieviešanai ražošanā, kā arī 
atbalstīt uzņēmējdarbību ar 
augsto pievienoto vērtību, 
stimulējot vietējos 
uzņēmējus ieguldīt 
zināšanu un/vai tehnoloģiju 
intensīvajos projektos un 
piesaistot ārvalstu 
investīcijas jomās ar 
augstu pievienoto vērtību, 
lai veicinātu jaunāko 
tehnoloģiju pārnesi no 
ārvalstīm. Rezultātā tiktu 

stiprināta iesaistīto 
uzņēmumu un attiecīgās 
nozares starptautiskā 
konkurētspēja, pieaugtu 
eksporta apjomi un tiktu 
sekmētas inovācijas un jaunu 
produktu ar augstu pievienoto 
vērtību ražošana. 

10. Ir jāstimulē Latvija 
uzņēmumu plašāka 
iesaistīšanās pasaules 

Lielākā daļa uzņēmumu 
strādā pamatā ES iekšējam 
tirgum; Latvijas uzņēmumi 

Vājās puses: 

 Liela daļa 

Eksporta spēju 
palielināšana ([Error! 

Reference source not 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.05, K.P6.3.2.06] 

Uzņēmējdarbības atbalsta 
aktivitātes ([Error! Reference 
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N.P.K. Nacionālais attīstības 
plāns 

Analīzes pamatojums 
NSID 

SVID Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

tirgos, pirmām kārtām 
iegūstot lietpratību, kas 
nepieciešama veiksmīgai 
eksporta darījumu 
nodrošināšanai. 

 

Risināmie uzdevumi:  

 Nodrošināt Latvijas 
klātbūtni un interešu 
tiešu pārstāvniecību 
ārvalstu tirgos, veicinot 
jaunu eksporta tirgu 
apgūšanu un stiprinot 
Latvijas uzņēmumu 
starptautisko 
konkurētspēju; 

 Nodrošināt regulāru 
dialogu ar Latvijas 
ekonomikai nozīmīgāko 
partnervalstu valdībām, 
lai efektīvi pārstāvētu 
Latvijas uzņēmēju 
intereses pasaules 
tirgū; 

 Sasniegt ES vidējos 
produktivitātes rādītājus 
tradicionālajās nozarēs, 
uzlabot uzņēmumu 
kompetences ārējo 
tirgu apgūšanai, 
veicināt Latvijas 
eksportētāju integrāciju 
globālajās piegādes 

nepietiekami investē 
ārvalstīs un nepietiekami 
investē globālu zīmolu 
izveidē ([Error! Reference 
source not found.] – 169). 

Šķēršļi eksporta attīstīšanā 
ir informācijas trūkums par 
eksporta tirgiem, apmācīta 
darbaspēka trūkums un 
augstās mārketinga 
izmaksas ([Error! 
Reference source not 
found.] – 166). 

Nepieciešami atbalsta 
pasākumi, kas aktīvi 
veicinātu Latvijas 
uzņēmumu starptautisko 
konkurētspēju, sekmētu 
jaunu tirgu apgūšanu, kā arī 
nostiprināšanos esošajos 
([Error! Reference source 
not found.] – 167). 

Jāturpina sniegt atbalsts 
Latvijas uzņēmumu dalībai 
starptautiskajās izstādēs un 
gadatirgos, produktu 
virzīšanai tirgū, 
mārketingam un tirgus 
pētījumiem; svarīgas 
profesionālās apmācību 
programmas, kas specifiski 
vērstas uz eksporta 
kapacitātes celšanu; 

uzņēmumu ražo 
iekšējam 
(pamatā Latvijas 
tirgum). 

Stiprās puses: 

 Atrašanās 
politiski un 
ekonomiski 
aktīvā reģionā, 
kas rada 
priekšnoteikumu
s jaunas 
sadarbības 
partneru 
piesaistei. 

 Latvija ir 
iekļāvusies ES 
vienotajā tirgū, 
pastāv brīva 
preču un 
pakalpojumu, 
kapitāla un 
darbaspēka 
kustība. 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.30] 

Draudi: 

 Konkurences 
pieaugums 
Latvijas 
tradicionālajās 

found.] – 717). source not found.] – 261). 

Pirmais šīs aktivitātes mērķis 
ir iepazīstināt ārvalstu 
pircējus ar Latvijas preču un 
pakalpojumu priekšrocībām, 
sekmēt Latvijas uzņēmumu 
dalību starptautiskās izstādēs 
un tirdzniecības misijās 
vienotos nacionālos stendos, 
kā arī sekmēt Latvijas 
uzņēmumu iekļaušanos 
starptautiskajās piegāžu 
ķēdēs. Lai sasniegtu šo 
mērķi, paredzēts veicināt 
augstākas pievienotās 
vērtības produktu un 
pakalpojumu noieta tirgu 
iepazīšanu un apgūšanu. 
Otrs šīs aktivitātes mērķis ir 
veicināt uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu ar 
plašāku ārējas, kvalificētas 
palīdzības piesaistīšanu 
uzņēmumiem un informācijas 
tehnoloģiju sistēmu 
ieviešanai un optimizēšanai. 
Plānots uzlabot inovāciju 
atbalsta struktūras un valsts 
atbalsta programmas, 
izstrādājot programmu 
intelektuālā īpašuma 
aizsardzībai, kā arī īstenojot 
pasākumu kopumu uzņēmēju 
izpratnes veidošanai par 
rūpnieciskā īpašuma un tā 
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N.P.K. Nacionālais attīstības 
plāns 

Analīzes pamatojums 
NSID 

SVID Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

ķēdēs. pieejamo finanšu 
instrumentu klāsts 
jāpapildina ar eksporta 
garantiju un eksporta kredītu 
instrumentiem; konsultatīvs 
atbalsts ārvalstu tirgu 
apgūšanai un globālu zīmolu 
veidošanā; konsultatīvs 
atbalsts investīciju 
izvietošanai ārvalstīs ar 
mērķi optimizēt ražošanu 
([Error! Reference source 
not found.] – 168). 

 

 

līderu nozarēs. 

 Cenu kāpums 
zemas 
pievienotās 
vērtības 
precēm un 
pakalpojumiem 

 Nespēja celt 
produktivitāti 
un 
pārorientēties 
uz augstas 
pievienotās 
vērtības preču 
ražošanu 

 

Iespējas: 

 Diversificēt 
eksporta, 
tirgus riskus 
palielinot 
eksportu uz 
NVS tirgu. 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.31] 

 

aizsardzības nozīmīgumu. 

Zināšanu pielietošana 
uzņēmumu konkurētspējas 
palielināšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] -226). 

Atbalstīt jaunu un nozīmīgi 
uzlabotu produktu vai 
tehnoloģiju izstrādi, 
nodrošinot atbalstu arī 
veiksmīgi izstrādāto jauno 
produktu, pakalpojumu vai 
tehnoloģisko procesu 
ieviešanu ražošanā, piešķirot 
grantus uzņēmumiem jaunu 
produktu un tehnoloģiju 
attīstībai, pārnesei un 
ieviešanai ražošanā, kā arī 
atbalstīt uzņēmējdarbību ar 
augsto pievienoto vērtību, 
stimulējot vietējos uzņēmējus 
ieguldīt zināšanu un/vai 
tehnoloģiju intensīvajos 
projektos un piesaistot 
ārvalstu investīcijas jomās ar 
augstu pievienoto vērtību, lai 
veicinātu jaunāko tehnoloģiju 
pārnesi no ārvalstīm. 
Rezultātā tiktu stiprināta 
iesaistīto uzņēmumu un 
attiecīgās nozares 
starptautiskā 
konkurētspēja, pieaugtu 
eksporta apjomi un tiktu 
sekmētas inovācijas un 
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N.P.K. Nacionālais attīstības 
plāns 

Analīzes pamatojums 
NSID 

SVID Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

jaunu produktu ar augstu 
pievienoto vērtību 
ražošana. 

Garantiju fonds ([Error! 
Reference source not 
found.] - 292). 

Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
mazajām un vidējām 
komercsabiedrībām (turpmāk 
– MVK) pieeju finansējumam 
komercdarbības uzsākšanai 
un attīstībai, saņemot 
aizdevumu situācijās, kad 
paša nodrošinājums nav 
pietiekošs kredītresursu 
piesaistei nepieciešamajā 
apjomā, kā arī veicināt 
Latvijas uzņēmumu 
konkurētspēju ārējos 
tirgos, sekmēt jaunu tirgu 
apgūšanu, nostiprināšanos 
esošajos, attīstot un 
nodrošinot Latvijas 
uzņēmējiem finanšu 
instrumentus eksporta 
veicināšanai. 

11. Ir nepieciešams veidot 
labvēlīgu sabiedrības 
attieksmi pret uzņēmējiem 
un izpratni par 
uzņēmējdarbības lomu 
valsts attīstībā un veicināt 
cilvēku ekonomisko aktivitāti 
un jaunu uzņēmumu 
veidošanos ar dažādu 

Latvijā tirgus konkurences 
politika ir vērsta uz to, lai 
minimizētu patērētāju tirgus 
dalībnieku zaudējumus no 
iespējamiem tirgus 
kropļojumiem. Tādēļ svarīgi 
pievērts uzmanību valsts 
atbalsta pasākumiem, lai arī 
šajā līmenī nepieļautu 

Vājās puses: 

 Zema 
uzņēmējdarbība
s aktivitāte. 

 Zema iniciatīva 
un trūkst 
zināšanu 

Jāveicina jaunu 
uzņēmumu veidošanos 
un pašnodarbinātību 
([Error! Reference source 
not found.] – 722). 

Informatīvu un konsultāciju atbalstu 
uzņēmumiem un uzņēmējdarbības 
uzsācējiem, t.sk. tirgus izpētes un 
noieta vecināšanās pasākumu 
atbalstam, uzlabos piekļuvi 
finansējumam uzņēmumiem un 
uzņēmējdarbības uzsācējiem, 
sniegs tiešu finanšu atbalstu 
uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī 

Garantiju fonds ([Error! 
Reference source not 
found.] – 292). 

Aktivitātes mērķis: 
Nodrošināt mazajām un 
vidējām 
komercsabiedrībām 
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N.P.K. Nacionālais attīstības 
plāns 

Analīzes pamatojums 
NSID 

SVID Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

motivācijas un atbalsta 
mehānismu palīdzību. Īpaši 
nozīmīgi ir sekmēt jaunu 
inovatīvu uzņēmumu 
attīstību Latvijas reģionos. 

 

Risināmais uzdevums: 
Veicināt sabiedrības, īpaši 
jauniešu, interesi kļūt par 
uzņēmējiem un izveidot 
savus uzņēmumus, ceļot 
uzņēmējdarbības prestižu un 
reputāciju, kā arī realizējot 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanas motivācijas 
programmas, apmācības un 
konsultācijas. 

konkurences deformācijas 
iespējamību ([Error! 
Reference source not 
found.] – 133). 

Uzņēmējdarbības 
uzsācējiem pietrūkst 
nepieciešamo zināšanu 
sekmīgas uzņēmējdarbības 
veikšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] – 137). 

Jau vairākus gadus valstī 
saglabājas augsta investīciju 
dinamika ([Error! 
Reference source not 
found.] – 141). 

Uzņēmējdarbības aktivitāte 
ir zema ([Error! Reference 
source not found.] – 134). 

Ir vāja privātā – publiskā 
sektora sadarbība; 
kvalificēta, darba tirgus 
prasībām atbilstīga 
darbaspēka trūkums ([Error! 
Reference source not 
found.] – 134). 

Netiek izmantots sieviešu, 
iespējamo uzņēmēju 
potenciāls Latvijā ([Error! 
Reference source not 

uzņēmējdarbība
s sākšanai. 

 Ne vienmēr 
procedūras, 
kas 
likumdošanas 
ietvaros ir 
jāveic 
uzņēmuma jau 
pēc darbības 
uzsākšanas ir 
vienkārši 
izpildāmas 
mikro un 
maziem 
uzņēmumiem 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.32] 

 

Stiprās puses: 

 Uzņēmējdarbību 
regulējošā 
normatīvā  bāze 
atbilst ES 
prasībām. 

 Uzņēmuma 
ienākuma 
nodoklis ir viens 
no zemākajiem 
ES. 

atbalstīs jaunu, inovatīvu produktu 
un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā 
([Error! Reference source not 
found.] – 798). 

(turpmāk – MVK) pieeju 
finansējumam 
komercdarbības 
uzsākšanai un attīstībai, 
saņemot aizdevumu 
situācijās, kad paša 
nodrošinājums nav 
pietiekošs kredītresursu 
piesaistei nepieciešamajā 
apjomā, kā arī veicināt 

Latvijas uzņēmumu 
konkurētspēju ārējos tirgos, 
sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, 
nostiprināšanos esošajos, 
attīstot un nodrošinot Latvijas 
uzņēmējiem finanšu 
instrumentus eksporta 
veicināšanai. 

Paaugstināta riska 
finansējums ([Error! 
Reference source not 
found.] – 295). 

Aktivitātes mērķis: Aktivitātes 
mērķis ir nodrošināt MVK 
pieeju finansējumam 
komercdarbības uzsākšanai 
un attīstībai, saņemot 
aizdevumu, t.sk., mezanīna 
finansējuma vai finansējuma 
pašu kapitālā veidā situācijās, 
kad paša kredītresursu 
piesaiste nepieciešamajā 
apjomā nav iespējama 
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found.] – 136). 

 

komercbankās. 

Pielietojamās zinātnes 
komercializācija un 
tehnoloģiju pārnese ([Error! 
Reference source not 
found.] - 220). 

Uzņēmumu konkurētspējas 
paaugstināšana, veidojot 
kompetences centrus, 
zināšanu pārneses, 
komercializācijas centrus un 
tehnoloģiju inkubatorus. 
Kompetences centri veicinās 
pētniecības un rūpniecības 
sektoru sadarbību 
rūpniecisko pētījumu, jaunu 
produktu un tehnoloģiju 
attīstības projektu 
īstenošanā. Zināšanu 
pārneses/komercializācijas 
centri nodrošinās sistemātiski 
esošās un nepieciešamās 
pētniecības kompetences 
apzināšanu un mērķtiecīgu 
attīstību augstskolās un 
institūtos. Tehnoloģiju 
inkubatori nodrošinās jaunos 
uzņēmumus vidējo un augsto 
tehnoloģiju nozarēs ar 
infrastruktūru un finansējumu 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
un attīstībai. Pasākuma 
ietvaros uzņēmējdarbības 
uzsācējiem tiks dota 
iespēja izstrādāt savu 
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NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

biznesa ideju un pārvērst to 
dzīvotspējīgā uzņēmumā, 
saņemot subsidētus bāzes 
infrastuktūras (telptas, 
IKT), konsultāciju 
pakalpojumus un 
finansējumu 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.07, K.P6.3.2.08] 

12. Risināmais uzdevums: Īpaši 
sekmēt uzņēmumu 
veidošanos Latvijas 
reģionos, tostarp jaunu 
inovatīvu uzņēmumu izveidi 
tradicionālajās nozarēs. 

Ir nelīdzsvarota 
uzņēmējdarbības aktivitāte 
reģionos ([Error! Reference 
source not found.] – 134). 

Nozīmīga problēma Latvijas 
ekonomikā ir izteiktās 
uzņēmējdarbības aktivitāšu, 
nodarbinātības reģionālās 
atšķirības ([Error! 
Reference source not 
found.] – 150). 

Vājās puses: 

 Reģionos nav 
pietiekamā 
skaitā pieejams 
kvalificēts 
darba spēks 

 Reģionos nav 
pieejama 
kvalitatīva 
infrastruktūra 

 

Stiprās puses: 

 Dabas resursu 
izmantošanas 
iespējas 

 

Jāveicina esošo 
uzņēmumu attīstība un 
konkurētspējas 
pieaugums, īpaši ārpus 
Rīgas ([Error! Reference 
source not found.] – 723).  

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.09]  

Uzņēmējdarbības 
infrastruktūra un aprīkojuma 
uzlabojumi ([Error! 
Reference source not 
found.] – 264). 

Primārais mērķis ir sekmēt 
uzņēmējdarbības 
konkurētspējas celšanos 
reģionos, atbalstot biznesa 
inkubatoru veidošanos 
reģionos, industriālo 
platību attīstību, kas būtu 
instruments pašvaldībām 
investīciju piesaistei, kā arī 
tiešu atbalstu 
komersantiem, īpaši 
atbalstāmajās teritorijās, 
komercdarbības attīstībai. 

Šīs aktivitātes mērķis ir arī 
mazināt uzņēmējdarbību ar 
negatīvu ietekmi uz vidi. Šī 
mērķa sasniegšanai plānots 
sniegt atbalstu videi 
draudzīgu tehnoloģiju, kuru 
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Iespējas: 

 Attālināta 
darba iespējas 
reģionos 

 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.33] 

 

izmantošanu regulē ar 
jauniem ES vides standartiem 
(2007.-2013.), ieviešanu 
ražošanā uzņēmumu 
konkurētspējas 
paaugstināšanai, nodrošinot 
ķīmiskās drošības 
novērtējumu un īpaši bīstamo 
vielu aizstāšanu ar mazāk 
bīstamām. Visbeidzot šīs 
aktivitātes mērķis ir sekmēt 
plānveidīgu klasteru attīstības 
stratēģiju veidošanu un 
īstenošanu, tādējādi veicinot 
ātrāku nozaru un pastarpināti 
arī pašu uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu. 

13. [Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.10] 

 

Problēma ir publiskās 
infrastruktūras nolietojums 
([Error! Reference source 
not found.] – 154). 

 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.12] 

Jāuzlabo 
uzņēmējdarbības 
infrastruktūra, jaunu 
tehnoloģiju pieejamība 
([Error! Reference source 
not found.] – 723). 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.11, K.P6.3.2.12] 

Uzņēmējdarbības 
infrastruktūra un aprīkojuma 
uzlabojumi ([Error! 
Reference source not 
found.] – 264). 

Primārais mērķis ir sekmēt 
uzņēmējdarbības 
konkurētspējas celšanos 
reģionos, atbalstot biznesa 
inkubatoru veidošanos 
reģionos, industriālo platību 
attīstību, kas būtu 
instruments pašvaldībām 
investīciju piesaistei, kā arī 
tiešu atbalstu komersantiem, 
īpaši atbalstāmajās teritorijās, 
komercdarbības attīstībai. Šīs 
aktivitātes mērķis ir arī 
mazināt uzņēmējdarbību ar 
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negatīvu ietekmi uz vidi. Šī 
mērķa sasniegšanai plānots 
sniegt atbalstu videi 
draudzīgu tehnoloģiju, kuru 
izmantošanu regulē ar 
jauniem ES vides standartiem 
(2007.-2013.), ieviešanu 
ražošanā uzņēmumu 
konkurētspējas 
paaugstināšanai, nodrošinot 
ķīmiskās drošības 
novērtējumu un īpaši bīstamo 
vielu aizstāšanu ar mazāk 
bīstamām. Visbeidzot šīs 
aktivitātes mērķis ir sekmēt 
plānveidīgu klasteru attīstības 
stratēģiju veidošanu un 
īstenošanu, tādējādi veicinot 
ātrāku nozaru un pastarpināti 
arī pašu uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu. 

14. Risināmais uzdevums: 
Nodrošināt vienotu un 
efektīvu atbalstu 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai (mentoru 
konsultācijas, finanšu 
atbalsta mehānismi - 
pirmssēklas granti, „biznesa 
eņģeļu” tīklu atbalstīšana, 
sēklas fondi, mikrokredīti, 
investīciju garantijas, riska 
kapitāla fondi, resursu centri 
u.c.). 

 

Ir svarīga instrumentu 
pakete investoriem un 
pašvaldībām 
uzņēmējdarbības 
veicināšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] – 153). 

Galvenās identificētās 
problēmas ir: tirgus 
nenodrošina pietiekamu 
pieejamību finanšu 
resursiem un dažādiem 
finanšu instrumentiem; 
esošie valsts atbalsta 
risinājumi fragmentēti un 

Vājā puse: 

 Neelastīgs 
tirgus, 
uzņēmējdarbība
s instrumentu 
veicināšanas 
klāsts. 

Draudi: 

 Privāto 
investīciju 
aizplūšana uz 
potenciāli 

Jāuzlabo finansējuma 
pieejamība ([Error! 

Reference source not 
found.] – 723). 

Finansējuma pieejamības 
veicināšana un finansiāls atbalsts 
jaunu zināšanu intensīvu uzņēmumu 
veidošanai ([Error! Reference 
source not found.] – 791). 

Biznesa eņģeļu tīkla un 
padomdevēju tīkla izveide ([Error! 
Reference source not found.] – 
791). 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.13, K.P6.3.2.14] 

Garantiju fonds ([Error! 
Reference source not 
found.] – 292). 

Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
mazajām un vidējām 
komercsabiedrībām (turpmāk 
– MVK) pieeju finansējumam 
komercdarbības uzsākšanai 
un attīstībai, saņemot 
aizdevumu situācijās, kad 
paša nodrošinājums nav 
pietiekošs kredītresursu 
piesaistei nepieciešamajā 
apjomā, kā arī veicināt 
Latvijas uzņēmumu 



Pielikums Nr. 3 

 

FMProgrP03_021007_VSID_ex-ante1; Valsts stratēģiskā ietvardokumenta sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums 286 

N.P.K. Nacionālais attīstības 
plāns 

Analīzes pamatojums 
NSID 

SVID Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

Risināmais uzdevums: 
Palielināt finanšu resursu 
(starta kapitāls, kredīti) 
pieejamību, mazināt 
administratīvās barjeras 
nacionālajā un pašvaldību 
līmenī uzņēmējdarbības 
uzsācējiem. 

nenodrošina kompleksu 
risinājumu konkurētspējas 
palielināšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] – 134). 

Pieeja apgrozāmajam un 
kapitāla finansējumam ir 
nozīmīgs šķērslis 
uzņēmējdarbības aktivitātes 
un konkurētspējas 
palielināšanai mazajos un 
vidējos uzņēmumos, kā arī 
uzņēmējdarbības uzsācēju 
vidū, it sevišķi inovatīviem 
un strauji augošiem 
uzņēmumiem ([Error! 
Reference source not 
found.] – 171). 

Valsts atbalsts svarīgs 
moderna finanšu tirgus 
attīstībai Latvijā, kas 
uzņēmējiem nodrošina 
dažādus finansējuma 
instrumentus, sniedz starta 
kapitālu uzņēmējdarbības 
uzsācējiem, ātri augošiem 
un inovatīviem uzņēmumiem 
([Error! Reference source 
not found.] – 173). 

 

 

aktīvākiem 
tirgiem. 

konkurētspēju ārējos tirgos, 
sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, 
nostiprināšanos esošajos, 
attīstot un nodrošinot Latvijas 
uzņēmējiem finanšu 
instrumentus eksporta 
veicināšanai. 

Paaugstināta riska 
finansējums ([Error! 
Reference source not 
found.] - 295). 

Aktivitātes mērķis: Aktivitātes 
mērķis ir nodrošināt MVK 
pieeju finansējumam 
komercdarbības uzsākšanai 
un attīstībai, saņemot 
aizdevumu, t.sk., mezanīna 
finansējuma vai finansējuma 
pašu kapitālā veidā situācijās, 
kad paša kredītresursu 
piesaiste nepieciešamajā 
apjomā nav iespējama 
komercbankās. 

Stratēģisko investoru 
piesaiste ([Error! Reference 
source not found.] – 298). 

Aktivitātes mērķis: Šī 
pasākuma primārais mērķis ir 
izveidot sistēmu mazu un 
vidēju uzņēmumu 
tirdzniecībai, tādā veidā 
palielinot investoriem izejas 
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iespējas. Ar šo mehānismu 
biržas cenšas piesaistīt MVK, 
kas uzreiz nespēj izpildīt 
visas kotēšanas prasības. 
Vienlaikus birža piesaista 
papildus investorus, kuri ir 
ieinteresēti vērtspapīros ar 
augstāku ienesīgumu nekā 
tradicionāli kotēto uzņēmumu 
akcijas. Pasākuma mērķis ir 
arī sekmēt finansējuma 
pieejamību 
komercsabiedrībām, 
veicinot informācijas 
apmaiņu starp 
potenciālajiem privātajiem 
investoriem un 
komercsabiedrībām ar 
vajadzību pēc pašu kapitāla 
finansējuma. 

15. Risināmais uzdevums: 
Izveidot atbalsta 
infrastruktūru jaunajiem 
uzņēmumiem to agrīnās 
attīstības etapos (biznesa 
inkubatori u.c.). 

Ir jāturpina sniegt atbalsts 
uzņēmumu darbinieku 
apmācībai, pilnveidojot 
2004. – 2006.gada SF 
plānošanas periodā uzsākto 
grantu shēmu un nodrošinot 
nozaru specifiskus 
apmācību projektus, tāpat 
jāturpina sniegt atbalsts 
konsultāciju pakalpojumu 
sniegšanai (standartu 
ieviešana u.c.), Ir jāveicina 
jaunu tehnoloģiju izstrāde un 
pārņemšana gan augsto 
tehnoloģiju nozarēs, gan 
Latvijai perspektīvās zemo 
un vidējo tehnoloģiju 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.15] 

Jāuzlabo informācijas 
un konsultācijas 
pakalpojumu pieejamība 
([Error! Reference source 
not found.] – 723). 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.15] 

Uzņēmējdarbības atbalsta 
aktivitātes ([Error! Reference 
source not found.] – 261). 

Pirmais šīs aktivitātes mērķis 
ir iepazīstināt ārvalstu 
pircējus ar Latvijas preču un 
pakalpojumu priekšrocībām, 
sekmēt Latvijas uzņēmumu 
dalību starptautiskās izstādēs 
un tirdzniecības misijās 
vienotos nacionālos stendos, 
kā arī sekmēt Latvijas 
uzņēmumu iekļaušanos 
starptautiskajās piegāžu 
ķēdēs. Lai sasniegtu šo 
mērķi, paredzēts veicināt 
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nozarēs. Nepieciešams 
veicināt industriju attīstību ar 
mazu dabisko resursu 
ietilpību, kas balstītas uz 
intelektuālo īpašumu. 

Svarīga ir instrumentu 
pakete investoriem un 
pašvaldībām 
uzņēmējdarbības 
veicināšanai. Paredzēts 
atbalstīt investīciju 
projektus, kuri tiek realizēti 
investoram sadarbojoties ar 
pašvaldību, nodrošinot 
līdzfinansējumu pieslēgumu 
un komunikāciju attīstībai, 
darbinieku apmācībām, 
vienlaicīgi piešķirot 
finansējumu pašvaldībām 
apkārtējās publiskās 
infrastruktūras attīstībai, 
modernizējot izglītības un 
veselības aizsardzības 
iestādes ([Error! Reference 
source not found.] – 153). 

augstākas pievienotās 
vērtības produktu un 
pakalpojumu noieta tirgu 
iepazīšanu un apgūšanu. 
Otrs šīs aktivitātes mērķis ir 
veicināt uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu ar 
plašāku ārējas, kvalificētas 
palīdzības piesaistīšanu 
uzņēmumiem un 
informācijas tehnoloģiju 
sistēmu ieviešanai un 
optimizēšanai. Plānots 

uzlabot inovāciju atbalsta 
struktūras un valsts atbalsta 
programmas, izstrādājot 
programmu intelektuālā 
īpašuma aizsardzībai, kā arī 
īstenojot pasākumu kopumu 
uzņēmēju izpratnes 
veidošanai par rūpnieciskā 
īpašuma un tā aizsardzības 
nozīmīgumu. 

16. [Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.16] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.17] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.17] 

Videi draudzīgu 
tehnoloģiju ieviešana 
ražošanā un vides 
standartu 
nodrošināšana 
komercdarbībā ([Error! 

Reference source not 
found.] – 723). 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.17] 

Uzņēmējdarbības 
infrastruktūra un aprīkojuma 
uzlabojumi ([Error! 
Reference source not 
found.] – 264) 

Primārais mērķis ir sekmēt 
uzņēmējdarbības 
konkurētspējas celšanos 
reģionos, atbalstot biznesa 
inkubatoru veidošanos 
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reģionos, industriālo platību 
attīstību, kas būtu 
instruments pašvaldībām 
investīciju piesaistei, kā arī 
tiešu atbalstu komersantiem, 
īpaši atbalstāmajās teritorijās, 
komercdarbības attīstībai. 
Šīs aktivitātes mērķis ir arī 
mazināt uzņēmējdarbību ar 
negatīvu ietekmi uz vidi. Šī 
mērķa sasniegšanai 
plānots sniegt atbalstu 
videi draudzīgu 
tehnoloģiju, kuru 
izmantošanu regulē ar 
jauniem ES vides 
standartiem (2007.-2013.), 
ieviešanu ražošanā 
uzņēmumu konkurētspējas 
paaugstināšanai, 
nodrošinot ķīmiskās 
drošības novērtējumu un 
īpaši bīstamo vielu 
aizstāšanu ar mazāk 
bīstamām. Visbeidzot šīs 

aktivitātes mērķis ir sekmēt 
plānveidīgu klasteru attīstības 
stratēģiju veidošanu un 
īstenošanu, tādējādi veicinot 
ātrāku nozaru un pastarpināti 
arī pašu uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu. 

IInnffoorrmmāācciijjaass  ssaabbiieeddrrīībbaa  

17.  Vienota platjoslas tīkla 
trūkums starp Latvijas 
augstskolām un 
zinātniskajiem centriem 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.18] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.18] 

 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.18] 

 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.18] 
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kavē starpaugstskolu un 
zinātnisko institūciju 
sadarbību un pilnīgu to 
potenciāla realizāciju. Latvijā 
ir lēnākais savienojums ar 
Eiropas akadēmiskajiem un 
zinātniskajiem tīklie. Tāpat 
tas kavē plašāku dalību 
starptautiskajos zinātnes 
projektos. Trūkst moderna 
laboratorijas aprīkojuma 
tehnoloģijas ([Error! 
Reference source not 
found.] – 95). 

18.  Ir abpusēja dialoga starp 
vietējo privāto un zinātnes 
sektoru neesamība ([Error! 
Reference source not 
found.] – 157). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.18] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.18] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.18] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.18] 

19.  Latvijas IKT nozares gada 
apgrozījums sastāda 6% no 
IKP (ES vidēji IKT nozare 
sastāda 8% no IKP un dod 
25% no tā pieauguma) 
([Error! Reference source 
not found.] – 178). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.18] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.18] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.18.] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.18] 

IIKKTT  uunn  iinntteerrnneettaa  ppiieelliieettoojjuummii  

20.  Rīgā un citās Latvijas 
lielākās pilsētās interneta 
pieejamības līmenis pēdējos 
gados ir strauji 
paaugstinājies, tomēr tā 
līmenis valstī kopumā nav 
pietiekami augsts, lai 
nodrošinātu sekmīgu 
informācijas sabiedrības 
attīstību [1]-180. 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.19] 

 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.19] 
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21. Veicināt IKT pielietojumu 
uzņēmējdarbībā un 
mājsaimniecībās, lai 
nodrošinātu plašu pieeju 
pakalpojumiem un 
informācijai. 

Interneta un datoru lietotāju 
nelielo skaitu ietekmē 
nelielais datoru skaits 
mājsaimniecībās ([Error! 
Reference source not 
found.] – 182). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.19] 

22.  Salīdzinājumā ar lielajām 
pilsētām interneta lietošana 
ir krasi mazāka reģionos 
([Error! Reference source 
not found.] – 182). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.19] 

23.  Interneta lietošanas izplatību 
kavē arī šī pakalpojuma 
augstā maksa, salīdzinot ar 
iedzīvotāju pirktspēju, kā arī 
nepietiekamās svešvalodu, 
īpaši angļu valodas, 
zināšanas ([Error! 
Reference source not 
found.] – 182). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.19] 

24.  Līdzās pieejamības 
problēmām, kā būtiska 
barjera interneta un datora 
izmantošanai sociāli aktīvo 
iedzīvotāju vidū tiek minēts 
iemaņu trūkums darbam ar 
datoriem (50%) un datora 
nepieejamība (43%) ([Error! 
Reference source not 
found.] – 182). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.19] 

25. Veicināt IKT pielietojumu 
uzņēmējdarbībā un 
mājsaimniecībās, lai 
nodrošinātu plašu pieeju 
pakalpojumiem un 
informācijai. 

Lielākā daļa lielo uzņēmumu 
datorus un internetu izmanto 
pārvaldē un ražošanā, bet 
MVU datorus un internetu 
izmanto retāk, tai skaitā, 
vairāk kā 50% 
miniuzņēmumu un 80% 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.19] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.19] 
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N.P.K. Nacionālais attīstības 
plāns 

Analīzes pamatojums 
NSID 

SVID Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

mikrouzņēmumu nelieto 
datorus. Kā galvenie iemesli 
tam tiek minēti finanšu, 
speciālistu un vajadzību 
trūkums ([Error! Reference 
source not found.] – 183). 

EE--ppāārrvvaallddeess  ppaakkaallppoojjuummii  

26. Modernizējot IKT 
infrastruktūru publiskās 
pārvaldes institūcijās, 
mērķim jābūt uz iedzīvotāju 
vajadzībām orientētu 
pakalpojumu sniegšanai. 

 

Risināmie uzdevumi: 

 Veicināt valsts un 
pašvaldību 
pakalpojumu 
elektronizāciju un 
attīstību; 

 Nodrošināt valsts un 
pašvaldību informācijas 
sistēmu savstarpējo 
savietojamību un 
veicināt valsts un 
pašvaldību informācijas 
sistēmu attīstību; 

 Nodrošināt izglītības 
sistēmas informatizāciju 
un uzlabot izglītības 
iestāžu darbinieku 
prasmes darbam ar 
jaunajām IKT; 

IKT izmantošana publisko 
pakalpojumu sniegšanā un 
saņemšanā Latvijā, 
salīdzinoši ar citām ES 
valstīm, attīstās samērā lēni. 
Joprojām notiek plaša 
“papīru komunikācija” starp 
iestādēm, jo informācijas 
apmaiņai nav izveidotas 
atbilstošas un drošas 
datorsistēmas. Daudzi 
iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem svarīgi 
pakalpojumi vēl nav 
pieejami elektroniskā formā 
([Error! Reference source 
not found.] – 185). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.20] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.20] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.20] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.20] 
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N.P.K. Nacionālais attīstības 
plāns 

Analīzes pamatojums 
NSID 

SVID Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

 Nodrošināt valsts un 
pašvaldību iestādes, tai 
skaitā, veselības, 
nodarbinātības, 
sociālās, kultūras un 
citās nozarēs, ar 
nepieciešamo IKT 
infrastruktūru un 
interneta pieslēgumu 
un uzlabot iestāžu 
darbinieku prasmes 
darbam ar jaunajām 
IKT; 

 Nodrošināt pieeju 
platjoslas datu 
pārraides tīkliem un 
publisko interneta 
pieejas punktu attīstību, 
veicinot reģionu 
līdzsvarotu attīstību; 

 Veicināt IKT 
pielietojumu 
uzņēmējdarbībā un 
mājsaimniecībās, lai 
nodrošinātu plašu 
pieeju pakalpojumiem 
un informācijai. 

27.  Kā iemesli, kas traucē 
straujāku pakalpojumu 
elektronizāciju, tiek minēti: 
elektroniskā paraksta 
trūkums, vienota valsts 
portāla ar pakalpojumu 
katalogu trūkums, 
nepietiekošais finansējums 
datortehnikas un 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.20] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.20] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.20] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.20] 
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N.P.K. Nacionālais attīstības 
plāns 

Analīzes pamatojums 
NSID 

SVID Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

programmatūras iegādei, 
iemaņu, zināšanu un 
motivācijas trūkums 
pakalpojumu attīstībai un 
IKT izmantošanai ([Error! 
Reference source not 
found.] – 189). 

28.  E-pakalpojumu attīstību 
traucē arī reizēm 
nepietiekošā pakalpojumu 
satura kvalitāte ([Error! 
Reference source not 
found.] – 191). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.20] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.20] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.20] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.20] 

EElleekkttrroonniisskkiiee  ssaakkaarrii  

29.  Kopumā nodrošinājums ar 
elektronisko sakaru 
pakalpojumiem labāks ir 
pilsētās un uzņēmumu 
koncentrācijas vietās, bet 
lauku teritorijās pieejamie 
elektronisko sakaru 
pakalpojumi ir mazāk 
kvalitatīvi un parasti dārgāki 
([Error! Reference source 
not found.] – 197). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.21] 

 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.21] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.21] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.21] 

30.  2005. gadā platjoslu piekļuvi 
Latvijā izmantoja 15% no 
interneta izmantojošām 
mājsaimniecībām ([Error! 
Reference source not 
found.] – 199). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.21] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.21] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.21] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.21] 

31.  Nepietiekami pieejama 
datortehnika un 
programmatūra ([Error! 
Reference source not 
found.] – 201). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.21] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.21] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.21] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.21] 

32.  Izveidoto informācijas [Skatīt konstatējumu [Skatīt konstatējumu [Skatīt konstatējumu sadaļu [Skatīt konstatējumu sadaļu 
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N.P.K. Nacionālais attīstības 
plāns 

Analīzes pamatojums 
NSID 

SVID Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

sistēmu tehnoloģisko 
risinājumu nesavietojamība 
dažādos valsts reģionos un 
iestādēs ([Error! Reference 
source not found.] – 201). 

sadaļu K.P6.3.2.21] sadaļu K.P6.3.2.21] K.P6.3.2.21] K.P6.3.2.21] 

33.  Droša e-paraksta trūkums 
([Error! Reference source 
not found.] – 201). 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.21 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.21] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.21] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.21] 

RRaaddooššoo  iinndduussttrriijjuu  aattttīīssttīībbaa  

 Risināmie uzdevumi:  

 Veidot radošās 
uzņēmējdarbības 
kultūru sabiedrībā un 
veicināt izpratni par 
radošo industriju 
specifiku, struktūru un 
potenciālu Latvijā; 

 Radīt labvēlīgu vidi un 
institucionālo atbalstu 
jauniem radošiem 
profesionāļiem 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un 
konkurētspējīgas 
radošās industrijas 
izveidei, un tās 
atzīšanai par līdzvērtīgu 
citām sevi jau 
apliecinājušām 
tautsaimniecības 
nozarēm; 

 Veidot aktīvu publisko 
un privāto partnerību 
radošā potenciāla 
komercializācijai; 

 Sekmēt nākotnes 

Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.22 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.22] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.3.2.22] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.22] 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.3.2.22] 
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N.P.K. Nacionālais attīstības 
plāns 

Analīzes pamatojums 
NSID 

SVID Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

tehnoloģiju savlaicīgu 
iekļaušanu radošo 
nozaru produktu 
izstrādē un sadarbību 
ar citām nozarēm, kur 
Latvija ir apliecinājusi 
savu konkurētspēju; 

 Veicināt divu virzienu 
starpnozaru 
kooperāciju apmaiņu: 
Latvija – ārvalstis un 
otrādi; 

Izveidot radošo nozaru 
klasteri (puduri), iekļaujot tā 
nepārtrauktu darbību 
nodrošinošu MVU 
daudzumu, iesaistot 
izglītības iestādes un 
augstskolas, piegādātājas 
nozares, valsts institūcijas 
un izstrādājot nozares 
ilgtermiņa stratēģiju. 

 

Atbilstību tabula 

  
Konstatējuma ID K.P6.3.2.01 K.P6.3.2.02 K.P6.3.2.03 K.P6.3.2.04 K.P6.3.2.05 K.P6.3.2.06 K.P6.3.2.07 K.P6.3.2.08 K.P6.3.2.09 K.P6.3.2.10 

Ziņojums - nodaļa NSID - 2     DP2 - 1 NSID - 1 NSID - 1 DP2 - 1 NSID - 2 NSID - 1   

           

Konstatējuma ID K.P6.3.2.11 K.P6.3.2.12 K.P6.3.2.13 K.P6.3.2.14 K.P6.3.2.15 K.P6.3.2.16 K.P6.3.2.17 K.P6.3.2.18 K.P6.3.2.19 K.P6.3.2.20 

Ziņojums - nodaļa NSID - 2 DP2 - 1 NSID - 1 DP2 - 1 NSID - 2   NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.3.2.21 K.P6.3.2.22 K.P6.3.2.23 K.P6.3.2.24 K.P6.3.2.25 K.P6.3.2.26 K.P6.3.2.27 K.P6.3.2.28 K.P6.3.2.29 K.P6.3.2.30 

Ziņojums - nodaļa NSID - 1   NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 
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Konstatējuma ID K.P6.3.2.32 K.P6.3.2.33 K.P6.3.2.35               

Ziņojums - nodaļa NSID - 1 DP2 - 1 NSID - 1               
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6.4. NSID vajadzību un analīzes rezultātu atbilstība tematiskajai asij Nr. 3 „Publisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabojumi kā priekšnoteikums 

valsts un tās teritorijas līdzsvarotai attīstībai” 

Pielikumā dotais konstatēto problēmu, SVID, NSID identificēto vajadzību sadalījums ir izveidots izvērtējuma ziņojuma analīzes fāzes izpildei, balstoties uz 

pieejamajiem dokumentiem. Sadalījums un informācijas grupējums var atšķirties no izmantotajos dokumentos lietotā sadalījuma, un var ne visos aspektos iekļaut 

NSID veidotāju plānoto sadalījumu. 

Tā kā nav viennozīmīgi identificēta saite starp NSID identificētajām vajadzībām, NSID DP un DP aktivitātēm, attiecīgajā DP aktivitātē ir izceltas tās sadaļas, kas 

tieši attiecas uz NSID identificēto vajadzību. 

NN..PP..KK..  NNaacciioonnāāllaaiiss  aattttīīssttīībbaass  ppllāānnss  AAnnaallīīzzeess  ppaammaattoojjuummss  

NNSSIIDD  
SSVVIIDD  IIddeennttiiffiiccēēttāāss  vvaajjaaddzzīībbaass  

NNSSIIDD  ssttrraattēēģģiijjāā  
DDPP  NNSSIIDD  DDPP  aakkttiivviittāātteess  

Transports  

1. Risināmie uzdevumi attiecībā 
uz multimodālu, integrētu, 
iedzīvotājiem pieejamu un 
drošu transporta sistēmu 
([Error! Reference source 
not found.] - 38. lpp.): 

 Nodrošināt 
starptautiskas nozīmes 
transporta infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanu un 
attīstību, tai skaitā 
sakārtojot visus valsts 
galvenos autoceļus, 
modernizējot dzelzceļa 
infrastruktūru, ostas, 
lidostas, uzturot pilnīgu 
Latvijas un ES gaisa 
satiksmes vadības 
sistēmu savietojamību, 
tādējādi nodrošinot to 
pilnvērtīgu iekļaušanos 
Trans Eiropas transporta 

Latvijas kopējais autoceļu 
tīkla blīvums un 
nodrošinājums ar ielām ir 
pietiekams, taču autoceļu 
tehniskais stāvoklis ir 
neapmierinošs un 
neatbilst drošas un 
nepārtrauktas satiksmes 
vajadzībām ([Error! 
Reference source not 
found.] - 408). 

Palielinoties 
autotransporta līdzekļu 
plūsmas intensitātei, kas 
tiek prognozēta un 
vienlaicīgi trūkstot 
līdzekļiem ceļu seguma 
atjaunošanai, kā arī jaunu 
ceļu izbūvei, autoceļu 
kvalitatīvie rādītāji ar katru 
gadu būtiski pasliktinās 
([Error! Reference 

Stiprās puses: 

 Optimāls transporta 
infrastruktūras 
izvietojums [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.02]; 

 Liela daļa būtiskas 
transporta 
infrastruktūras ir 
iekļauta ES nozīmes 
projektos [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.02]; 

Stiprās puses attiecībā uz 
sabalansētu reģionu 
attīstību: 

 Transporta 
infrastruktūras 
izvietojums ir 
vienmērīgs [Skatīt 

 Valsts pieejamības 
un dažādu tās 
teritorijas daļu 
sasniedzamības 
uzlabošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 728) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.02]; 

 Transporta 
infrastruktūras 
kapacitātes, 
kvalitātes un 
drošības līmeņa 
pieauguma 
proporcionāli 
pieprasījumam, ko 
rada ekonomikas 
izaugsme, 
nodrošināšana 
([Error! Reference 
source not found.] - 

Nepieciešamie pasākumi 
transporta attīstības 
sekmēšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 817): 

 Starptautisko 
transporta koridoru 
kvalitātes uzlabošana 
un attīstīšana [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.60]; 

 Valsts autoceļu tīklu 
stāvokļa uzlabošana; 

 Valsts pirmās šķiras 
autoceļu atbilstības 
nodrošināšana; 

 Ceļu un tiltu nestspēju 
paaugstināšana 
atbilstoši ES prasībām 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.07]; 

1.1. pasākuma „Liela mēroga 
transporta infrastruktūras 
uzlabojumi un attīstība” aktivitātes: 

 TEN-T autoceļu tīkla 
uzlabojumi ([Error! 
Reference source not 
found.] - 494); 

 Aktivitātes mērķis: Kvalitatīva, 
droša, kopējā Eirāzijas 
transporta sistēmā integrēta 
autotransporta infrastruktūra 
([Error! Reference source 
not found.] - 495); 

 TEN-T dzelzceļa posmu 
rekonstrukcija un attīstība 
(Austrumu-Rietumu dzelzceļa 
koridora infrastruktūras 
attīstība un Rail Baltica) 
([Error! Reference source 
not found.] - 497) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.03, K.P6.4.3.05]; 
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NN..PP..KK..  NNaacciioonnāāllaaiiss  aattttīīssttīībbaass  ppllāānnss  AAnnaallīīzzeess  ppaammaattoojjuummss  

NNSSIIDD  
SSVVIIDD  IIddeennttiiffiiccēēttāāss  vvaajjaaddzzīībbaass  

NNSSIIDD  ssttrraattēēģģiijjāā  
DDPP  NNSSIIDD  DDPP  aakkttiivviittāātteess  

tīklā un tā savienojumos 
ar Austrumu 
kaimiņvalstīm [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.58]; 

 Nodrošināt reģionālā un 
vietējā līmeņa transporta 
infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošanu, atvēlot 
pietiekamu finansējumu 
autoceļu uzturēšanai un 
lauku autoceļu 
sakārtošanai [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.59]; 

 Paaugstināt satiksmes 
drošību un uzturēt to 
tādā līmeni, lai vismaz uz 
pusi samazinātu ceļu 
satiksmes negadījumos 
bojā gājušo skaitu; 

 Sekmēt valsts un 
pašvaldību sadarbību, lai 
veicinātu līdzsvarotas un 
integrētas transporta 
sistēmas attīstību valstī; 

 Nodrošināt transporta un 
loģistikas pakalpojumu 
dažādošanu, veidojot 
integrētu un multimodālu 
valsts transporta 
sistēmu, kas nodrošina 
konkurētspējīgu darbību 
Eiropas un pasaules 
transporta pakalpojumu 
tirgū [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 

source not found.] - 

409). 

Tiltu tehniskais stāvoklis 
uz valsts ceļiem vērtējams 
kā neapmierinošs ([Error! 
Reference source not 
found.] - 413). 

Ceļu satiksmes 
negadījumu skaits uz 
valsts autoceļiem aizvien 
ir ļoti liels ([Error! 
Reference source not 
found.] - 414). 

Satiksmes drošības 
prioritāte ir gājēju 
drošības uzlabošana, 
apgaismojuma ierīkošana, 
kā arī krustojumu 
rekonstrukcija ([Error! 
Reference source not 
found.] - 417). 

Pieaugot tranzītsatiksmes 
apjomiem, paātrināti 
pieaug autoceļu seguma 
konstruktīvo kārtu 
nolietošanās, samazinās 
satiksmes drošība un 
palielinās transporta 
negatīvā ietekme uz 
iedzīvotājiem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 418). 

Tikai 10% valsts pirmās 
šķiras autoceļiem ar 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.02]. 

Vājās puses: 

 Liels satiksmes 
negadījumu skaits; 

 Neapmierinošs 
autoceļu un 
dzelzceļa 
infrastruktūras 
tehniskais stāvoklis – 
nolietojums; 

 Neefektīvie un 
nekonkurētspējīgi 
pilsētas un 
piepilsētas 
sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumi [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.04]; 

 Dzelzceļa satiksmes 
pārklājuma 
samazināšanās 
pasažieru 
pārvadāšanai [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.05]; 

 Rīgas pasažieru 
termināla 
nepietiekoša 
kapacitāte [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.08]; 

 Neoptimāla ostu 
pievadceļu 

728) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.58]. 

 Efektīvas un integrētas 
pasažieru pārvadājumu 
sistēmas izveide [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.04]; 

 Dzelzceļa 
infrastruktūras tālāka 
attīstība, tai skaitā 
elektrifikācija; 

 Latvijas ostu 
infrastruktūras attīstība 
un konkurētspējas 
paaugstināšana; 

 Pilsētu transporta 
sistēmas optimizācija 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.60]; 

 Lidostu infrastruktūras 
attīstības 
nodrošināšana [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.58]. 

 

 Aktivitātes mērķis: Kvalitatīva, 
kopējā Eirāzijas transporta 
sistēmā integrēta dzelzceļa 
transporta infrastruktūra, 
Baltijas valstu savienošana ar 
Centrāleiropu ar efektīvu 
dzelzceļa sistēmu. 
Samazināts vilcienu kustības 
ātruma un citu tehniskās 
ekspluatācijas ierobežojumu 
daudzums A-R koridorā. 
Pasažieru apkalpošanas 
kvalitātes un efektivitātes 
paaugstināšana, ieviešot 
jaunas tehnoloģijas un attīstot 
infrastruktūru ([Error! 
Reference source not 
found.] - 498); 

 Lielo ostu infrastruktūras 
attīstība „Jūras maģistrāļu” 
ietvaros ([Error! Reference 
source not found.] - 500) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.08]; 

 Aktivitātes mērķis: „Jūras 
maģistrāļu” koncepcijas 
ietvaros palielināt ostu 
caurlaides spēju un drošības 
līmeni. Veicināt ostu attīstību 
un nodrošināt funkcionalitāti 
([Error! Reference source 
not found.] - 501); 

 Lidostu infrastruktūras 
attīstība ([Error! Reference 
source not found.] - 503); 

 Aktivitātes mērķis: Droša, 
efektīva, augošam 
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K.P6.7.3.60]; 

 Pozicionēt Latviju kā 
tranzīta un loģistikas 
centru Āzijas un Eiropas 
preču tirdzniecības 
plūsmā [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.61];  

 Nodrošināt sabiedriskā 
transporta sistēmas 
attīstību: sabiedriskā 
transporta pakalpojumu 
pieejamību nacionālā, 
reģionālā un vietējā 
līmenī un pakalpojumu 
kvalitātes 
paaugstināšanos, 
optimizējot maršrutu 
tīklu, nosakot prioritāros 
transporta veidus, 
saglabājot dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumus 
un nodrošinot to 
pieejamību visām 
sociālajām grupām; 

 Veicināt videi draudzīga 
transporta attīstību un 
mazināt riskus, kas 
saistīti ar bīstamo kravu 
pārvadājumiem [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.62]; 

 Attīstīt velotransporta 
infrastruktūru, īpaši 
Latvijas pilsētās, un 
veicināt velotransporta 
izmantošanu kā 

grants segumu nav jāveic 
rekonstrukcija ([Error! 
Reference source not 
found.] - 428). 

Tikai 20.7% no melnajiem 
un 5.7% no grants 
segumiem uz valsts 
pirmās šķiras autoceļiem 
nodrošina drošus un 
komfortablus braukšanas 
apstākļus pa tiem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 429). 

Ir liels t.s. melno punktu 
skaits ([Error! Reference 
source not found.] - 

431). 

Finansējuma apjoms 
sabiedriskajam 
transportam no valsts un 
pašvaldību budžetiem nav 
pietiekams, lai segtu 
pārvadātājiem radītos 
zaudējumus esošajā 
maršrutu tīklā un strauji 
paaugstinātu pakalpojumu 
kvalitāti, it īpaši lauku 
apvidos ([Error! 
Reference source not 
found.] - 432) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.04]. 

Sabiedriskā transporta 
organizēšanas funkcijas 
realizē 34 dažāda līmeņa 

kapacitāte [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.08]; 

 Nolietojusies mazo 
ostu infrastruktūra; 

 Neoptimāla Rīgas 
lidostas kapacitāte; 

 Reģionālo lidostu 
novecojusi 
infrastruktūra. 

Iespējas: 

 Valsts un privātas 
partnerības iespēju 
izmantošana 
infrastruktūras 
straujākai attīstībai;  

 Vienotas ostu 
politikas izstrāde, 
paredzot ostu 
izmantošanas 
dažādošanu un 
efektīvāku 
izmantošanu [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.09]; 

Draudi: 

 Konkurence no 
kaimiņvalstīm 
tranzīta pakalpojumu 
sniegšanā. 

pārvadājumu apjomam 
atbilstoša gaisa transporta 
infrastruktūra ([Error! 
Reference source not 
found.] - 504); 

 Pilsētu infrastruktūras 
uzlabojumi sasaistei ar TEN-T 
([Error! Reference source 
not found.] - 506); 

 Aktivitātes mērķis: 
Komfortabla un droša 
satiksme pilsētu ielās, pilsētu 
infrastruktūras (maģistrālo 
ielu) sasaistes ar TEN-T un 
Via Baltica pilnveidošana, 
pieaugošās dzelzceļa kravu 
transporta negatīvās ietekmes 
uz pilsētu transporta sistēmu 
mazināšana (vietās, kur 
dzelzceļš „sašķeļ” pilsētu 
vairākās daļās) ([Error! 
Reference source not 
found.] - 507). 

1.1. pasākuma „Liela mēroga 
transporta infrastruktūras 
uzlabojumi un attīstība” lielie 
projekti: 

 E22 posms Rīgas apvedceļš 
– Koknese, 1. kārta ([Error! 
Reference source not 
found.] - 509) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.01]; 

 E22 posms Ludza - Terehova 
(A12) ([Error! Reference 
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alternatīvu un līdzvērtīgu 
pārvietošanās līdzekli 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.63]. 

 

publiskās pārvaldes 
institūcijas, kā rezultātā 
nevar tikt ievērots 
kopējais maršrutu tīkla 
veidošanas princips 
([Error! Reference 
source not found.] - 433) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.04]. 

Tajā pašā laikā 
sabiedriskā transporta 
izmantotāju skaits turpina 
pieaugt par 2 - 4% gadā 
([Error! Reference 
source not found.] - 434) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.04]. 

Atsevišķos reģionos (it 
īpaši Rīgas apkārtnē 
elektrificētais dzelzceļš) 
sabiedriskā transporta 
sistēma nav iedomājama 
bez dzelzceļa ([Error! 
Reference source not 
found.] - 435) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.04]. 

2007.gadā ir paredzēts 
veikt vispārēju sabiedriskā 
transporta sistēmas 
reformu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 436) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.04]. 

source not found.] - 510) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.01]; 

 Rīgas dzelzceļa mezgla 
rekonstrukcija ([Error! 
Reference source not 
found.] - 511) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.01; K.P6.4.3.03, 
K.P6.4.3.05]; 

 Otrā sliežu ceļu izbūve iecirknī 
Rīga-Krustpils ([Error! 
Reference source not 
found.] - 512) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.01]; 

 TEN-T dzelzceļa posmu 
rekonstrukcija un attīstība, 
t.sk Rail Baltica projekts 
([Error! Reference source 
not found.] - 513) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.01; K.P6.4.3.03, 
K.P6.4.3.05]; 

 Infrastruktūras attīstība Krievu 
salā ostas aktivitāšu 
pārcelšanai no pilsētas centra 
([Error! Reference source 
not found.] - 514) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.01]; 

 Rīgas transporta sistēmas 
sasaiste ar Via Baltica 
(Ziemeļu šķērsojums ar 
pievadceļiem) ([Error! 
Reference source not 
found.] - 515) [Skatīt 
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ES transporta politika ir 
virzīta uz dzelzceļa 
transporta sistēmu plašu 
reformēšanu, veicinot tā 
lomas palielināšanu, kā 
arī revitalizāciju ([Error! 
Reference source not 
found.] - 437). 

Uzsākta situācijas izpēte 
attiecībā uz problēmām 
un risinājumiem 
elektrificēto iecirkņu 
modernizācijai un galveno 
dzelzceļa koridoru 
elektrifikācijai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 454) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.03]. 

2005.gadā par KF 
līdzekļiem ir uzsākta Rail 
Baltica projekta 
priekšizpēta kā EK 
iniciatīva. Papildus tam 
2005.gadā tika uzsākta 
projekta priekšizpēte 
telpiskās plānošanas un 
reģionālās attīstības jomā 
Interreg IIIB programmas 
ietvaros ([Error! 
Reference source not 
found.] - 459). 

Galvenās dzelzceļa 
problēmas ir ([Error! 
Reference source not 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.01]. 

1.3. pasākuma „Ilgtspējīgas 
transporta sistēmas attīstība” 
aktivitāte: 

 Ilgtspējīga attīstība ([Error! 
Reference source not 
found.] - 575); 

 Aktivitātes mērķis: Rīgas 
piepilsētas dzelzceļa 
pasažieru apkalpošanas 
kvalitātes un efektivitātes 
paaugstināšana, ieviešot 
jaunas tehnoloģijas un attīstot 
ritošo sastāvu un 
infrastruktūru ([Error! 
Reference source not 
found.] - 576). 

1.3. pasākuma „Ilgtspējīgas 
transporta sistēmas attīstība” lielais 
projekts: 

 Rīgas piepilsētas dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumu 
sistēmas modernizācija 
([Error! Reference source 
not found.] - 578) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.03, K.P6.4.3.05]. 

2.1. pasākums „Pieejamības un 
transporta sistēmas attīstība”: 
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found.] - 461) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.03]:  

 Elektrovilcienu 
aprīkojuma 
neatbilstība 
pasažieru, tajā skaitā 
personu ar dažādiem 
invaliditātes veidiem, 
komforta mūsdienu 
prasībām; 

 Ekspluatācijas 
rādītāju neatbilstība 
mūsdienu pilsētas un 
piepilsētas satiksmes 
prasībām;  

 Elektrificēto iecirkņu 
energoapgādes 
iekārtu nolietojums;  

 Staciju pārslodze un 
iecirkņu caurlaides 
spējas 
nepietiekamība; 

 Tehnoloģisko 
pārtraukumu skaita 
pieaugums un 
ilguma 
palielināšanas 
remonta un 
rekonstrukcijas 
darbu veikšanai;  

 Posmos noteiktie 
vilcienu kustības 
ātruma pastāvīgie un 
pagaidu 
ierobežojumi;  

 1.šķiras valsts autoceļu 
maršrutu sakārtošana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 662); 

 Aktivitātes mērķis: 
Komfortabla un droša 
satiksme 1.šķiras valsts 
autoceļu tīklā, rekonstruējot 
melno segumu aptuveni 140 
km garumā (t.sk. ceļu posmos 
ietilpstošo tiltu rekonstrukcija) 
un aptuveni 250 km grants 
ceļu asfaltēšana. Ja arī 
turpmākajos gados 
nemazināsies autoceļu 
būvniecības izmaksu straujais 
pieaugums, šie rādītāji būtiski 
samazināsies ([Error! 
Reference source not 
found.] - 663);  

 Tranzīta maršrutu 
sakārtošana pilsētu teritorijās 
([Error! Reference source 
not found.] - 665); 

 Aktivitātes mērķis: 
Komfortabla un droša 
satiksme pilsētu tranzītielās, 
rekonstruējot un attīstot 
pilsētu tranzītielas valsts 
galveno vai 1.šķiras autoceļu 
maršrutos vietās, kur esošā 
infrastruktūra ir nolietojusies 
(piemēram, sabrukušie ielu 
posmi) vai nespēj nodrošināt 
pieaugošo transporta plūsmu 
([Error! Reference source 
not found.] - 666); 
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 Sliežu ceļu, būvju un 
iekārtu nolietojums; 

 Caurlaides un 
caurvedes spēju 
nepietiekamība 
prognozētā 
pārvadājumu apjoma 
nodrošināšanai. 

Galvenās ostu problēmas 
ir ([Error! Reference 
source not found.] - 486) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.08]:  

 Liela daļa Latvijas 
ostu (lielo un mazo) 
hidrotehnisko būvju ir 
sliktā stāvoklī;  

 Ostu pievedceļu 
kapacitāte ir tuvu 
maksimālai robežai 
un, ņemot vērā 
prognozējamo kravu 
apjoma pieaugumu, 
to caurlaides spējas 
būs nepietiekamas;  

 Rīgas Pasažieru 
termināla pasažieru 
caurlaides spēja ir 
nepietiekoša, nav 
nodrošināta 
pasažieru plūsma 
atbilstoši Šengenas 
līguma prasībām, kā 
arī tā nespēj 
konkurēt ar citu ostu 

 Satiksmes drošības 
uzlabojumi apdzīvotās 
teritorijās ([Error! Reference 
source not found.] - 668); 

 Aktivitātes mērķis: Uzlabot 
satiksmes drošību apdzīvotās 
teritorijās, likvidējot „melnos 
punktus”, veicot dažādus 
transporta infrastruktūras 
uzlabošanas pasākumus, lai 
ar iespējami mazākiem 
līdzekļiem panāktu satiksmes 
drošības līmeņa uzlabošanos, 
piemēram, krustojumu 
pārbūve un apgaismošana, 
luksoforu uzstādīšana, gājēju 
celiņu un gājēju pāreju 
ierīkošana ([Error! Reference 
source not found.] - 669); 

 Mazo ostu infrastruktūras 
uzlabošana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 671) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.08]; 

 Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
stabilu reģionālas nozīmes 
transporta ostu darbību, 
tādējādi veicinot reģionu 
attīstību, rekonstruējot un 
attīstot koplietošanas 
hidrotehnisko būves, lai 
nodrošinātu ostu 
funkcionēšanu - molu 
rekonstrukcija, krasta 
nostiprinājumu izbūve, kuģu 
kanālu un ostas akvatorijas 
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pasažieru 
apkalpošanas 
servisa līmeni;  

 Latvijas ostās 
(lielajās un mazajās) 
ir nepietiekama 
kapacitāte, lai 
nodrošinātu dziļuma 
uzturēšanas 
pasākumus, kas var 
būtiski kavēt kravu 
apgrozījuma attīstību 
un ostas darbību. 

Galvenās lidostu 
problēmas ir ([Error! 
Reference source not 
found.] - 496):  

 Turpinoties 
straujajam pasažieru 
skaita 
palielinājumam, 
lidostas „Rīga” 
esošās 
infrastruktūras 
(termināli, skrejceļš, 
gaisa satiksmes 
vadības tornis un 
iekārtas) kapacitāte 
var kļūt 
nepietiekama, kā arī 
to tehniskie 
risinājumi var 
novecot;  

 Reģionālo lidostu 
mazattīstītā 

padziļināšana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 672). 
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infrastruktūra kavē to 
potenciāla 
izmantošanu tūrisma 
veicināšanā un 
tūristu skaita 
palielināšanā 
Latvijas reģionos. 

Vide  

2. Risināmie uzdevumi 
attiecībā uz dabas un 
enerģētisko resursu 
ilgtspējīgu un efektīvu 
izmantošanu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 22. lpp.): 

 Nodrošināt racionālu, 
vidi saudzējošu un 
ilgtspējīgu zemes dzīļu 
resursu izmantošanu 
tautsaimniecībā [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.64]; 

 Veicināt resursu 
atkārtotu vai otrreizēju 
izmantošanu, kā arī 
atkritumu, t.sk. pārtikas 
pārstrādes blakus 
produktu, utilizāciju un 
pārstrādi [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.65]; 

 Atbalstīt vides 
pārvaldības sistēmu un 
citu brīvprātīgu uz vides 

Ūdenssaimniecības 
sistēmu galvenās 
problēmas ir [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.11]:  

Normatīvo aktu prasībām 
neatbilstošas kvalitātes 
dzeramais ūdens;  

 Zems centralizēto 
ūdensapgādes 
nodrošinājuma 
līmenis un kvalitāte;  

 Dzeramā ūdens 
kvalitātes 
pasliktināšanās 
sadales sistēmā; 

 Nepietiekama un 
neefektīva 
notekūdeņu 
attīrīšana un 
neattīrīto notekūdeņu 
noplūšana vidē;  

 Nepietiekama 
centralizētās 
kanalizācijas 

Stiprās puses: 

 Kvalitatīvi dabas 
resursi, tajā skaitā 
pazemes ūdeņu 
resursi; 

Vājās puses: 

 Zema centralizēto 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumu 
pieejamība un 
kvalitāte 

 Nepietiekama un 
neefektīva 
notekūdeņu 
attīrīšana 

 Nepilnīgi nodrošināta 
atkritumu 
savākšana, 
nodalīšana un 
pārstrāde 

 Drošu atkritumu 
apglabāšanas 
poligonu trūkums 

Atsevišķu valsts 
teritorijas daļu 
ekonomiskās pievilcības 
investoriem un 
apmeklētājiem 
veicināšana  un dzīves 
kvalitātes šo reģionu 
iedzīvotājiem 
uzlabošana ([Error! 

Reference source not 
found.] - 729) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.10]. 

Šajā jomā galvenās 
veicamās aktivitātes ([Error! 
Reference source not 
found.] - 818): 

 Vides kvalitātes un 
iedzīvotāju dzīves 
uzlabošana, ievērojot 
vides aizsardzības 
regulējuma prasības; 

 Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras 
sakārtošana atbilstoši 
vides aizsardzības 
prasībām; 

 Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
ilgtspējīgas sistēmas 
ieviešana [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.65]; 

 Bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas 
sistēmas izveide; 

 Piesārņoto teritoriju 
izpēte un sanācija 
[Skatīt konstatējumu 

1.2. pasākuma „Vides aizsardzības 
infrastruktūra” aktivitātes: 

 Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 
aglomerācijās ar cilvēku 
ekvivalentu lielāku par 2000 
([Error! Reference source 
not found.] - 540) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.11]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Ūdensapgādes un 
notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas kvalitātes 
uzlabošana un pakalpojumu 
pieejamības paplašināšana, 
nodrošinot kvalitatīvu dzīves 
vidi, samazinot vides 
piesārņojumu un ūdenstilpju 
eitrofikāciju, sekmējot ūdens 
resursu un energoresursu 
racionālu izmantošanu 
([Error! Reference source 
not found.] - 541); 

 Reģionālu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu 
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aizsardzību vērstu 
instrumentu ieviešanu 
uzņēmumos un 
iestādēs, kā arī turpināt 
vides aspektu 
integrēšanu nozaru 
politikās [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.66]. 

Risināmie uzdevumi 
attiecībā uz sabiedrisko 
pakalpojumu attīstību 
([Error! Reference source 
not found.] - 39. lpp.): 

 Sakārtot 
ūdenssaimniecības 
infrastruktūru atbilstoši 
vides aizsardzības 
prasībām; 

 Izveidot ilgtspējīgu 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
sistēmu, t.sk. sadzīves, 
bīstamo un radioaktīvo 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
atbalsta infrastruktūru 
valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī; 

 Nodrošināt līdzvērtīgus 
komunālos 
pakalpojumus visiem 
valsts iedzīvotājiem 
atbilstoši valsts 

pakalpojumu 
pieejamība;  

 Neapmierinošais 
kanalizācijas sistēmu 
tehniskais stāvoklis 
([Error! Reference 
source not found.] - 
505). 

Galvenās atkritumu 
apsaimniekošanas 
sistēmas problēmas ir 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.12]:  

 Nepilnīgi nodrošināta 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojuma 
pieejamība; 

 Lielais nelielo 
sadzīves atkritumu 
izgāztuvju skaits un 
to negatīvā ietekme 
uz apkārtējo vidi;  

 Trūkst videi drošu 
atkritumu 
apglabāšanas 
poligonu, t.sk. 
radioaktīvo atkritumu 
ilgtermiņa glabātavas 
un ģeoloģiskās 
glabātavas 
radioaktīvajiem 
atkritumiem; 

 Pilnībā nav nodalītas 
sadzīves un bīstamo 

 Ievērojams skaits 
vēsturiski piesārņoto 
teritoriju un 
degradēto 
rūpniecisko teritoriju 

 Nepietiekoša tūrisma 
infrastruktūra īpaši 
aizsargājamās 
dabas teritorijās 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.15]; 

Iespējas: 

 Valsts un privātas 
partnerības iespēju 
izmantošana 
infrastruktūras 
straujākai attīstībai 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.14]; 

 Sakārtota teritorijas 
plānošana; 

Draudi: 

 Tehnogēno un vides 
risku kompleksa 
izvērtējuma un 
stratēģijas trūkums; 

 Ekstensīvas 
galvaspilsētas 
attīstības palielināta 
slodze uz vidi. 

sadaļu K.P6.7.3.67]; 

 Bioloģiskās 
daudzveidības un 
aizsargājamo teritoriju 
saglabāšana un 
attīstība [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.68]; 

 Vides risku 
identifikācija un 
novēršana [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.16; 
K.P6.7.3.66]. 

attīstība ([Error! Reference 
source not found.] - 543) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.12]; 

 Aktivitātes mērķis: Izveidot 
ilgtspējīgu atkritumu, t.sk., 
bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu, 
nodrošinot atkritumu 
apglabāšanu un apstrādi 
cilvēku veselībai un videi 
drošā veidā un samazinot 
negatīvo ietekmi uz vidi, ko 
rada atkritumi un vides 
aizsardzības prasībām 
neatbilstošās izgāztuves; 
nodrošināt sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojumu pieejamību 
pilsētās 100% un lauku 
teritorijās 80% iedzīvotāju 
([Error! Reference source 
not found.] - 544);  

 Radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas 
infrastruktūras attīstība 
([Error! Reference source 
not found.] - 546); 

 Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
drošu cilvēkam un videi 
nekaitīgu radioaktīvo 
atkritumu apsaimniekošanu, 
izveidojot atbilstošu 
infrastruktūru ([Error! 
Reference source not 
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apdzīvojuma struktūrai. 

 

atkritumu plūsmas; 

 Nepietiekami attīstīta 
dalīto sadzīves 
atkritumu vākšana; 

 Nepietiekamas 
atkritumu utilizācijas 
un pārstrādes 
iespējas ([Error! 
Reference source 
not found.] - 517). 

Piesārņoto teritoriju 
sanācijas problēmas: 

 Ievērojams skaits 
vēsturiski piesārņoto 
teritoriju un 
ierobežotas to 
izmantošanas 
iespējas;  

 Nekontrolēta 
piesārņojuma 
izplatīšanās, t.sk. 
gruntsūdeņos un 
virszemes ūdeņos;  

 Iedzīvotāju veselības 
apdraudējums;  

 Piesārņotās 
teritorijas attīstības 
ierobežojumi ([Error! 
Reference source 
not found.] - 530). 

Galvenās problēmas 
vides risku 
samazināšanā: 

found.] - 547). 

1.2. pasākuma „Vides aizsardzības 
infrastruktūra” lielie projekti: 

 Ūdenssaimniecības attīstība 
A-Latvijas upju baseinu 
pašvaldībās, II kārta ([Error! 
Reference source not 
found.] - 549); 

 Ūdenssaimniecības attīstība 
A-Latvijas upju baseinu 
pašvaldībās, III kārta ([Error! 
Reference source not 
found.] - 550); 

 Ūdenssaimniecības attīstība 
Kurzemes pašvaldībās 
([Error! Reference source 
not found.] - 551); 

 Ūdenssaimniecības attīstība 
Zemgales pašvaldībās 
([Error! Reference source 
not found.] - 552); 

 Jūrmalas ūdenssaimniecības 
attīstība ([Error! Reference 
source not found.] - 553); 

 Rīgas ūdenssaimniecības 
attīstība ([Error! Reference 
source not found.] - 554); 

 Jelgavas ūdenssaimniecības 
attīstība, II kārta ([Error! 
Reference source not 
found.] - 555); 

 Ventspils ūdenssaimniecības 
attīstība, III kārta ([Error! 
Reference source not 
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 Trūkst vispusīga 
situācijas 
izvērtējuma saistībā 
ar vides un 
tehnoloģiskajiem 
riskiem;  

 Identificēta tikai daļa 
no bīstamākajiem 
objektiem, par 
kuriem satraukumu 
izrādījušas 
pašvaldības, 
sabiedriskās 
organizācijas, 
iedzīvotāji un 
uzņēmumi ([Error! 
Reference source 
not found.] - 536). 

found.] - 556). 

2.2. pasākuma „Vide” aktivitātes: 

 Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 
apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000 
([Error! Reference source 
not found.] - 712); 

 Aktivitātes mērķis: 
Ūdensapgādes un 
notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas kvalitātes 
uzlabošana un pakalpojumu 
pieejamības paplašināšana, 
nodrošinot kvalitatīvu dzīves 
vidi, samazinot vides 
piesārņojumu un ūdenstilpju 
eitrofikāciju, sekmējot ūdens 
resursu racionālu 
izmantošanu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 713);  

 Infrastruktūras izveide Natura 
2000 teritorijās ([Error! 
Reference source not 
found.] - 715) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.13]; 

 Aktivitātes mērķis: Saglabāt 
Latvijas dabas vides kvalitāti 
atbilstoši Eiropas Savienības 
direktīvu prasībām, valsts 
starptautiskajām saistībām un 
vietējām vajadzībām; novērst 
esošos un nākotnes draudus 
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dabas vērtībām, vienlaikus 
nodrošinot maksimāli efektīvu 
resursu izlietojumu dabas 
vērtību saglabāšanā un 
atjaunošanā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 716); 

 Bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas ex situ un vides 
izglītības infrastruktūras 
izveide ([Error! Reference 
source not found.] - 718) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.13]; 

 Aktivitātes mērķis: Bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana, 
nodrošinot informēšanas un 
izglītošanas infrastruktūru 
nacionālas nozīmes augu un 
dzīvnieku kolekcijās ([Error! 
Reference source not 
found.] - 719); 

 Vēsturiski piesārņoto vietu 
sanācija (721); 

 Aktivitātes mērķis: Panākt 
augsnes, grunts, pazemes un 
virszemes ūdeņu kvalitātes 
uzlabošanu, kā arī atjaunot un 
uzlabot vides kvalitāti 
piesārņotajās vietās, novērst 
iedzīvotāju veselības 
apdraudējumu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 722); 

 Vides risku samazināšana 
([Error! Reference source 
not found.] - 724) [Skatīt 
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konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.16]; 

 Aktivitātes mērķis: Novērst 
plūdu draudus Jēkabpils un 
Pļaviņu pilsētām ([Error! 
Reference source not 
found.] - 725) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.16]; 

 Vides monitoringa un 
kontroles sistēmas attīstība 
([Error! Reference source 
not found.] - 727) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.66]; 

 Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
atbildīgās institūcijas un 
sabiedrību ar savlaicīgu, 
mērķorientētu un patiesu 
informāciju par vides kvalitāti 
un dabas resursiem, kā arī 
par īstenoto vides 
aizsardzības pasākumu 
lietderību un efektivitāti 
([Error! Reference source 
not found.] - 728). 

2.2. pasākuma „Vide” lielie projekti: 

 Inčukalna sērskābā gudrona 
dīķu un Olaines šķidro 
bīstamo atkritumu izgāztuves 
sanācijas projekts ([Error! 
Reference source not 
found.] - 730); 

 Liepājas Karostas kanāla 
attīrīšanas projekts ([Error! 
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Reference source not 
found.] - 731). 

Enerģētika  

3. Risināmie uzdevumi 
attiecībā uz dabas un 
enerģētisko resursu 
ilgtspējīgu un efektīvu 
izmantošanu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 22. lpp.): 

 Veicināt atjaunojamo 
dabas resursu un 
alternatīvās enerģijas 
avotu izmantošanu 
siltumapgādē un 
enerģijas ražošanā, 
tajā skaitā veicināt 
biomasas izmantošanu 
koģenerācijā; 

Risināmie uzdevumi 
attiecībā uz attīstību 
veicinošu 
energonodrošinājumu 
([Error! Reference source 
not found.] - 37. lpp.): 

 Sekmēt Baltijas un 
Eiropas enerģijas 
sistēmu 
starpsavienojumu 
attīstību, kas vērsti uz 
Baltijas enerģijas 
apgādes sistēmu 

Tā kā Latvijā ir tikai viens 
dabas gāzes piegādātājs, 
tad ir nepieciešama 
izmantojamo kurināmā 
veidu diversifikācija 
([Error! Reference 
source not found.] - 538). 

Siltumenerģijas ražošanā 
liela vērība pievēršama 
koģenerācijas ieviešanai, 
kas samazina kurināmā 
patēriņu siltumenerģijas 
ražošanai par 30-40%, 
vienlaikus uzlabojot vidi.  

Koģenerāciju 
nepieciešams ieviest ne 
tikai siltumavotos, kur kā 
kurināmo izmanto 
dabasgāzi, bet arī 
izmantojot citus kurināmā 
veidus, tostarp koksnes 
biomasu, biogāzi u.c. 

Galvenais šķērslis 
plašākai atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošanai ir augstās 
enerģijas cenas, kas 
iegūtas no šiem 
resursiem, salīdzinot ar 
enerģiju, kas iegūta no 

Stiprās puses: 

 Augsts atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošanas 
līmenis [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.18]; 

 Attīstīts 
elektroenerģijas 
pārvades tīkls, ir 
lieljaudu starpvalstu 
savienojumi; 

 Latvijai ir 
stratēģiskas nozīmes 
gāzes apakšzemes 
dabīgās glabātuves; 

Vājās puses: 

 Neefektīvas un videi 
nedraudzīgas 
siltumenerģijas 
ražošanas 
tehnoloģijas; 

 Zema 
energoefektivitāte; 

 Nepietiekoši 
izmantoti vietējie un 
alternatīvie 

Investīcijas vides un 
enerģētikas, t.sk. 
siltumapgādes 
infrastruktūrā, ar   mērķi 
uzlabot sniegto 
pakalpojumu 
pārklājumu, kvalitāti, 
izmaksu efektivitāti un 
ilgtspējību ([Error! 

Reference source not 
found.] - 729). 

Kā prioritārie investīciju 
virzieni attiecībā uz 
enerģētikas attīstību NSID 
noteikti ([Error! Reference 
source not found.] - 832): 

 Atbalsts enerģētikas 
nozarei 
energoefektivitātes 
paaugstināšanai gan 
piegādātāja (enerģijas 
ražošanā, pārvadē un 
sadalē), gan patērētāja 
pusē [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.72]; 

 Atbalsts plašākai 
koģenerācijas 
izmantošanai; 

 Atbalsts atjaunojamo 
un vietējo 
energoresursu 
izmantošanai [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.18]; 

 Tehnogēno risku 
novēršanai [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.19]. 

 

1.4. pasākuma „Enerģētika” 
aktivitātes: 

 Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu 
efektivitātes paaugstināšanai 
([Error! Reference source 
not found.] - 607) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.18]; 

 Aktivitātes mērķis: Būtiski 
paaugstināt siltumenerģijas 
ražošanas efektivitāti, 
samazināt siltumenerģijas 
zudumus pārvades un 
sadales sistēmās un sekmēt 
importēto fosīlo kurināmā 
veidu aizvietošanu ar 
atjaunojamajiem vai cita veida 
vietējiem kurināmajiem 
([Error! Reference source 
not found.] - 608); 

 Biomasu izmantojošu 
koģenerācijas elektrostaciju 
attīstība ([Error! Reference 
source not found.] - 610); 

 Aktivitātes mērķis: Būtiski 
paaugstināt elektroenerģijas 
un siltumenerģijas ražošanas 
apjomus no biomasas, 
tādējādi mazinot Latvijas 
atkarību no primāro enerģijas 
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integrēšanos Eiropas 
sistēmās [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.69]; 

 Dažādot primāro 
enerģijas resursu 
piegādes un 
paaugstināt 
elektroenerģijas 
pašnodrošinājumu 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.70]; 

 Atbalstīt investīcijas 
enerģijas ražošanā no 
atjaunojamajiem 
enerģijas resursiem; 

 Sekmēt 
konkurētspējīgas 
biodegvielas ražošanu 
un plašāku pielietošanu 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.71]. 

Risināmie uzdevumi 
attiecībā uz sabiedrisko 
pakalpojumu attīstību 
([Error! Reference source 
not found.] - 39. lpp.): 

 Uzlabot komunālās 
infrastruktūras kvalitāti, 
novēršot nelietderīgu 
energoresursu 
izmantošanu; 

 Izstrādāt vienotu 
atbalsta politiku 

tradicionālajiem resursiem 
([Error! Reference 
source not found.] - 540) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.18]. 

Daudzu Latvijas 
centralizētās 
siltumapgādes uzņēmumu 
lielākā problēma ir sistēmu 
sliktais tehniskais stāvoklis 
un zemā 
energoefektivitāte ([Error! 
Reference source not 
found.] - 541). 

Lielā daļā siltumavotu tiek 
izmantotas novecojušas 
tehnoloģijas un nelietderīgi 
patērēts kurināmais un 
citas izejvielas ([Error! 
Reference source not 
found.] - 543). 

Daugavas kaskādes 
hidroelektrostacijās ir 
nedroša dambju 
aizsardzības sistēma, kas 
pārrāvuma gadījumā var 
dabai un cilvēkiem radīt 
neatgriezeniskas sekas 
([Error! Reference 
source not found.] - 550) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.19]. 

 

energoresursi; 

Iespējas: 

 Valsts un privātas 
partnerības iespēju 
izmantošana 
infrastruktūras 
straujākai attīstībai 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.20]; 

 Elektroenerģijas un 
gāzes tirgus 
atvēršana [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.21]; 

Draudi: 

 Atkarība no ārzemju 
energoresursiem; 

 Tehnogēnie riski 
(Daugavas HES 
kaskāde) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.19]. 

 

resursu importa ([Error! 
Reference source not 
found.] - 611). 

2.6.pasākuma „Pašvaldībām 
piederošo mājokļu 
energoefektivitāte” aktivitātes: 

 Pašvaldībai piederošo 
mājokļu atjaunošanas un 
siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi ([Error! Reference 
source not found.] - 872) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.22; K.P6.4.3.25]; 

 Aktivitātes mērķis: Mājokļu 
energoefektivitātes pasākumu 
veikšana īres dzīvojamā 
fondā, lai nodrošinātu 
pašvaldības dzīvojamā fonda 
ilgtspēju un energoresursu 
efektīvu izmantošanu. Tiks 
veikta ēkas galveno daļu 
atjaunošana – jumts, fasāde, 
logi, durvis, trepju telpas, 
koridori, ieejas un lifti. Tāpat 
ietverti energoefektivitātes 
pasākumi – siltumsistēmu 
izolācija un renovācija, 
atjaunoti enerģijas resursi un 
siltuma izplatības tīkli ([Error! 
Reference source not 
found.] - 873); 

 Tehnisko sistēmu izveide 
(modernizācija) pašvaldībai 
piederošajos sociālajos 
mājokļos ([Error! Reference 
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energoefektivitātes 
paaugstināšanai 
siltumapgādes 
uzņēmumu sistēmās un 
ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanai [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.72]. 

 

source not found.] - 875) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.23; K.P6.4.3.25]; 

 Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
pašvaldības dzīvojamā fonda 
ilgtspējību caur sociālo 
mājokļu atjaunošanu un 
komunikāciju un iekārtu 
izveidi vai nomaiņu. Tiks 
veikta ēkas galveno daļu 
atjaunošana – jumts, fasāde, 
logi, durvis, trepju telpas, 
koridori, ieejas un lifti. Tāpat 
atjaunošanā tiks ietvertas 
ēkas tehniskās instalācijas – 
ūdens apgāde, notekūdeņu 
sistēmas, elektrības un 
ugunsdrošības instalācijas, 
ventilācijas un atkritumu 
sistēmas, utt. ([Error! 
Reference source not 
found.] - 876); 

 Nepabeigto ēku atjaunošana 
un to siltumnoturības 
pasākumu realizēšana 
([Error! Reference source 
not found.] - 878) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.24; K.P6.4.3.25];  

 Aktivitātes mērķis: Palielināt 
pašvaldības dzīvojamā fonda 
pieejamību likumā „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” noteiktajām 
personu kategorijām caur 
nepabeigto būvju 
atjaunošanas pasākumiem. 



Pielikums Nr. 3 

 

FMProgrP03_021007_VSID_ex-ante1; Valsts stratēģiskā ietvardokumenta sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums 315 

NN..PP..KK..  NNaacciioonnāāllaaiiss  aattttīīssttīībbaass  ppllāānnss  AAnnaallīīzzeess  ppaammaattoojjuummss  

NNSSIIDD  
SSVVIIDD  IIddeennttiiffiiccēēttāāss  vvaajjaaddzzīībbaass  

NNSSIIDD  ssttrraattēēģģiijjāā  
DDPP  NNSSIIDD  DDPP  aakkttiivviittāātteess  

Tiks veikta ēkas galveno daļu 
atjaunošana – jumts, fasāde, 
logi, durvis, trepju telpas, 
koridori, ieejas un lifti. Tāpat 
atjaunošanā tiks ietvertas 
ēkas tehniskās instalācijas – 
ūdens apgāde, notekūdeņu 
sistēmas, elektrības un 
ugunsdrošības instalācijas, 
ventilācijas un atkritumu 
sistēmas, utt. ([Error! 
Reference source not 
found.] - 879). 

4.    ES normatīvajos aktos 
noteikto prasību vides un 
enerģētikas jomā 
ieviešana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 729) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.17]. 

  

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas  

5. Modernizējot IKT 
infrastruktūru publiskās 
pārvaldes institūcijās, 
mērķim jābūt uz iedzīvotāju 
vajadzībām orientētu 
pakalpojumu sniegšanai. 
Elektronisko pakalpojumu 
attīstība jāveicina, 
piedāvājot dažādus 
pakalpojumu sniegšanas 
kanālus, uzlabojot 
pakalpojumu pieejamību un 

IKT izmantošana publisko 
pakalpojumu sniegšanā un 
saņemšanā Latvijā, 
salīdzinoši ar citām ES 
valstīm, attīstās samērā 
lēni. Joprojām notiek plaša 
“papīru komunikācija” 
starp iestādēm, jo 
informācijas apmaiņai nav 
izveidotas atbilstošas un 
drošas datorsistēmas. 
Daudzi iedzīvotājiem un 

Stiprās puses: 

 Stabili izaugsmes 
tempi IT nozarē; 

 Augsti Interneta 
lietotāju skaita 
pieauguma tempi; 

 Ir izveidotas visu 
būtisko valsts 
reģistru informācijas 
sistēmas; 

 Augsti e-komercijas 

Jaunas un efektīvi 
koordinētas investīcijas 
IKT infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstībā 
([Error! Reference source 
not found.] - 727). 

Galvenie investīciju virzieni 
attiecībā uz informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām 
([Error! Reference source 
not found.] - 844): 

 Valsts informāciju 
sistēmu attīstība, tai 
skaitā valsts nozīmes 
datu bāžu, reģistru un 
arhīvu izveide, 
pieejamība, 
digitalizācija, 

2.3. pasākuma „IKT infrastruktūra 
un pakalpojumi” aktivitātes: 

 Publiskās pārvaldes 
elektronisko pakalpojumu un 
informācijas sistēmu attīstība 
([Error! Reference source 
not found.] - 762) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.26]; 

 Aktivitātes mērķis: Efektīvi 
izmantojot IKT iespējas, 
uzlabot publiskās pārvaldes 
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drošību, atvieglojot 
administratīvo slogu 
iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem. Jāattīsta 
informācijas sistēmu 
infrastruktūra, nodrošinot 
informācijas sistēmu 
saskaņotību un drošību, 
sekmējot plašu pieejamību 
informācijai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 37. lpp.). 

Risināmie uzdevumi 
attiecībā uz IKT 
infrastruktūru un 
pakalpojumu attīstību un 
vispārēju pieejamību 
publiskajiem tīkliem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 37. lpp.): 

 Veicināt valsts un 
pašvaldību 
pakalpojumu 
elektronizāciju un 
attīstību; 

 Nodrošināt valsts un 
pašvaldību informācijas 
sistēmu savstarpējo 
savietojamību un 
veicināt valsts un 
pašvaldību informācijas 
sistēmu attīstību; 

 Nodrošināt izglītības 
sistēmas 
informatizāciju un 
uzlabot izglītības 

uzņēmējiem svarīgi 
pakalpojumi vēl nav 
pieejami elektroniskā 
formā, lielai daļai valsts 
iedzīvotāju, īpaši vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, ir 
nepietiekamas zināšanas 
datora un interneta 
lietošanā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 185) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.57];  

Saskaņā ar ES pētījumu, 
publiskās pārvaldes 
pakalpojumu pieejamības 
ziņā Latvija Eiropā atrodas 
25.vietā. 2005.gada 
Apvienoto Nāciju ziņojumā 
par e-pārvaldes attīstību 
Latvija ierindota 32.vietā 
pasaulē (no 132 ANO 
dalībvalstīm) ([Error! 
Reference source not 
found.] - 185) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.57]; 

Saskaņā ar ES rīcības 
plānu „e-Eiropa 2005”, 
kura mērķu īstenošana 
Latvijai joprojām ir aktuāla, 
vispirms svarīgi ir 
elektroniski nodrošināt 20 
nozīmīgākos publiskos 
pamatpakalpojumus 
iedzīvotājiem un 

attīstības tempi; 

Vājās puses: 

 Nevienmērīgi attīstīts 
IKT tīkls, ierobežota 
pieeja Internet, īpaši 
platjoslas tīkliem; 

 Nepietiekošs e-
pārvaldes 
pakalpojumu klāsts 
neveicina 
informācijas 
sabiedrības 
veidošanos; 

 Nepietiekošas IKT 
iemaņas visiem 
informācijas 
sabiedrības procesos 
iesaistāmajiem; 

Iespējas:  

 Konkurences 
ietekmē uzlabosies 
IKT pakalpojumu 
pieejamība un 
kvalitāte; 

Draudi: 

 Elektronisko sakaru 
nozares 
monopolizācija; 

savietojamība un 
savstarpējo 
izmantojamība, un 
integrācija ar mērķi 
veidot tehnisko bāzi e-
pakalpojumu attīstībai, 

 Publiskās pārvaldes 
institūciju, tai skaitā, 
nodarbinātības un 
sociālās, veselības, 
kultūras, izglītības 
iestāžu un citās 
nozarēs, 
nodrošināšana ar 
nepieciešamo IKT 
infrastruktūru un 
interneta pieslēgumu; 

 E-pakalpojumu 
attīstība; 

 Tālāka publisko 
interneta pieejas 
punktu attīstība. 

efektivitāti, veicināt publisko 
pakalpojumu elektronizāciju, 
attīstību, pieejamību un 
kvalitāti, samazināt 
administratīvo slogu uz 
iedzīvotājiem un 
komersantiem, palielināt 
iespējas iedzīvotājiem 
iesaistīties sabiedriskajos 
procesos, attīstīt informācijas 
sistēmas, nodrošinot tehnisko 
bāzi e-pakalpojumu attīstībai 
un uzlabojot informācijas 
apriti. Aktivitāte vērsta uz IKT 
infrastruktūras, t.sk., 
informācijas sistēmu un 
pakalpojumu, attīstību 
vairākās nozarēs – veselības 
aprūpes, nodarbinātības un 
sociālās aizsardzības, 
kultūras un citās. Svarīgs 
aktivitātes mērķis ir izglītības 
sistēmas nodrošināšana ar 
atbilstošu, izmaksu efektīvu, 
drošu un uzticamu IKT 
infrastruktūru, plašāka un 
efektīvāka IKT izmantošana 
izglītības iestādēs un 
izglītības procesā, tādējādi 
uzlabojot izglītības kvalitāti un 
efektivitāti. Aktivitātes mērķis 
ir arī attīstīt un pilnveidot 
informācijas sistēmas, kas 
domātas visām vai vairākām 
publiskās pārvaldes 
institūcijām, nodrošinot šo 
informācijas sistēmu 
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iestāžu darbinieku 
prasmes darbam ar 
jaunajām IKT; 

 Nodrošināt valsts un 
pašvaldību iestādes, tai 
skaitā, veselības, 
nodarbinātības, 
sociālās, kultūras un 
citās nozarēs, ar 
nepieciešamo IKT 
infrastruktūru un 
interneta pieslēgumu 
un uzlabot iestāžu 
darbinieku prasmes 
darbam ar jaunajām 
IKT; 

 Veicināt IKT 
pielietojumu 
uzņēmējdarbībā un 
mājsaimniecībās, lai 
nodrošinātu plašu 
pieeju pakalpojumiem 
un informācijai [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.73]. 

 

uzņēmējiem. 2004.gadā 
Latvijā tikai 5% pārvaldes 
pakalpojumu bija pieejami 
elektroniski, kas ir 
zemākais rādītājs ES 
(Lietuvā – 40%, Igaunijā – 
63%, ES25 vidēji - 41%) 
([Error! Reference 
source not found.] - 188) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.57]; 

Saskaņā ar pētījumu, 
trešo elektronizācijas 
līmeni 2005.gadā bija 
sasnieguši tikai 7 
pamatpakalpojumi, bet 
ceturto līmeni - neviens. 
Kā iemesli, kas traucē 
straujāku pakalpojumu 
elektronizāciju, tiek minēti: 
elektroniskā paraksta 
trūkums, vienota valsts 

portāla ar pakalpojumu 
katalogu trūkums, 
nepietiekošais 
finansējums datortehnikas 
un programmatūras 
iegādei, iemaņu, zināšanu 
un motivācijas trūkums 
pakalpojumu attīstībai un 
IKT izmantošanai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 189) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.57, K.P6.4.3.28]; 

Cits pētījums par e-

 Digitālās plaisas 
palielināšanas. 

saskaņotību un integrāciju, un 
attīstīt pakalpojumus, kuros 
piedalās vairākas publiskās 
pārvaldes institūcijas un tiek 
izmantotas vairākas 
informācijas sistēmas ([Error! 
Reference source not 
found.] - 763). 
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pakalpojumu pieejamību 
Latvijā rāda, ka, lai gan 
publiskās pārvaldes 
pakalpojumus 2005.gadā 
kopumā izmantoja 82,9% 
no aptaujātajiem 
iedzīvotājiem, nevienu 
elektronisko pakalpojumu 
nebija izmantojuši 70,6% 
respondentu, no kuriem, 
savukārt, 77,2% izteica 
vajadzību pēc e-
pakalpojumiem un 
norādīja, ka galvenie 
šķēršļi e-pakalpojumu 
izmantošanai ir interneta 
nepieejamība un prasmju 
trūkums darbā ar internetu 
([Error! Reference 
source not found.] - 190) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.57]; 

o E-
pakalpojumu attīstību 
traucē arī reizēm 
nepietiekošā pakalpojumu 
satura kvalitāte. Aptuveni 
20% Latvijas pilsētu mājas 
lapu netiek regulāri 
atjaunotas, diskusijas 
iespējas apmeklētājiem 
tiek dotas tikai 35% mājas 
lapu, izmantojot e-vidē 
ievietotos rīkus, iespējams 
sazināties ar 33% 
pašvaldību un nepilnā 
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apjomā informācija 
svešvalodās pieejama 
65% mājas lapu. Kopumā 
tikai 24,6% pašvaldību 
iestādēm 2004.gadā bija 
savas mājas lapas ([Error! 
Reference source not 
found.] - 191) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.57]; 

o Saskaņā 
ar cita pētījuma 
rezultātiem, viens no 
citiem būtiskiem 
iemesliem, kas traucē e-
pakalpojumu attīstību, ir 
informācijas trūkums 
iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem, īpaši MVU, 
par pakalpojumiem, kurus 
sniedz konkrētā 
pašvaldība vai reģionālās 
iestādes (vienotas mājas 
lapas trūkums, kur būtu 
iespējams atrast 
visaptverošu informāciju 
par pakalpojumiem 
([Error! Reference 
source not found.] - 192) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.57]. 

6. Risināmie uzdevumi 
attiecībā uz IKT 
infrastruktūru un 
pakalpojumu attīstību un 
vispārēju pieejamību 

Rīgā un citās Latvijas 
lielākās pilsētās interneta 
pieejamības līmenis 
pēdējos gados ir strauji 
paaugstinājies, tomēr tā 

Vājās puses: 

 Nevienmērīgi attīstīts 
IKT tīkls, ierobežota 
pieeja Internet, īpaši 

Pieejamības 
publiskajiem tīkliem 
uzlabošana ([Error! 

Reference source not 

Galvenie investīciju virzieni 
attiecībā uz informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijām 
([Error! Reference source not 

 Publisko interneta pieejas 
punktu attīstība ([Error! 
Reference source not 
found.] - 765); 

 Aktivitātes mērķis: 
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publiskajiem tīkliem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 37. lpp.): 

 Nodrošināt pieeju 
platjoslas datu 
pārraides tīkliem un 
publisko interneta 
pieejas punktu attīstību, 
veicinot reģionu 
līdzsvarotu attīstību. 

 

līmenis valstī kopumā nav 
pietiekami augsts, lai 
nodrošinātu sekmīgu 
informācijas sabiedrības 
attīstību. 2004.gadā 26% 
mājsaimniecību bija 
dators, bet tikai 15% 
mājsaimniecību ir 
interneta pieslēgums 
(Lietuvā - 12%, Igaunijā – 
31%, ES25 vidēji - 43%). 
2004.gadā datoru ir 
lietojuši 54%, bet internetu 
44% iedzīvotāju. Savukārt 
regulāri (vismaz reizi 
nedēļā), datoru lieto 36%, 
bet internetu, tikai 27% 
iedzīvotāju ([Error! 
Reference source not 
found.] - 180) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.57]; 

Interneta un datoru 
lietotāju nelielo skaitu 
ietekmē nelielais datoru 
skaits mājsaimniecībās. 
Kopumā IKT nelietošanas 
iemesli – nav iespēju 
(63%) vai nevar atļauties 
(24%), nav vajadzības 
(58%) vai intereses (23%), 
trūkst iemaņu (28%) 
([Error! Reference 
source not found.] - 182) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.57]; 

platjoslas tīkliem. found.] - 727). found.] - 844): 

 Piekļuves platjoslu datu 
pārraidei 
nodrošināšana un 
uzlabošana, īpaši 
pievēršot uzmanību 
mazāk attīstītām 
teritorijām; 

 Valsts nozīmes 
elektronisko sakaru 
tīklu izveide, attīstība 
un pilnveidošana; 

 Informācijas un datu 
pārraides drošības 
nodrošināšana. 

Paaugstināt piekļuves 
iespējas internetam pēc 
iespējas plašākām 
sabiedrības grupām, veicinot 
piekļuvi publiskās pārvaldes 
un komercsabiedrību 
piedāvātajiem 
elektroniskajiem un citiem 
pakalpojumiem un 
informācijai, lai veicinātu 
iedzīvotāju iekļaušanos 
sabiedrības sociālajos, 
ekonomiskajos un kultūras 
procesos un uzlabotu viņu 
dzīves kvalitāti ([Error! 
Reference source not 
found.] - 766); 

 Elektronisko sakaru 
pakalpojumu līdztiesīgas 
pieejamības nodrošināšana 
visā valsts teritorijā (platjoslas 
tīkla attīstība) ([Error! 
Reference source not 
found.] - 768); 

 Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
iedzīvotājiem, 
komercsabiedrībām un 
publiskās pārvaldes iestādēm 
un citiem lietotājiem visā 
valsts teritorijā ērtu, ātru un 
kvalitatīvu piekļuvi publiskai 
informācijai, publiskās 
pārvaldes un 
komercpakalpojumiem, 
izmantojot elektronisko sakaru 
pakalpojumus vai nodrošinot 
infrastruktūru platjoslu tīkla 
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Salīdzinājumā ar lielajām 
pilsētām interneta 
lietošana ir krasi mazāka 
reģionos (60%:15%) 
([Error! Reference 
source not found.] - 182) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.57]; 

Interneta lietošanas 
izplatību kavē arī šī 
pakalpojuma augstā 
maksa, salīdzinot ar 
iedzīvotāju pirktspēju, kā 
arī nepietiekamās 
svešvalodu, īpaši angļu 
valodas, zināšanas 
([Error! Reference 
source not found.] - 182) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.57]; 

Līdzās pieejamības 
problēmām, kā būtiska 
barjera interneta un datora 
izmantošanai sociāli aktīvo 
iedzīvotāju vidū tiek 
minēts iemaņu trūkums 
darbam ar datoriem (50%) 
un datora nepieejamība 
(43%) ([Error! Reference 
source not found.] - 182) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.57]. 

attīstībai visā valsts teritorijā 
([Error! Reference source 
not found.] - 769); 

 Valsts nozīmes elektronisko 
sakaru tīklu izveide, attīstība 
un pilnveidošana, informācijas 
datu pārraides drošības 
nodrošināšana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 771); 

 Aktivitātes mērķis: Izveidot 
valsts funkciju veikšanai 
nepieciešamos elektronisko 
sakaru tīklus, uzlabot 
informācijas apriti un piekļuvi 
informācijas sistēmām (t.sk., 
ārkārtas situāciju gadījumos), 
uzlabot datu drošības 
apdraudējuma novēršanas 
jautājumu risināšanu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 772). 

7. Risināmie uzdevumi 
attiecībā uz IKT 
infrastruktūru un 

Līdzās pieejamības 
problēmām, kā būtiska 
barjera interneta un datora 

Vājās puses: 

 Nepietiekošas IKT 
iemaņas visiem 

IKT un informācijas 
apstrādes prasmju 
nodrošināšana ([Error! 

Publiskās pārvaldes 
institūciju darbinieku 
apmācība un prasmju 

 



Pielikums Nr. 3 

 

FMProgrP03_021007_VSID_ex-ante1; Valsts stratēģiskā ietvardokumenta sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums 322 

NN..PP..KK..  NNaacciioonnāāllaaiiss  aattttīīssttīībbaass  ppllāānnss  AAnnaallīīzzeess  ppaammaattoojjuummss  

NNSSIIDD  
SSVVIIDD  IIddeennttiiffiiccēēttāāss  vvaajjaaddzzīībbaass  

NNSSIIDD  ssttrraattēēģģiijjāā  
DDPP  NNSSIIDD  DDPP  aakkttiivviittāātteess  

pakalpojumu attīstību un 
vispārēju pieejamību 
publiskajiem tīkliem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 37. lpp.) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.74]: 

 Nodrošināt izglītības 
sistēmas 
informatizāciju un 
uzlabot izglītības 
iestāžu darbinieku 
prasmes darbam ar 
jaunajām IKT; 

 Nodrošināt valsts un 
pašvaldību iestādes, tai 
skaitā, veselības, 
nodarbinātības, 
sociālās, kultūras un 
citās nozarēs, ar 
nepieciešamo IKT 
infrastruktūru un 
interneta pieslēgumu 
un uzlabot iestāžu 
darbinieku prasmes 
darbam ar jaunajām 
IKT. 

 

 

izmantošanai sociāli aktīvo 
iedzīvotāju vidū tiek 
minēts iemaņu trūkums 
darbam ar datoriem (50%) 
un datora nepieejamība 
(43%) ([Error! Reference 
source not found.] - 182) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.57]. 

informācijas 
sabiedrības procesos 
iesaistāmajiem 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.27]. 

Reference source not 
found.] - 727) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.27]. 

pilnveidošana darbam ar 
jaunajām IKT ([Error! 

Reference source not found.] 

- 844) [Skatīt konstatējumu 

sadaļu K.P6.4.3.27; 
K.P6.7.3.74]. 

Izglītības infrastruktūra 

8. Risināmie uzdevumi 
attiecībā uz izglītības 
infrastruktūras modernizāciju 

Dabaszinātņu skolotāju 
rīcībā esošie mācību 
materiāli un kabinetu 

Vājās puses: 

 Neatbilstoša 
izglītības 

Izglītības infrastruktūras 
modernizācija – 
investīcijas izglītības 

Galvenie investīciju virzieni 
attiecībā uz izglītības 
infrastruktūru ([Error! 

3.1. pasākuma „Profesionālās 
izglītības infrastruktūra” aktivitātes 
[Skatīt konstatējumu sadaļu 
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([Error! Reference source 
not found.] - 17. lpp.): 

 Universitāšu, 
augstskolu un koledžu 
ēku 
atjaunošana/jaunbūves 
(studiju un zinātniskā 
darba telpas), pieejas 
nodrošināšana 
personām ar 
funkcionālajiem 
traucējumiem; 

 Iekārtu, piederumu, 
aprīkojuma, tehnoloģiju 
iegāde, modernizēšana 
un uzstādīšana 
augstākās izglītības 
iestādēs, tajā skaitā 
tādus, kas nodrošina 
izglītības programmu 
apgūšanas iespējas arī 
personām ar 
funkcionāliem 
traucējumiem; 

 Visu līmeņu valsts un 
pašvaldību izglītības 
iestāžu ēku renovācija, 
iekārtu un aprīkojuma 
atjaunināšana, materiāli 
tehniskā nodrošinājuma 
modernizācija, pieejas 
nodrošināšana 
personām ar 
funkcionāliem 
traucējumiem; 

 Valsts un pašvaldību 

aprīkojums nedod iespēju 
īstenot mūsdienīgu 
mācību saturu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 249) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.30]. 

Nepietiekams 
nodrošinājums ar 
informācijas tehnoloģijām 
([Error! Reference 
source not found.] - 251) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.30]. 

Mācību iestāžu ēkas un 
inženiertehniskie tīkli ir 
novecojuši un tiem ir 
nepieciešama atjaunošana 
([Error! Reference 
source not found.] - 252) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.30]. 

Profesionālās izglītības 
iestādēm ir novecojusi 
infrastruktūra, kas 
neveicina jauniešu vēlmi 
mācīties profesionālās 
izglītības iestādēs ([Error! 
Reference source not 
found.] - 258) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.30]. 

Latvijas augstskolās ir 
nepietiekams, novecojis 
aprīkojums un telpu 

infrastruktūra un 
iekārtas; 

 Novecojusi 
zinātniskā 
infrastruktūra. 

infrastruktūrā un 
izglītības materiāli 
tehniskajā 
nodrošinājumā (mācību 
līdzekļi, aprīkojums, 
iekārtas, aparatūra) 
([Error! Reference source 
not found.] - 726). 

Reference source not found.] 

- 852): 

 Izglītības iestāžu ēku 
renovācija, ieskaitot 
inženierkomunikāciju 
tīklu, siltummezglu, 
ūdensapgādes, 
kanalizācijas un 
ventilācijas sistēmu 
remonts vai nomaiņa; 

 Izglītības iestāžu telpu 
un izglītības iestāžu 
nodrošināšana ar 
modernu mācību un 
studiju aprīkojumu, tajā 
skaitā datortehniku un 
biroja tehniku, mācību 
un uzskates līdzekļiem; 

 Iekšējo datu pārraides 
tīklu, bibliotēku 
elektronisko sistēmu 
izveide [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.75]; 

 Mūsdienu prasībām 
atbilstošu mācību, 
studiju un pētniecības 
darba vietu, 
laboratoriju, mācību 
kabinetu un darbnīcu 
iekārtošana; 

  Pieejas, speciāla 
aprīkojuma un mācību  

palīglīdzekļu 
nodrošināšana 
izglītības iestādēs 

K.P6.4.3.29]: 

 Mācību aprīkojuma 
modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana 
profesionālās izglītības 
programmu īstenošanai 
([Error! Reference source 
not found.] - 910); 

 Aktivitātes mērķis: 
Profesionālās izglītības 
programmu īstenošanu 
nodrošinošās infrastruktūras 
uzlabošana, lai veicinātu 
profesionālās izglītības 
atbilstību darba tirgus 
prasībām ([Error! Reference 
source not found.] - 911); 

 Profesionālās izglītības 
infrastruktūras attīstība un 
mācību aprīkojuma 
modernizācija ieslodzījuma 
vietās ([Error! Reference 
source not found.] - 913); 

 Aktivitātes mērķis: 
Profesionālās kvalifikācijas 
ieguves iespēju 
nodrošināšana notiesātajiem 
ieslodzījuma vietās ([Error! 
Reference source not 
found.] - 914).  

3.2. pasākuma „Augstākās 
izglītības infrastruktūra” aktivitātes 
[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.29]: 
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vidējās izglītības 
iestādēs nodrošināt 
kvalitatīvai dabas 
zinātņu apguvei 
nepieciešamo materiālo 
bāzi; 

 Nepieciešamās 
modernas IKT 
infrastruktūras 
nodrošināšana visu 
pakāpju un veidu 
izglītības iestādēs 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.75]; 

 Skolu bibliotēku, 
mācību video un 
fonotēku fondu un 
elektronisko apmācības 
programmu 
atjaunināšana un 
papildināšana [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.75]; 

 Sporta infrastruktūras 
uzlabošana un/vai 
pieejas nodrošināšana 
izglītības iestādēs 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.76]; 

 Nodrošināt mācību 
iestāžu fizisko 
pieejamību bērniem un 
jauniešiem ar kustību 
traucējumiem un 
uzlabot speciālās 

stāvoklis dabaszinātņu un 
inženierzinātņu studiju 
programmu realizācijai 
([Error! Reference 
source not found.] - 301) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.30]. 

2004.gadā izglītības 
pakalpojums tiek 
nodrošināts 9822 (3% no 
kopējā izglītojamo skaita) 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un tikai 
1785 no viņiem ir integrēti 
vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs. Izglītojamiem ar 
kustību traucējumiem ir 
pielāgotas 9 vispārējās 
izglītības iestādes, 2 
augstākās izglītības 
iestādes, bet būtu 
nepieciešamas vismaz 38 
iestādes (viena pielāgota 
izglītības iestāde rajonā un 
lielajās pilsētās) ([Error! 
Reference source not 
found.] - 324). 

personām ar dažādiem 
invaliditātes veidiem. 
Reģionālo izglītības 
iestāžu atbalstīšana ar 
mērķi  veicināt augsti 
kvalificētu speciālistu 
sagatavošanu reģionu 
vajadzībām.    

 Augstākās izglītības iestāžu 
materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana, nodrošinot 
izglītības programmu 
apgūšanas iespējas arī 
personām ar funkcionāliem 
traucējumiem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 939) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.31]; 

 Aktivitātes mērķis: Iekārtu, 
piederumu, aprīkojuma, 
tehnoloģiju iegāde, 
modernizēšana un 
uzstādīšana augstākās 
izglītības iestādēs, lai 
nodrošinātu mūsdienīgu 
mācību programmu 
īstenošanu, īpaši dabas 
zinātņu, matemātikas, 
informācijas tehnoloģiju, 
inženierzinātņu, veselības 
aprūpes un vides zinātnes 
izglītības tematisko grupu 
programmās, kā arī 
nodrošinot augstākās 
izglītības programmu 
apgūšanas iespējas 
personām ar funkcionāliem 
traucējumiem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 940); 

 Augstākās izglītības iestāžu 
infrastruktūras uzlabošana, 
nodrošinot pieeju personām 
ar funkcionālajiem 
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izglītības infrastruktūru. 

Risināmie uzdevumi 
attiecībā uz zinātniskās 
infrastruktūras modernizāciju 
zinātniskajās institūcijās 
([Error! Reference source 
not found.] - 25. lpp.): 

 Modernizēt zinātnisko 
infrastruktūru 
augstākās izglītības un 
zinātniskajās 
institūcijās visos 
reģionos. 

traucējumiem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 942) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.31]; 

 Aktivitātes mērķis: Augstākās 
izglītības iestāžu ēku, būvju, 
infrastruktūras būvniecība, 
renovācija, lai nodrošinātu 
nepieciešamos 
priekšnoteikumus mūsdienīgu 
mācību programmu 
īstenošanai, īpaši dabas 
zinātņu, matemātikas, 
informācijas tehnoloģiju, 
inženierzinātņu, veselības 
aprūpes un vides zinātnes 
izglītības tematisko grupu 
programmās, kā arī 
nodrošinot augstākās 
izglītības programmu 
apgūšanas iespējas 
personām ar funkcionāliem 
traucējumiem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 943). 

3.3. pasākuma „Izglītības 
infrastruktūra vispārējo prasmju 
nodrošināšanai” aktivitātes [Skatīt 
konstatējumu sadaļu K.P6.4.3.29]: 

 Kvalitatīvai dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 962); 
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 Aktivitātes mērķis: Uzlabot 
izglītības kvalitāti 
dabaszinātnēs vidējās 
vispārējās izglītības posmā un 
radīt priekšnosacījumus valsts 
attīstībai zinātņu un 
tehnoloģiju ietilpīgajās 
nozarēs ([Error! Reference 
source not found.] - 963); 

 Speciālās izglītības iestāžu un 
vispārējās izglītības iestāžu 
infrastruktūras uzlabošana 
([Error! Reference source 
not found.] - 965); 

 Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
vispārējās izglītības iestāžu 
pieejamību izglītojamajiem ar 
kustību traucējumiem un 
uzlabot mācību vidi 
izglītojamajiem ar 
funkcionāliem traucējumiem 
(redzes, dzirdes u.c.), kā arī 
veicināt darba un sadzīves 
prasmju attīstīšanu 
izglītojamajiem speciālās 
izglītības iestādēs ([Error! 
Reference source not 
found.] - 966). 

Sociālā infrastruktūra  

9. Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.77 

Viens no galvenajiem 
kavēkļiem sievietēm 
iesaistīties darba 
attiecībās ir bērnudārzu un 
dienas aprūpes centru 
pieejamības trūkums 

 Investīcijas 
nodarbinātības, 
infrastruktūrā ([Error! 

Reference source not 
found.] - 726). 

Darba tirgus politikas 
ieviešanā iesaistīto 
institūciju infrastruktūras 
attīstība. 

3.4. pasākuma „Nodarbinātības un 
sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 
aktivitātes [Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.32; K.P6.4.3.33]: 

 Darba tirgus institūciju 
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([Error! Reference 
source not found.] - 205) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.35]. 

 

infrastruktūras pilnveidošana 
([Error! Reference source 
not found.] - 996); 

 Aktivitātes mērķis: Izveidot 
modernu un uz klientiem 
orientētu infrastruktūru, 
nodrošinot kvalitatīvu un 
operatīvu pakalpojumu 
sniegšanu klientiem un 
sadarbības partneriem, 
uzlabojot IKT un darba 
apstākļus atbilstoši 
veicamajām funkcijām, 
izveidojot ērtus apstākļus 
klientiem, saņemot 
pakalpojumus un 
konsultācijas, attīstot IKT 
pielietošanu pakalpojumu 
operatīvākai nodrošināšanai 
klientiem un efektīvai datu 
uzskaites un politikas 
ieviešanas monitoringa 
veikšanai ([Error! Reference 
source not found.] - 997). 

 Pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstība 
nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centros 
([Error! Reference source 
not found.] - 999) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.34; K.P6.4.3.35]; 

 Aktivitātes mērķis: Veicināt 
līdztiesīgas nodarbinātības 
iespējas, kā arī nodarbinātību 
un pakalpojumu pieejamību 
nacionālās un reģionālās 
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nozīmes attīstības centros, 
attīstot pirmsskolas izglītības 
iestāžu infrastruktūru ([Error! 
Reference source not 
found.] - 1000). 

10. Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.77 

 Stiprās puses [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.41]: 

 Stabila un ilgtspējīga 
sociālās 
apdrošināšanas, 
sociālās palīdzības 
un sociālo 
pakalpojumu 
sistēma; 

Iespējas:  

 Attīstās valsts 
institūcijām 
alternatīvie sociālās 
aprūpes 
pakalpojumi. 

Investīcijas sociālās 
aprūpes veicinošā 
infrastruktūrā ([Error! 

Reference source not 
found.] - 726). 

 Sociālās aprūpes, 
sociālās rehabilitācijas 
un sociālās korekcijas, 
tai skaitā ieslodzījuma 
vietu un probācijas 
iestāžu infrastruktūras 
uzlabošana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 860) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.39]; 

 Profesionālās 
rehabilitācija, tehnisko 
palīglīdzekļu 
nodrošināšanas un 
darbspēju vērtēšanas 
infrastruktūras 
uzlabošana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 860) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.39]. 

3.4. pasākuma „Nodarbinātības un 
sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 
aktivitātes [Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.32; K.P6.4.3.33; 
K.P6.4.3.36]]: 

 Darbspēju vērtēšanas un 
sociālo pakalpojumu 
ieviešanas institūciju 
infrastruktūras pilnveidošana 
([Error! Reference source 
not found.] - 993) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.40]; 

 Aktivitātes mērķis: Izveidot 
infrastruktūru darbspēju 
vērtēšanas un sociālo 
pakalpojumu ieviešanas 
institūcijās invalīdiem un 
personām ar draudošu 
invaliditāti, pilnveidojot sociālo 
pakalpojumu kvalitāti un 
valsts atbalsta sistēmu 
invalīdiem ([Error! Reference 
source not found.] - 994). 

 Atbalsts alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu pieejamības 
attīstībai novadu nozīmes 
attīstības centros ([Error! 
Reference source not 
found.] - 1002) [Skatīt 
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konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.40]; 

 Aktivitātes mērķis: Veicināt 
līdztiesīgas nodarbinātības 
iespējas, kā arī nodarbinātību 
un pakalpojumu pieejamību 
novadu nozīmes attīstības 
centros, attīstot alternatīvās 
aprūpes pakalpojumu 
pieejamību bērnu un citu 
aprūpējamo personu 
pieskatīšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 1003). 

11. Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.77 

 Stiprās puses [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.41]: 

 Veiksmīgi uzsākta 
veselības aprūpes 
sistēmas reforma; 

 Medicīniski 
zinātniskais 
potenciāls; 

Vājās puses: 

 Slikts iedzīvotāju 
veselības stāvoklis; 

 Strauji pieaug 
arodslimību 
gadījumu skaits, 
augsts nelaimes 
gadījumu īpatsvars 

Investīcijas veselības 
aprūpes infrastruktūrā 
([Error! Reference source 
not found.] - 726); 

Investīcijas veselību 
veicinošā infrastruktūrā 
([Error! Reference source 
not found.] - 726) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.38]. 

Veselības aprūpes, jo īpaši, 
primārās veselības un 
neatliekamās palīdzības 
infrastruktūras 
modernizēšana ([Error! 

Reference source not found.] 

- 860). 

 Veselīga un aktīva 
dzīvesveida veicinošās 
infrastruktūras 
pilnveidošana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 860) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.38]; 

 Investīcijas sporta bāzu 
attīstībā, radot 
apstākļus veselas, 
fiziski un garīgi 
attīstītas personības 
veidošanai ([Error! 

3.5. pasākuma „Veselības aprūpes 
infrastruktūra” aktivitātes [Skatīt 
konstatējumu sadaļu K.P6.4.3.32; 
K.P6.4.3.36]: 

 Stacionārās veselības 
aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju un neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
attīstība ([Error! Reference 
source not found.] - 1028); 

 Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
stacionāro veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju tīkla 
optimizāciju, paaugstinot 
veselības aprūpes 
pakalpojuma kvalitāti, un 
slimnieku ārstēšanai 
nepieciešamo medicīnisko 
ierīču izmantošanas 
uzlabošanu un koncentrāciju, 
kā arī sakārtot neatliekamās 
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darbā; 

 Primārās veselības 
aprūpes un 
neatliekamas 
medicīniskās 
palīdzības 
neatbilstoša kvalitāte 
un nelīdzvērtīga 
pieejamība; 

 Reproduktīvās 
veselības zema 
prioritāte 
demogrāfiskās 
situācijas 
aktualizācijas 
kontekstā [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.37]; 

 Strukturāla 
medicīniskā 
personāla 
neatbilstība nozares 
attīstības vajadzībām 
kontekstā [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.37]; 

 Veselības aprūpē 
nepietiekoši tiek 
uzsvērta veselības 
veicināšana un 
profilakse [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.38]; 

Iespējas: 

Reference source not 
found.] - 860) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.38]. 

medicīniskās palīdzības 
sniegšanu, lai nodrošinātu 
ātru un efektīvu palīdzības 
sniegšanu pirmsslimnīcas 
posmā ([Error! Reference 
source not found.] - 1029); 

 Ambulatorās veselības 
aprūpes attīstība ([Error! 
Reference source not 
found.] - 1031); 

 Aktivitātes mērķis: Sakārtot 
primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju 
infrastruktūru, tādejādi 
materiāltehniski nodrošinot 
primārās aprūpes ārsta kā 
„vārtu vērēja” lomu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 1032). 
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 Uzlabojot 
sabiedrības izpratni 
par veselīgu dzīves 
veidu tiks veicināta 
darbaspēka kvalitāte 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.38]; 

Draudi: 

 Pacientu tiešo 
maksājumu 
pieaugums liedz 
savlaicīgu veselības 
aprūpi arvien 
lielākam skaitam 
Latvijas iedzīvotāju 
kontekstā [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.37]. 

Kultūrvides sociālekonomiskais potenciāls  

12. Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.78 

Līdz 2009.gadam ar ERAF 
atbalstu tiks izveidotas 
takas 84 km garumā un 
rekonstruēti ~10 km 
tūrisma taku, ar norādēm 
un informācijas stendiem 
tiks aprīkota 11 maršruti, 
kā arī veikti citi uzlabojumi 
([Error! Reference 
source not found.] - 519) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.47]. 

Stiprās puses: 

 Bagāts kultūras 
mantojums 
(materiālais un 
nemateriālais), 
starptautiski atzīts un 
novērtēts; 

 Saglabāta vietējā 
daudzveidība un 
kultūras identitāte; 

Ar neskarto dabas 
teritoriju, bioloģiskās 
daudzveidības, kultūras 
un vēstures mantojuma 
jomām saistītās 
infrastruktūras un 
pakalpojumu 
pilnveidošana ar mērķi 
veicināt tālāku 
investīciju (īpaši no 
privātā sekotra) piesaisti 
un ekonomiskās 
aktivitātes pieaugumu 

Galvenie NSID noteiktie 
iespējamie investīciju 
virzieni ([Error! Reference 

source not found.] - 868) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.44]: 

 Kultūras infrastruktūras 
attīstība; 

 Kultūras un vēstures 
mantojuma un 
laikmetīgās kultūrvides 
ekonomiskās darbības 

2.5. pasākuma „Kultūrvides 
sociālekonomiskā ietekme” 
aktivitātes [Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.44]: 

 Daudzfunkcionālu koncertzāļu 
tīkla izveide nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības 
centros ([Error! Reference 
source not found.] - 832) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.42]; 

 Aktivitātes mērķis: 
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Tomēr ir nepieciešamas 
papildus investīcijas 
tūrisma plūsmu 
novirzīšanai uz jūtīgām 
teritorijām ([Error! 
Reference source not 
found.] - 520). 

Galvenās problēmas 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas 
infrastruktūras attīstībā ir 
([Error! Reference 
source not found.] - 526) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.46]: 

 Mazattīstīta 
ekotūrisma 
infrastruktūra (takas, 
laipas, skatu torņi, 
īpaši iekārtotas 
atpūtas vietas un 
ceļi); 

 Nepietiek tūrisma 
informācijas zīmju, 
norāžu un tūrisma 
informācijas centru; 

 Neattīstīta 
infrastruktūra īpaši 
aizsargājamo dabas 
teritoriju un augu un 
dzīvnieku kolekciju 
apmeklēšanai 
cilvēkiem ar 
dažādiem 

Vājās puses: 

 Novecojusi kultūras 
infrastruktūra 
(muzeji, kultūras 
pieminekļi u.c.); 

 Neattīstīta tūrisma 
infrastruktūra; 

 Nepietiekošs 
komplekso tūrisma 
produktu 
piedāvājums; 

Iespējas: 

 Aizsākta vairāku 
vērienīgu kultūras 
objektu būvniecība, 
kas uzlabos vides 
kvalitāti un veicinās 
valsts konkurētspēju; 

 Kultūras mantojums 
ir nozīmīgs resurss 
kultūras tūrisma 
sekmēšanā un 
reģionu attīstībā; 

Draudi: 

 Kultūras norises 
koncentrēsies tikai 
lielākajās pilsētās – 
kļūs sliktāk 

apkārt esošajās 
teritorijās ([Error! 

Reference source not 
found.] - 730) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.42]. 

formu attīstība un 
dažādošana; 

 Atbalsts jaunu 
nacionālas nozīmes 
kultūras produktu 
radīšanai (izveidojot 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšanas atbalsta 
sistēmu to īpašniekiem, 
atjaunojot, saglabājot, 
attīstot un integrējot 
nacionālas nozīmes 
kultūras mantojumu 
kvalitatīvas publiskās 
telpas izveides un 
radošo industriju 
attīstības procesā); 

 Jaunu nacionālas 
nozīmes kultūras 
objektu un ar to 
saistītās infrastruktūras 
izveide un attīstība. 

Decentralizēt, dažādot un 
paplašināt kvalitatīvu kultūras 
produktu un pakalpojumu 
klāstu un to teritoriālo 
pieejamību iedzīvotājiem, 
investējot daudzfunkcionālu 
koncertzāļu tīkla izveidē 
([Error! Reference source 
not found.] - 833);  

 Nozīmīgu kultūrvēsturiskā 
mantojuma objektu 
atjaunošana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 835) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.43]; 

 Aktivitātes mērķis: Atjaunot 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
objektus, kas var kalpot kā 
izšķirošs faktors teritoriju 
ekonomiskajai reģenerācijai: 
stimulēt cilvēkkapitāla kvalitāti 
un vienlaikus veikt ilgtspējīgas 
investīcijas iedzīvotājiem 
labvēlīgu dzīves un darba 
apstākļu nodrošināšanā 
([Error! Reference source 
not found.] - 836); 

 Atbalsts kultūras pieminekļu 
privātīpašniekiem kultūras 
pieminekļu saglabāšanā un to 
sociālekonomiskā potenciāla 
efektīvā izmantošanā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 838) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.45]; 
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invaliditātes veidiem. 

Kultūras ekonomiskais 
potenciāls šobrīd nav 
pilnībā apzināts un atzīts 
([Error! Reference 
source not found.] - 552). 

Kopējais kultūras 
infrastruktūras stāvoklis 
lielākajā daļā Latvijas 
teritorijas ir 
neapmierinošs. Kultūras 
infrastruktūras 
nodrošinājums ar 
mūsdienu tehnoloģijām un 
citu nepieciešamo 
aprīkojumu ievērojami 
atpaliek no 
komercpakalpojumu 
sniedzēju attiecīgā 
nodrošinājuma, kultūras 
iestādes nespēj konkurēt 
ar citām komerciāli 
veiksmīgām izklaides un 
brīvā laika pavadīšanas 
vietām ([Error! Reference 
source not found.] - 554). 

Jaunradīto kultūras 
objektu skaits ir 
nepietiekams un tas 
nespēj nodrošināt arvien 
pieaugošo pieprasījumu 
pēc kultūras produktiem 
([Error! Reference 
source not found.] - 556). 

pieejama.  Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
atbalstu privātīpašumā esošo 
kultūras pieminekļu 
saglabāšanai un to 
sociālekonomiskā potenciāla 
stiprināšanai, stimulēt vides 
kvalitāti un teritoriju 
ekonomisko izaugsmi, efektīvi 
izmantojot kultūrvides resursu 
pievienoto vērtību ([Error! 
Reference source not 
found.] - 839).  
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Tūrisms   

13. Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.79 

Gan ienākošā, gan vietējā 
tūrisma straujā pieauguma 
rezultātā ir iespējams 
identificētas vairākas 
esošās tūrisma 
infrastruktūras problēmas, 
kas rada draudus pozitīvai 
tūrisma nozares attīstībai 
valsts līmenī ([Error! 
Reference source not 
found.] - 560) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.48]. 

Latvijā nav pietiekami 
attīstīta un starptautiskām 
prasībām atbilstoša 
darījumu un pasākumu 
(kongresu un konferenču) 
tūrisma infrastruktūra 
([Error! Reference 
source not found.] - 561) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.48; 
K.P6.4.3.53]. 

Esošā tūrisma 
infrastruktūra Latvijā nav 
pieejama cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, 
ģimenēm ar maziem 
bērniem un veciem 
cilvēkiem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 564) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.48; K.P6.4.3.54]. 

Galvenās risināmās 

Stiprās puses: 

 Bagāts kultūras 
mantojums 
(materiālais un 
nemateriālais), 
starptautiski atzīts un 
novērtēts; 

 Saglabāta vietējā 
daudzveidība un 
kultūras identitāte; 

Vājās puses: 

 Novecojusi kultūras 
infrastruktūra 
(muzeji, kultūras 
pieminekļi u.c.); 

 Neattīstīta tūrisma 
infrastruktūra; 

 Nepietiekošs 
komplekso tūrisma 
produktu 
piedāvājums; 

Iespējas: 

 Aizsākta vairāku 
vērienīgu kultūras 
objektu būvniecība, 
kas uzlabos vides 
kvalitāti un veicinās 
valsts konkurētspēju; 

 Kultūras mantojums 
ir nozīmīgs resurss 
kultūras tūrisma 
sekmēšanā un 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.48] 

Galvenie investīciju virzieni 
attiecībā uz tūrismu ([Error! 

Reference source not found.] 

- 875): 

 Kūrortu, minerālūdens 
un ārstniecisko dūņu 
apsaimniekošanas 
nacionāla līmeņa 
infrastruktūras 
attīstīšana [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.50]; 

 Kultūras tūrisma kā 
vienu no 
nozīmīgākajiem 
Latvijas tūrisma 
produktiem attīstīšana; 

 Investīcijas 
starptautisku kongresu 
centru izveidošanā 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.53]. 

2.4. pasākuma „Tūrisms” 
aktivitātes: 

 Nacionālās nozīmes 
veselības un rekreatīvā 
tūrisma produkta attīstība 
([Error! Reference source 
not found.] - 797) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.48; K.P6.4.3.49]; 

 Aktivitātes mērķis: Veicināt 
nacionālās nozīmes veselības 
un rekreatīvā tūrisma 
produkta un kūrortu tūrisma 
pakalpojumu attīstību Latvijā, 
nodrošinot tam nepieciešamo 
infrastruktūru ([Error! 
Reference source not 
found.] - 798); 

 Nacionālās nozīmes kultūras 
tūrisma produkta attīstība 
([Error! Reference source 
not found.] - 800) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.48]; 

 Aktivitātes mērķis: Veicināt 
starptautiski konkurētspējīgu 
un atpazīstamu kultūras 
tūrisma produktu attīstību, 
nodrošinot Latvijas valsts 
nozīmes kultūrvēsturisko 
vērtību tūrisma infrastruktūras 
uzlabošanu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 801); 

 Nacionālās nozīmes aktīvā 
tūrisma produkta attīstība 
([Error! Reference source 
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problēmas ([Error! 
Reference source not 
found.] - 572) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.48; K.P6.4.3.55]: 

 Tūrisma 
infrastruktūras 
neatbilstība esošajai 
tūrisma plūsmai un 
plānotajai attīstībai;  

 Nepietiekams 
integrētu un inovatīvu 
nacionālo tūrisma 
produktu 
piedāvājums;  

 Nepietiekamas 
uzņēmēju un 
potenciālu tūrisma 
objektu īpašnieku 
zināšanas par 
tūrisma organizāciju; 

 Nepietiekama 
kultūras un vēstures 
pieminekļu 
izmantošana tūrisma 
produktu attīstīšanā 
to sliktā tehniskā 
stāvokļa dēļ. 

reģionu attīstībā; 

Draudi: 

 Kultūras norises 
koncentrēsies tikai 
lielākajās pilsētās – 
kļūs sliktāk pieejama. 

not found.] - 803) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.48; K.P6.4.3.51]; 

 Aktivitātes mērķis: Veicināt 
aktīvā tūrisma produkta 
attīstību, izveidojot 
velotūrisma maršrutu 
marķējumu, informatīvo 
aprīkojumu un pieejamības 
nodrošināšanu, ievērojot 
tūristu drošības un tūrisma 
resursu ilgtspējības 
nodrošināšanas prasības. 
([Error! Reference source 
not found.] - 804); 

 Tūrisma informācijas sistēmas 
attīstība ([Error! Reference 
source not found.] - 806) 

[Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.48; K.P6.4.3.52]; 

 Aktivitātes mērķis: Izveidot 
kompleksu tūrisma 
informācijas nesēju sistēmu, 
kas ceļotājiem nodrošinātu 
ērtu tūrisma objektu atrašanu 
un informācijas iegūšanu 
([Error! Reference source 
not found.] - 807). 

Pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības priekšnoteikumu radīšana attīstības centros 

14. Risināmie uzdevumi 
attiecībā uz infrastruktūras 
un pakalpojumiem dažādiem 
cilvēku darbības veidiem un 
dzīves stiliem ([Error! 

   Galvenie investīciju virzieni 
attiecībā uz Pakalpojumu 
pieejamības un 
sasniedzamības 
priekšnoteikumu radīšana 

 



Pielikums Nr. 3 

 

FMProgrP03_021007_VSID_ex-ante1; Valsts stratēģiskā ietvardokumenta sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums 336 

NN..PP..KK..  NNaacciioonnāāllaaiiss  aattttīīssttīībbaass  ppllāānnss  AAnnaallīīzzeess  ppaammaattoojjuummss  

NNSSIIDD  
SSVVIIDD  IIddeennttiiffiiccēēttāāss  vvaajjaaddzzīībbaass  

NNSSIIDD  ssttrraattēēģģiijjāā  
DDPP  NNSSIIDD  DDPP  aakkttiivviittāātteess  

Reference source not 
found.] - 39. lpp.) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.80]: 

 Nodrošināt visa veida 
pakalpojumu „minimālā 
groza” izstrādi atbilstoši 
katra centra līmenim un 
radīt priekšnosacījumus 
šo pakalpojumu 
saņemšanai, vienlaicīgi 
nosakot par katra 
pakalpojumu veida 
nodrošināšanu 
atbildīgo institūciju; 

 Mazināt starp Latvijas 
reģioniem pastāvošās 
atšķirības visa veida 
pakalpojumu kvalitātē 
un sasniedzamībā;  

 Atpūtas un aktīvā 
dzīvesveida 
pakalpojumu klāsta 
dažādošana, t.sk., 
izmantojot vietējos 
kultūrvēsturiskos un 
dabas resursus; 

 Radīt iespējas 
iedzīvotājiem 
nodarboties ar dažāda 
veida un līmeņa 
fiziskajām aktivitātēm, 
tādējādi attīstot katra 
cilvēka garīgo un 
fizisko potenciālu.  

attīstības centros ([Error! 
Reference source not 
found.] - 881) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.56]: 

 Pakalpojumu 
pieejamības un 
kvalitatīvas dzīves 
telpas priekšnosacījumu 
nodrošināšana attīstības 
centros – pirmsskolas 
izglītības iestāžu 
infrastruktūras 
atjaunošana un 
attīstība; 

 Veselīga un aktīva 
dzīvesveida veicinošās 
infrastruktūras 
pilnveidošana; 

 Kultūras infrastruktūras 
un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana 
un atjaunošana; 

 Kultūras pakalpojumu 
kvalitātes un 
pieejamība, nodrošinot 
minimālo kultūras 
pakalpojumu grozu;  

 Vietējo autoceļu, kas 
savieno novadu un 
vietējas nozīmes 
attīstības centrus, 
atjaunošana un 
attīstība; 

 Publisko interneta 
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pieejas punktu izveide; 

 Platjoslas datu 
pārraides tīklu izplatība 
reģionos; 

 Pilsētu infrastruktūras 
sakārtošana; 

 Mazo ostu 
infrastruktūras 
atjaunošana; 

 Energoefektivitātes 
palielināšana; 

 Ar uzņēmējdarbību 
saistītās infrastruktūras 
attīstība. 

  

Atbilstību tabula 

  

Konstatējuma ID K.P6.4.3.01 K.P6.4.3.02 K.P6.4.3.03 K.P6.4.3.04 K.P6.4.3.05 K.P6.4.3.07 K.P6.4.3.08 K.P6.4.3.09 K.P6.4.3.10 K.P6.4.3.11 

Ziņojums - nodaļa DP3 - 1 NSID - 1 NSID - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 NSID - 1 DP3 - 1 NSID - 1 NSID - 1 DP3 - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.4.3.12 K.P6.4.3.13 K.P6.4.3.14 K.P6.4.3.15 K.P6.4.3.16 K.P6.4.3.17 K.P6.4.3.18 K.P6.4.3.19 K.P6.4.3.20 K.P6.4.3.21 

Ziņojums - nodaļa DP3 - 1 NSID - 1 NSID - 1 NSID - 1 DP3 - 1 NSID - 1 NSID - 1 DP3 - 1 NSID - 1 NSID - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.4.3.22 K.P6.4.3.23 K.P6.4.3.24 K.P6.4.3.25 K.P6.4.3.26 K.P6.4.3.27 K.P6.4.3.28 K.P6.4.3.29 K.P6.4.3.30 K.P6.4.3.31 

Ziņojums - nodaļa DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 NSID - 2 DP3 - 1 DP3 - 1 NSID - 2 NSID - 2 DP3 - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.4.3.32 K.P6.4.3.33 K.P6.4.3.34 K.P6.4.3.35 K.P6.4.3.36 K.P6.4.3.37 K.P6.4.3.38 K.P6.4.3.39 K.P6.4.3.40 K.P6.4.3.41 

Ziņojums - nodaļa NSID - 2 NSID - 1 DP3 - 1 NSID - 2 NSID - 1 NSID - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 NSID - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.4.3.42 K.P6.4.3.43 K.P6.4.3.44 K.P6.4.3.45 K.P6.4.3.46 K.P6.4.3.47 K.P6.4.3.48 K.P6.4.3.49 K.P6.4.3.50 K.P6.4.3.51 

Ziņojums - nodaļa DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 NSID - 1 DP3 - 1 NSID - 1 DP3 - 1 NSID - 1 DP3 - 1 
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Konstatējuma ID K.P6.4.3.52 K.P6.4.3.53 K.P6.4.3.54 K.P6.4.3.55 K.P6.4.3.56 K.P6.4.3.57 K.P6.7.3.58 K.P6.7.3.59 K.P6.7.3.60 K.P6.7.3.61 

Ziņojums - nodaļa DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 NSID - 1 NSID - 2 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 

           

Konstatējuma ID K.P6.7.3.62 K.P6.7.3.63 K.P6.7.3.64 K.P6.7.3.65 K.P6.7.3.66 K.P6.7.3.67 K.P6.7.3.68 K.P6.7.3.69 K.P6.7.3.70 K.P6.7.3.71 

Ziņojums - nodaļa NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3   

           

Konstatējuma ID K.P6.7.3.72 K.P6.7.3.73 K.P6.7.3.74 K.P6.7.3.75 K.P6.7.3.76 K.P6.7.3.77 K.P6.7.3.78 K.P6.7.3.79 K.P6.7.3.80   

Ziņojums - nodaļa                     
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6.5. 1. tematiskās ass NSID stratēģijas salīdzinājums ar Kopienas kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm, Latvijas Nacionālo Lisabonas programmu 

2005. – 2008. gadam un Gēteborgas stratēģiju 

  
NN..PP..KK..  KKooppiieennaass  kkoohhēēzziijjaass  ssttrraattēēģģiijjaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess  
LLaattvviijjaass  

NNaacciioonnāāllāā  

LLiissaabboonnaass  
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Nodarbinātības un darba spēka produktivitātes veicināšana 

1. Iesaistīt darbā un saglabāt nodarbināto 
statusā vairāk cilvēku un modernizēt sociālās 
aizsardzības sistēmas ([Error! Reference 
source not found.] - 25. lpp).  

Rīcības pamatnostādne - Īstenot tādu 
nodarbinātības politiku, kuras mērķis ir pilnīga 
nodarbinātība, darba kvalitātes un ražīguma 
uzlabošana un sociālās un teritoriālās 
kohēzijas stiprināšana ([Error! Reference 
source not found.] - 25. lpp). 

Rīcības pamatnostādnes - Nodrošināt 
atvērtus darba tirgus, uzlabot darba pievilcību 
un panākt, ka darba meklētājiem, tostarp 
nelabvēlīgākā situācijā esošiem un 
neaktīviem iedzīvotājiem, strādāt ir izdevīgi 
([Error! Reference source not found.] - 25. 

lpp). 

Par svarīgu prioritāti ir jāuzskata aktīvu un 
preventīvu darba tirgus pasākumu izvēršana, 
lai pārvarētu šķēršļus, kas traucē ienākt vai 
palikt darba tirgū, un sekmētu darba 
meklētāju, bezdarbnieku un neaktīvās 
iedzīvotāju daļas, vecāka gadagājuma darba 

Atbalstīt 
jauniešu 
bezdarbnieku 
un darba 
meklētāju 
integrāciju 
darba tirgū. 

Uzlabot un 
dažādot aktīvos 
nodarbinātības 
un bezdarba 
samazināšanas 
preventīvos 
pasākumus. 

 

Palielināt darba 
ražīgumu, īpaši 
vecāka 
gadagājuma 
strādājošo un 
sieviešu 
nodarbinātību. 

Ģimenēm 
draudzīgākas 
politikas izveide, 
efektīva 
migrācijas 
plūsmu 
vadīšana, tostarp 
migrantu un 
ģimeņu pozitīva 
integrācija. 

Lielākas 
investīcijas 
cilvēkresursu 
kapitālā no 
dzīves cikla 
viedokļa ar mērķi 
uzlabot 

Samazināt absolūtā 
nabadzībā 
dzīvojošo personu 
skaitu un uzlabot šo 
personu dzīves 
kvalitāti. 

Ar saskaņotu, 
koordinētu un 
mērķtiecīgu visu 
sektoru un 
administratīvo 
līmeņu rīcību 
novērst cēloņus, 
kas veicina 
nabadzību. 

Veicināt sekmīgu un 
saskaņotu 
nabadzības 
novēršanas 
pasākumu 
plānošanu un 
īstenošanu. 

Veicināt trūcīgo un 

Saglabāt 
nodarbinātības 
līmeņa pieauguma 
tempus, īpašu 
uzmanību pievēršot 
jauniešu 
bezdarbnieku, darba 
meklētāju un sociālās 
atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju 
grupu atgriešanai 
darba tirgū, kā arī 
stimulējot 
pirmspensijas 
vecuma cilvēku 
ekonomisko aktivitāti 
([Error! Reference 
source not found.] - 

714) 

Aktīvo nodarbinātības 
pasākumu 
paplašināšana, 
dažādošana un 
pilnveidošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 754) 

Bezdarbnieku, jo 
īpaši, sociālās 
atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju 
grupu, tai skaitā, 
iedzīvotāju ar vājām 
latviešu valodas 
zināšanām, 
konkurētspējas darba 
tirgū uzlabošana 
([Error! Reference 
source not found.] - 

754) 

Iedzīvotāju ekonomiskās 
aktivitātes stimulēšana 
([Error! Reference 
source not found.] - 514)  

Sniegt efektīvu atbalstu 
sociālās atstumtības 
riskam pakļauto 
iedzīvotāju grupām to 
motivācijas un 
konkurētspējas darba 
tirgū paaugstināšanai, 
nodrošinot kompleksus 
atbalsta projektus 
mērķgrupu bezdarbnieku 
integrēšanās iespēju 
darba tirgū uzlabošanai; 
nodarbinātības 
pasākumus mērķagrupu 
bezdarbniekiem un 
motivācijas 
paaugstināšanas un 
nodarbinātības 
veicināšanas programmas 
ilgstošajiem 
bezdarbniekiem ([Error! 
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ņēmēju, kā arī bezdarba riska grupas 
iedzīvotāju mobilitāti, īpašu uzmanību 
pievēršot zemas kvalifikācijas darba 
ņēmējiem.  

Veicot pasākumus šajā jomā, galvenā 
uzmanība jāpievērš individualizētu 
pakalpojumu nodrošināšanai, tostarp jāpalīdz 
iedzīvotājiem darba meklējumos, jāpalīdz 
iekārtoties darbā un jānodrošina apmācības, 
lai piemērotu darba meklētāju un darba 
ņēmēju prasmes vietējo darba tirgu 
vajadzībām ([Error! Reference source not 
found.] - 25., 26. lpp).  

Īpaša uzmanība jāvelta šādam pasākumam - 
Eiropas Jaunatnes pakta īstenošana, 
atvieglinot jauniešu piekļuvi darba iespējām 
un pārejas periodu no mācībām uz darbu, 
tostarp ar profesionālās orientācijas palīdzību, 
atbalstot izglītības pabeigšanu, nodrošinot 
piekļuvi atbilstīgai apmācībai un mācekļa 
praksei ([Error! Reference source not 
found.] - 26. lpp) [Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.5.1.01] 

Par svarīgu prioritāti jāuzskata arī iekļaujošu 
darba tirgu nodrošināšana personām bez 
priekšrocībām darba tirgū vai personām, kam 
draud sociāla atstumtība, piemēram, 
jauniešiem, kas priekšlaikus pārtrauc mācības 
skolā, ilgstošiem bezdarbniekiem, minoritātēm 

strādājošo darba 
spējas. 

Izskaust galēju 
nabadzību un 
badu. 

Īpašu mērķu 
noteikšana 2010. 
gadam, lai 
mazinātu cilvēku 
skaitu, kas dzīvo 
uz nabadzības 
riska robežas. 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.5.1.16]  

Ievērojami 
palielināt 
sieviešu un 
vecāka 
gadagājuma 
strādājošo dalību 
darba tirgū 
saskaņā ar 
noteiktajiem 
mērķiem. 

mazturīgo 
nodarbinātību un 
darbaspēju attīstību. 
([Error! Reference 
source not found.] 

- 20.lpp) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.5.1.22] 

Izveidot un attīstīt 
nodarbinātības 
veicināšanas 
pasākumu 
kompleksu 
personām ar 
īpašām vajadzībām 
profesionālās 
kvalifikācijas 
iegūšanai un 
paaugstināšanai, 
izveidot subsidēto 
darba vietu sistēmu. 
([Error! Reference 
source not found.] 
- 22.lpp) 

 

Reference source not 
found.] - 515)). 

Preventīva darbība 
sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un 
iekļaujošas izglītības 
attīstība ([Error! 
Reference source not 
found.] - 428)  

Samazināt jauniešu 
skaitu, kas agri pamet 
mācības un neturpina 
izglītību, veicināt 
piemērotu izglītības un 
tālākizglītības ceļu 
piedāvājumu jauniešiem 
un pieaugušajiem ar 
zemām pamatprasmēm 
un sociālās atstumtības 
riska grupās ([Error! 
Reference source not 
found.] - 429). 
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un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Integrācijas panākšanai un diskriminācijas 
izskaušanai šajā jomā ir vajadzīgi vēl plašāki 
atbalsta pasākumi ([Error! Reference source 
not found.] - 26. lpp). To mērķim jābūt:– 

minēto iedzīvotāju grupu nodarbinātības 
iespēju uzlabošana, paplašinot iesaisti 
profesionālā izglītībā un apmācībā, 
rehabilitācija un atbilstīgi stimulējoši pasākumi 
un darba apstākļi, kā arī vajadzīgā sociālā 
atbalsta un aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšana, tostarp attīstot sociālo 
ekonomiku ([Error! Reference source not 
found.] - 26. lpp). 

2. Īpaša uzmanība jāvelta šādam pasākumam - 
Eiropas Dzimumu līdztiesības pakta 
īstenošana, izmantojot integrētu pieeju un 
īpašus pasākumus, lai darba tirgū iesaistītu 
vairāk sieviešu, samazinātu profesiju 
segregāciju, risinātu jautājumus par darba 
samaksas atšķirībām starp dzimumiem un 
dzimumu stereotipiem, sekmētu ģimenei 
draudzīgākas darba vides izveidi un darba un 
privātās dzīves labāku saskaņu. Līdzās 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai politiku 
un pasākumu īstenošanā, labākai informētībai 
un iesaistīto pušu dialogam, izšķirīga nozīme 
ir pasākumiem, kas atvieglina bērnu un no 
citiem atkarīgu personu aprūpes pakalpojumu 
pieejamību ([Error! Reference source not 
found.] - 26. lpp) [Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.5.1.02] 

Informēt un 
izglītot 
sabiedrību par 
dzimuma 
līdztiesību 
darba tirgū. 

Atbalstīt 
personu pēc 
bērna kopšanas 
atvaļinājuma 
iekļaušanai 
darba tirgū. 

Iesaistīt 
pirmspensijas 
vecuma 
cilvēkus darba 
tirgū. 

ES politikas 
veidošana 
legālās 
migrācijas 
jautājumos, 
migrantu un viņu 
ģimeņu 
integrācijas 
nostiprināšana 
un cīņa pret 
nelikumīgu 
ieceļošanu. 

Turpināt veidot 
ES politiku 
legālās 
migrācijas jomā. 
[Skatīt 
konstatējumu 

Nodrošināt 
vienādas iespējas 
sievietēm un 
vīriešiem darba 
tirgū. 

Veicināt cilvēku ar 
īpašām vajadzībām, 
riska un sociāli 
atstumto iedzīvotāju 
grupu integrāciju 
darba tirgū. ([Error! 
Reference source 
not found.] - 

21.lpp) 

Diskriminācijas 
izskaušana darba 
tirgū ([Error! 
Reference source 
not found.] - 714) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.08] 

Atbalsts dzimumu 
līdztiesības veicināšanai 
darba tirgū ([Error! 
Reference source not 
found.] - 477)  

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 ([Error! 
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Īpaši pasākumi, lai nostiprinātu migrantu 
piekļuvi darba tirgum un atvieglinātu šīs 
iedzīvotāju kategorijas sociālo integrāciju, 
izmantojot apmācību, ārvalstīs iegūtas 
kvalifikācijas atzīšanu, individuālas 
konsultācijas, valodu apguvi, piemērotu 
atbalstu uzņēmējdarbībai un darba devēju un 
migrējošā darbaspēka labāku informētību par 
tiesībām un pienākumiem, kā arī nodrošinot 
diskriminācijas novēršanas likumu izpildi 
([Error! Reference source not found.] - 26. 

lpp) [Skatīt konstatējumu sadaļu K.P6.5.1.03] 

sadaļu 
K.P6.5.1.17] 

Veicināt 
dzimumu 
līdztiesību un 
nodrošināt 
sieviešu 
iespējas. 

Nabadzības un 
sociālās 
atstumtības 
apkarošana, 
ceļveža sieviešu 
un vīriešu 
vienlīdzībai 
izveide, lai 
panāktu 
dzimumu 
līdztiesību un 
risinātu ES 
demogrāfiskos 
uzdevumus. 

Reference source not 
found.] - 478) 

3. Nedrīkst aizmirst pašnodarbinātības un 
uzņēmumu veidošanas, IKT prasmju un 
ciparu kompetences potenciālās iespējas 
([Error! Reference source not found.] - 25., 
26. lpp).  

Galvenā uzmanība jāvelta pasākumiem, kuru 
nolūks ir veicināt ar cilvēkresursiem saistītas 

   Samazināt 
nelabvēlīgās 
atšķirības 
nodarbinātības un 
bezdarba rādītājos 
starp dažādām valsts 
teritorijas daļām 
([Error! Reference 
source not found.] - 

Ekonomiskās 
aktivitātes 
stimulēšana vāji 
attīstītajos reģionos, 
jo īpaši 
komercdarbības un 
pašnodarbinātības 
veicināšana ([Error! 
Reference source 

Atbalsts 
pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 465)  

Sekmēt darbaspējas 
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investīcijas uzņēmumos, jo īpaši MVU, un 
darbiniekos, nodrošinot mūžizglītības 
stratēģijas un sistēmas, kas darba ņēmējiem 
un jo īpaši zemas kvalifikācijas un vecāka 
gadagājuma darba ņēmējiem ļauj apgūt 
vajadzīgās prasmes uz zināšanām balstītā 
ekonomikā un pagarināt darba dzīvi. Īpaša 
uzmanība jāpievērš: 

– mūžizglītības stratēģiju un sistēmu izstrādei, 
tostarp izmantojot reģionālo un nozaru fondu 
finanšu mehānismus uzņēmumu investīciju 
palielināšanai un darba ņēmēju iesaistei 
apmācībā; 

– šādu stratēģiju īstenošanai, atbalstot 
apmācību programmu un pasākumu 
finansēšanu. Priekšroka ir MVU, tostarp 
jāatvieglina to piekļuve ārējiem zināšanu 
avotiem, finansēšanas metodēm, piemēram, 
JEREMIE programmai, un mācību 

risinājumiem, uzsverot IKT un vadības 
prasmju apguvi. Īpaša uzmanība jāpievērš arī 
plašākai zemas kvalifikācijas un vecāka 
gadagājuma darba ņēmēju iesaistei apmācībā 
un pārkvalifikācijā. 

714) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.04] 

not found.] - 754)  

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.04] 

vecuma iedzīvotāju 
prasmju un iemaņu 
pilnveidi, nodrošinot 
apmācības un 
konsultācijas 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, lai atbalstītu 
saimniecisko aktivitāšu 
attīstību, it īpaši reģionos 
([Error! Reference 
source not found.]-466)  

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.01, 
K.P6.2.1.02] 

 

4. Pienācīga uzmanība jāpievērš investīcijām 
valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanai, kā 
arī investīcijām izglītības, sociālās un 
veselības aizsardzības infrastruktūrās ([Error! 
Reference source not found.] - 24.lpp). 

Attīstīt sociālo 
pakalpojumu 
sistēmu. 

Eiropas sociālās 
aizsardzības 

Modernizēt 
sociālo 
aizsardzību, 
ņemot vērā 
demogrāfisko 

 Nodrošināt tehnisko 
atbalstu svarīgākajām 
institūcijām, kas 
nodrošina 
nodarbinātības, 
sociālās iekļaušanas 
un aprūpes 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.19] 

Kapacitātes stiprināšana 
darba tirgus institūcijām 
([Error! Reference 
source not found.] - 471)  

Izveidot modernas un uz 
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sistēmu 
modernizācija 
un to noturības 
nodrošināšana. 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.5.1.20] 

novecošanos. 

[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.5.1.18] 

 

 

pakalpojumus, lai 
veicinātu to efektivitāti 
([Error! Reference 
source not found.] - 

714) 

klientiem vērstas 
institūcijas, kas operatīvi 
reaģē uz klientu (darba 
devēju, nodarbināto, 
bezdarbnieku, darba 
meklētāju, ekonomiski 
neaktīvo iedzīvotāju 
darbaspējas vecumā) 
pieprasījumu un sniedz 
atbilstošas un 
kompetentas 
konsultācijas, nodrošina 
informatīvo atbalstu, 
izplata informatīvos un 
skaidrojošos materiālus 
par darba tirgus 
dalībniekus 
interesējošiem 
jautājumiem par 
nodarbinātību, sekmē 
darbaspēka 
konkurētspēju. Aktivitātes 
ietvaros paredzēts īstenot 
nodarbinātības nozares 
pakalpojumu sniedzēju 
specifiskās apmācības 
([Error! Reference 
source not found.] - 472) 

Vai ir pētījums kādas 
apmācības ir 
nepieciešamas. 

5. Svarīgs kohēzijas politikas uzdevums ir 
ieguldīt līdzekļus veselības aprūpes 

 Modernizēt ES 
dalībvalstu 

 Īstenot veselību 
veicinošus un 

Darbaspēka 
veselības veicināšana 

Veselības veicināšana 
([Error! Reference 
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nodrošināšanas iespējās, tādējādi pagarinot 
iedzīvotāju veselīgu darba dzīvi, jo īpaši 
nabadzīgākajās dalībvalstīs un reģionos 
([Error! Reference source not found.] - 30. 

lpp).  

Ir svarīgi, jo īpaši atpalikušākajos reģionos, ar 
kohēzijas politikas palīdzību uzlabot 
ilgtermiņa veselības aprūpes iespējas un 
investēt veselības aizsardzības infrastruktūru 
uzlabošanā, sevišķi, ja to trūkums vai 
nepietiekama izveide ievērojami kavē 
saimniecisko izaugsmi. Dalībvalstīm ir 
jānodrošina, ka vajadzīgā veselības aprūpes 
sistēmu efektivitātes palielināšana notiek, 
investējot IKT, zināšanās un jauninājumos 
([Error! Reference source not found.] - 30. 
lpp).  

Rīcības pamatnostādne - veselības risku 
novēršana, lai paaugstinātu produktivitātes 
līmeni, rīkojot informatīvu veselības 
aizsardzības pasākumu kampaņu, nodrošinot 
zināšanu un tehnoloģiju pārņemšanu un 
nodrošinot, ka veselības aprūpes dienestu 
rīcībā ir risku novēršanai un to iespējamā 
kaitējuma mazināšanai vajadzīgās prasmes, 
līdzekļi un aprīkojums. 

rīcības plānus 
veselības 
apdraudējuma 
gadījumā. 

Stiprināt spēju 
koordinētā veidā 
reaģēt uz 
apdraudējumiem. 

Īstenot ES 
HIV/AIDS 
stratēģiju, 
iekļaujot 
pasākumus 
uzraudzības 
uzlabošanai un 
nostiprinot 
sadarbību starp 
dalībvalstīm. 

Apkarot 
HIV/AIDS, 
malāriju un citas 
slimības. 

Uzlabot 
informāciju par 
vides 
piesārņošanu un 
kaitīgu ietekmi uz 

preventīvus 
pasākumus, gan arī 
pasākumus, kas 
vērsti uz veselības 
aizsardzības 
pakalpojumu 
uzlabošanu un 
pieejamības 
nodrošināšanu 
([Error! Reference 
source not found.] - 

715) 

([Error! Reference 
source not found.] - 

754) 

source not found.] - 552)  

Veicināt sabiedrības 
izpratni par veselīgu 
dzīves veidu, tādējādi 
saglabājot pēc iespējas 
vairāk darba spējīgo 
iedzīvotāju darba tirgū, 
samazinot darba nespējas 
riskus saslimšanas dēļ, kā 
arī pašnāvību skaitu 
([Error! Reference 
source not found.] - 553) 

Pētījumi veselības 
aprūpes jomā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 555)  

Veicot pētījumus 
veselības aprūpes jomā, 
t.sk., pētījumus par 
Latvijas iedzīvotāju 
veselības stāvokli (garīgo, 
fizisko) un pētījumus par 
specifiskām medicīnas 
jomām, analizējot slimību 
cēloņus un to 
mazināšanas iespējas, 
paaugstināt investīciju 
ieguldījuma efektivitāti 
veselības aprūpes 
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veselību. 

Koordinēt 
pētījumus par 
saiknēm starp 
vides 
piesārņotājiem, 
to radīto risku un 
ietekmi uz 
veselību. [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.5.1.19] 

Uzlabot tiesību 
aktu sistēmu par 
pārtiku un 
dzīvnieku barību, 
kā arī pārskatīt 
pārtikas 
marķēšanu. 

Darbs pie augstu 
dzīvnieku 
veselības un 
labklājības 
standartu 
veicināšanas 

Ierobežot 
novēršamu, ar 
dzīves stilu 

infrastruktūrā, 
cilvēkresursos un 
veselības veicināšanas 
pasākumos ([Error! 
Reference source not 
found.] - 556) 

Veselības aprūpes un 
veicināšanas procesā 
iesaistīto institūciju 
personāla kompetences, 
prasmju un iemaņu 
līmeņa paaugstināšana 
([Error! Reference 
source not found.] - 558)  

Veselības aprūpes un 
veicināšanas procesā 
iesaistīto institūciju 
personāla apmācība un 
piesaistīšana darba 
tirgum, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu, slimību 
diagnostiku, medicīnisko 
rehabilitāciju, profilaktisko 
darbību un veicinātu 
sadarbību starp dažiem 
veselības aprūpes iestāžu 
un citu institūciju 
speciālistiem ([Error! 
Reference source not 
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saistītu slimību 
izplatību, veicinot 
veselību un 
profilaksi. 

Samazināt bērnu 
mirstību. 

Uzlabot māšu 
veselību. 

 

found.] - 559) 

Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība 
sociālās atstumtības riska 
pakļautajām iedzīvotāju 
grupām ([Error! 
Reference source not 
found.] - 561)  

Samazināt no jauna HIV 
inficēto personu skaitu un 
samazināt sociālās 
atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupu 
diskrimināciju, vienlaicīgi 
nodrošinot šīs sabiedrības 
daļas reintegrāciju darba 
tirgū un sabiedrībā 
kopumā, saņemot 
atbilstošu sabiedrības 
pozitīvu vai tolerantu 
attieksmi ([Error! 
Reference source not 
found.] - 562) 

6. Rīcības pamatnostādne - Veicināt elastību 
kopā ar nodarbinātības drošību un samazināt 
darba tirgus segmentāciju, pievēršot 
pienācīgu uzmanību sociālo partneru nozīmei 
([Error! Reference source not found.] - 26. 

lpp). [Skatīt konstatējumu sadaļu 

Samazināt 
nedeklarēto 
nodarbinātību. 

 

Turpināt darbu 
mūžizglītības 
jomā. 

 

Paaugstināt 
darbaspēka kvalitāti 
atbilstoši darba 
tirgus prasībām. 
([Error! Reference 
source not found.] 

- 21.lpp) 

Veicināt darba spēka 
produktivitāti un 
ekonomiskās 
aktivitātes ([Error! 
Reference source 
not found.] - 713) 
(Izglītības un 
motivācijas pasākumi 

Apmācības, 
konsultācijas un 
finansiālais atbalsts 
uzņēmējdarbības 
uzsācējiem, kā arī 
darbaspēka 
produktivitātes 
celšana, sekmējot 

Darbaspējas vecuma 
iedzīvotāju (15 – 64) 
konkurētspējas 
paaugstināšana darba 
tirgū, t.sk., nodarbināto 
pārkvalifikācija un aktīvie 
nodarbinātības pasākumi 
([Error! Reference 
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K.P6.5.1.04].  

Galvenā uzmanība jāvelta pasākumiem, kuru 
nolūks ir veicināt ar cilvēkresursiem saistītas 
investīcijas uzņēmumos, jo īpaši MVU, un 
darbiniekos, nodrošinot mūžizglītības 
stratēģijas un sistēmas, kas darba ņēmējiem 
un jo īpaši zemas kvalifikācijas un vecāka 
gadagājuma darba ņēmējiem ļauj apgūt 
vajadzīgās prasmes uz zināšanām balstītā 
ekonomikā un pagarināt darba dzīvi.  

Nedrīkst aizmirst pašnodarbinātības un 
uzņēmumu veidošanas, IKT prasmju un 
ciparu kompetences potenciālās iespējas 
([Error! Reference source not found.] - 25., 
26. lpp).  

 

uzņēmējdarbības 
uzsācējiem) 

 

 

 

 

 

 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.27] 

darbinieku apmācības 
uzņēmumos ([Error! 
Reference source 
not found.] - 754) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.14]. 

Lai efektīvāk cīnītos 
ar nedeklarētās 
nodarbinātības 
problēmām, atbilstošo 
valsts institūciju un 
sociālo partneru 
apvienību 
stiprināšana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 754) 

 

source not found.] - 462)  

Nodrošināt uzņēmumu 
darbinieku kvalifikācijas 
celšanu un 
pārkvalifikāciju, tādējādi 
arī sekmējot darbaspēka 
produktivitātes pieaugumu 
tautsaimniecībā, kā arī 
paaugstināt bezdarbnieku 
un darba meklētāju 
kvalifikāciju, 
konkurētspēju un 
iesaistīšanos darba tirgū 
([Error! Reference 
source not found.] - 
463). 

Atbalsts 
pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 465)  

Sekmēt darbaspējas 
vecuma iedzīvotāju 
prasmju un iemaņu 
pilnveidi, nodrošinot 
apmācības un 
konsultācijas 
uzņēmējdarbības 
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uzsākšanai, lai atbalstītu 
saimniecisko aktivitāšu 
attīstību, it īpaši reģionos 
([Error! Reference 
source not found.] - 466)  

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.01] 

Motivācijas veicināšana 
zinātniskajai darbībai 
([Error! Reference 
source not found.] - 355)  

Informēt sabiedrību par 
norisēm saistībā ar 
inovācijām un to 
potenciālu, tādējādi 
iedrošinot pēc iespējas 
plašāku sabiedrības un 
uzņēmēju daļu pievērsties 
inovatīvu risinājumu 
izstrādei un pielietošanai.  

Mūžizglītības, sociālā 
dialoga un sadarbības 
attīstība ([Error! 
Reference source not 
found.] - 419)  

Attīstīt mūžizglītību visā 
Latvijas teritorijā, 
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realizējot 2007. gadā 
izstrādāto mūžizglītības 
stratēģiju. Stiprināt sociālo 
partneru un darba devēju 
līdzdalību cilvēkresursu 
attīstības un izglītības 
koordinācijā reģionos, 
veicinot partnerību un 
sadarbību reģionālajā 
līmenī ([Error! Reference 
source not found.] - 420) 

8. Šeit var minēt arī labāku informētību par 
korporatīvo sociālo atbildību, zināšanu 
vairošanu par tiesībām, kas aizriet no darba 
līgumiem, iniciatīvām attiecībā uz darba 
kodeksu, ēnu ekonomikas samazināšanu un 
nedeklarēta darba pārveides iespējām 
pastāvīgā nodarbinātībā. 

Pilnveidot 
sistēmu darba 
drošībai un 
veselības 
aizsardzībai 
darbā. 

 

  [Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.05] 

 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.05] 

 

Darba attiecību un darba 
drošības likumdošanas 
praktiska piemērošana un 
uzraudzības 
pilnveidošana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 468)  

Aktivitātes mērķis: 
Aktivitāte sekmēs darba 
attiecību un darba 
drošības likumdošanas 
ieviešanu uzņēmumos, lai 
uzlabotu darba vidi un 
paaugstinātu darbinieku 
apmierinātības līmeni ar 
darba apstākļiem, 
mazinātu darba attiecību 
pārkāpumu un nelaimes 
gadījumu skaitu 
uzņēmumos, rosinātu 
darbiniekus un darba 
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devējus pārzināt darba 
attiecības un darba 
drošību reglamentējošo 
likumdošanu, savas 
tiesības un pienākumus, 
veidot sociāli atbildīgu 
uzņēmējdarbību, tādējādi 
mazinot arī nelegālo 
nodarbinātību ([Error! 
Reference source not 
found.] – 469) 

Izglītības attīstība 

9. Rīcības pamatnostādne - Uzlabot atbilstību 
darba tirgus vajadzībām ([Error! Reference 
source not found.] - 25. lpp). 

Atbilstoši konverģences mērķim daudzām 
dalībvalstīm un reģioniem nākas pievērsties 
ļoti svarīgiem ar izglītību un apmācību 
saistītiem jautājumiem. Finanšu līdzekļi ir 
jāiegulda arī reformu īstenošanā, kur par 
īpašām prioritātēm jāuzskata: 

 lielāka mobilitātes nodrošināšana 
reģionu, valstu un starpvalstu mērogā 
atbilstīgi apstākļiem un atbalsta 
veicināšana kvalifikāciju pārredzamības 
un atzīšanas un netradicionālās un 
neoficiālās izglītības atzīšanas 
struktūrām un sistēmām. 

Pilnveidot 
izglītības 
sistēmas un 
audzēkņu spēju 
pielāgoties 
darba tirgus 
mainīgajām 
prasībām. 

Palielināt 
augstākās 
izglītības 
pieejamību un 
atbilstību darba 
tirgus 
vajadzībām. 

Pilnveidot 
mūžizglītības 

 Attīstīt darba tirgus 
prasībām atbilstošu 
izglītības sistēmu. 
([Error! Reference 
source not found.] 
- 22.lpp) 

Noteikt atbildības 
sadalījumu starp 
valsti, pašvaldībām, 
darba devējiem un 
indivīdu 
tālākizglītības 
finansēšanā un 
indivīdu 
mūžizglītības 
nodrošināšanā. 
([Error! Reference 
source not found.] 
- 22.lpp) 

Panākt izglītības 
sistēmas atbilstību 
mainīgajām 
darbaspēka tirgus 
prasībām (PR), kā arī 
tās spēju sagatavot 
darbaspēku atbilstoši 
nākotnes ekonomikas 
attīstības tendencēm 
un virzībai uz 
zināšanu ietilpīgu 
ekonomiku ([Error! 
Reference source 
not found.] - 712) 

 

Izglītības iestāžu un 
darba devēju 
sadarbības 
veicināšana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 761) 

Inženierzinātņu, 
dabas zinātņu, 
medicīnas un citu 
Latvijas attīstībai 
nepieciešamo 
izglītības virzienu 
prestiža celšana un 
mācību bāzes 
uzlabošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 761)  

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.05, 

Atbalsts vidējās 
profesionālās izglītības 
programmu uzlabošanai 
un īstenošanai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 416) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.05] 

 

Modernizēt profesionālās 
izglītības programmu 
saturu un uzlabot mācību 
metodes un resursus 
sadarbībā ar nozaru un 
darba devēju pārstāvjiem, 
lai nodrošinātu 
sabalansētu profesionālo 
kompetenču un prasmju 
apguvi profesionālajai 
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sistēmu. 

Īstenot jaunas 
Nacionālās 
bibliotēkas un 
digitālās 
bibliotēkas 
projektu. 

Pilnveidot 
mācību 
programmas 
atbilstoši darba 
tirgus 
vajadzībām. 

Palielināt 
studentu 
mobilitātes 
iespējas 
izglītības 
papildināšanai 
un atsevišķu 
profesiju 
apgūšanai. 

Nodrošināt 
kvalitatīvus un 
visaptverošus 
profesionālās 
orientācijas 
pakalpojumus. 

Izveidot stimulu 
sistēmu darba 
devēju iesaistei 
izglītības 
finansēšanas 
veicināšanā. 
([Error! Reference 
source not found.] 

- 22.lpp). 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.5.1.23]  

K.P6.2.1.28] 

 

 

darbībai un izglītības 
turpināšanai, t.sk., 
veicinot profesionālās 
vidējās izglītības attīstību 
un informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju 
izmantošanu mācību 
procesā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 417) 

Nacionālās kvalifikāciju 
sistēmas pilnveide un 
profesionālajā izglītībā 
iesaistīto pušu 
kompetenču un 
sadarbības uzlabošana 
([Error! Reference 
source not found.] - 413) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.24]. 

Pilnveidot nacionālo 
kvalifikāciju sistēmu, t.sk., 
neformālo prasmju 
atzīšanu, uzlabojot 
esošos vai izstrādājot 
jaunus profesiju 
standartus sadarbībā ar 
darba devējiem, 
tautsaimniecības sektoru 
pārstāvjiem un 
profesionālajām 
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organizācijām un stiprinot 
sadarbību profesionālās 
izglītības satura, 
pētniecības un metodiskā 
atbalsta jomā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 414) 

Profesionālās orientācijas 
un karjeras izglītības 
attīstība, profesionāli 
orientētās izglītības 
attīstība ([Error! 
Reference source not 
found.] - 425)  

Attīstīt profesionālās 
orientācijas resursus un 
pakalpojumu pieejamību 
izglītības sistēmā, īpaši 
reģionos ([Error! 
Reference source not 
found.] - 426) 

10. Rīcības pamatnostādne – Pielāgot izglītības 
un apmācības sistēmas jaunajām prasībām 
pēc zināšanām ([Error! Reference source 
not found.] - 28. lpp).  

Atbilstoši konverģences mērķim daudzām 
dalībvalstīm un reģioniem nākas pievērsties 
ļoti svarīgiem ar izglītību un apmācību 
saistītiem jautājumiem. Finanšu līdzekļi ir 

Panākt 
vispārēju 
pamatizglītību. 

Izveidot 
profesionālās 
izglītības 
kvalitātes 
nodrošināšanas 

 Visu līmeņu 
izglītības 
programmu izstrāde 
atbilstoši 
tautsaimniecības 
nozaru attīstības 
tendencēm. ([Error! 
Reference source 
not found.] - 

Uzlabot izglītības 
kvalitāti un 
pieejamību ([Error! 
Reference source 
not found.] - 712) 

Pasākumi 
profesionālās 
izglītības pievilcības, 
kvalitātes un 
pieejamības 
uzlabošanai ([Error! 
Reference source 
not found.] - 761) 

Atbalsts maģistra un 
doktora studiju 
programmu īstenošanai 
([Error! Reference 
source not found.] - 382)  

Uzlabot maģistra un 
doktora līmeņa 
dabaszinātņu, 
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jāiegulda arī reformu īstenošanā, kur par 
īpašām prioritātēm jāuzskata: 

 pievilcīgas, pieejamas un kvalitatīvas 
visu līmeņu izglītības un mācību iespēju 
pietiekama nodrošināšana, tostarp 
uzlabojot personāla zināšanas un 
kvalifikāciju, veicinot elastīgus 
izglītošanās veidus un jaunas iespējas 
jau no agrīna skolas un pirmsskolas 
posma, veicot pasākumus, kas 
ievērojami samazinātu to jauniešu skaitu, 
kas priekšlaikus pārtrauc mācības skolā, 
un panākot, ka vairāk cilvēku iegūst pilnu 
vidējo izglītību, kā arī uzlabojot piekļuvi 
pirmsskolas un skolas izglītībai; 

 atbalsts augstākās izglītības sistēmas 
modernizācijai un cilvēka potenciāla 
attīstība pētniecības un jauninājumu 
jomā, veicinot tālākizglītību, zinātnieku 
papildu izglītošanu un lielāka jauniešu 
skaita piesaisti zinātniski tehnisko 
disciplīnu studijām;  

 profesionālās izglītības un mācību, 
tostarp mācekļu prakses un 
uzņēmējdarbības apguves, kvalitātes un 
pievilcības veicināšana; 

 investīcijas izglītības un mācību 
infrastruktūrā, tostarp IKT, ja šādas 
investīcijas prasa reformu īstenošana 
un/vai ja tās var palīdzēt ievērojami 
uzlabot izglītības un mācību sistēmu 

sistēmu. [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.5.1.21] 

Uzlabot visu 
līmeņu izglītības 
pieejamību, 
samazināt no 
izglītības 
iestādēm 
atskaitīto 
audzēkņu 
skaitu. 

 

 

22.lpp) 

Nodrošināt obligāto 
pamatizglītību, 
vairākas vienotam 
standartam 
atbilstošas 
programmas ar 
integrētu mācību 
saturu, ieskaitot 
pamatprasmju un 
galveno zināšanu 
nozaru apguvi, 
personības attīstību 
un vērtībizglītību. 
([Error! Reference 
source not found.] 

- 26.lpp) 

Profesionālās 
orientācijas sistēmas 
pilnveidošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 761) 

 

matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju, 
inženierzinātņu un 
medicīnas studiju 
programmu kvalitāti 
sadarbībā ar 
tautsaimniecības sektoru 
pārstāvjiem un 
uzņēmējiem un palielināt 
valsts attīstības 
vajadzībām atbilstošu 
sagatavoto izglītotu, 
prasmīgu un radošu 
cilvēku skaitu – 
speciālistus, kas spējīgi 
plānot, radīt un ieviest 
ražošanā augstas 
tehnoloģijas produktus, 
produktus un 
pakalpojumus ar augstu 
pievienoto vērtību, 
veicinot tautsaimniecības 
attīstību uz inovāciju 
pamata un radošo 
inovāciju attīstību ([Error! 
Reference source not 
found.] - 383) 

Atbalsts augstākās 
izglītības studiju 
programmu uzlabošanai 
un īstenošanai ([Error! 
Reference source not 
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kvalitāti un efektivitāti. 

  

 

found.] - 385)  

Turpināt studiju 
programmu satura un 
īstenošanas kvalitātes 
uzlabošanu dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas 
tehnoloģiju, 
inženierzinātņu un 
medicīnas studiju 
programmās, tuvinot 
studējošo profesionālo 
zināšanu un prasmju 
apguvi praktiskajiem 
nozares darbības 
apstākļiem, uzlabot 
sadarbību ar nozares 
profesionāļiem un 
uzņēmējiem, veicinot 
uzņēmējdarbības kursu 
izstrādi un iekļaušanu 
speciālistu sagatavošanas 
programmās un augstākā 
līmeņa studiju 
programmās, kā arī 
stiprinot studiju darba 
saikni ar tautsaimniecības 
attiecīgās nozares 
uzņēmumiem, nodrošinot 
profesionālo studiju 
programmu satura un 
uzdevumu atbilstību 
darba tirgus vajadzībām, 
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topošo profesionāļu 
sagatavošanu īstenojot 
kopā ar uzņēmumu 
speciālistiem autentiskā 
nozares vidē ([Error! 
Reference source not 
found.] - 386) 

Vispārējo zināšanu un 
prasmju uzlabošana 
([Error! Reference 
source not found.] - 422) 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.06] 

Uzlabot vispārējo 
zināšanu un prasmju 
līmeni un līdzdalību 
vidējās izglītības pakāpē, 
uzlabojot dabaszinātņu un 
matemātikas priekšmetu 
mācību metodiku, veicinot 
interesi par šiem 
priekšmetiem, kā arī 
uzlabojot mācību 
sasniegumu vērtēšanas 
sistēmu; uzlabot skolotāju 
sagatavošanu un 
tālākizglītību, lai 
nodrošinātu skolas ar 
dabaszinātņu un 
matemātikas augstās 
kvalifikācijas skolotājiem, 
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veicinātu dabaszinātņu un 
matemātikas modernizētā 
mācību satura un metožu 
ieviešanu, kā arī 
kompetenču 
paaugstināšanu darba ar 
īpašām mērķa grupām un 
pieaugušajiem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 423) 

11. Par svarīgu prioritāti jāuzskata arī iekļaujošu 
darba tirgu nodrošināšana personām bez 
priekšrocībām darba tirgū vai personām, kam 
draud sociāla atstumtība. Ir japaredz minēto 
iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespēju 
uzlabošana, paplašinot iesaisti profesionālā 
izglītībā un apmācībā, rehabilitācija un 
atbilstīgi stimulējoši pasākumi un darba 
apstākļi, kā arī vajadzīgā sociālā atbalsta un 
aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, tostarp 
attīstot sociālo ekonomiku; 

 ([Error! Reference source not found.] - 26. 

lpp). 

Piemērot 
izglītības 
pakalpojumus 
sociāli 
atstumtajām 
iedzīvotāju 
grupām. 

 Izveidot atbalsta 
tīklu, izstrādāt un 
ieviest pasākumus 
riska un sociāli 
atstumtām 
iedzīvotāju grupām. 

Apmācīt personālu 
darbam ar cilvēkiem 
ar īpašām 
vajadzībām, riska 
un sociāli 
atstumtajām 
iedzīvotāju grupām. 

Veicināt jauniešu 
iesaistīšanu darba 
tirgū. ([Error! 
Reference source 
not found.] - 
22.lpp) 

Uzlabot izglītības 
pieejamību sociālās 
atstumtības riskam 
pakļautajām 
iedzīvotāju grupām. 

Pedagoģiskās un 
sociālās korekcijas 
programmu izveide, 
tai skaitā, jauniešiem 
ar speciālām 
vajadzībām ([Error! 
Reference source 
not found.] - 761) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.15]. 

Izglītības 
pakalpojumu 
pielāgošana sociālās 
atstumtības riska 
grupām ([Error! 
Reference source 
not found.] - 761) 

Preventīva darbība 
sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un 
iekļaujošas izglītības 
attīstība ([Error! 
Reference source not 
found.] - 428)  

Samazināt jauniešu 
skaitu, kas agri pamet 
mācības un neturpina 
izglītību, veicināt 
piemērotu izglītības un 
tālākizglītības ceļu 
piedāvājumu jauniešiem 
un pieaugušajiem ar 
zemām pamatprasmēm 
un sociālās atstumtības 
riska grupās ([Error! 
Reference source not 
found.] - 429) 
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Turpināt pedagogu 
darba samaksas 
reformu. 

Veicināt 
līdzsvarotas 
attīstības un vides 
izglītības jautājumu 
iekļaušanu izglītības 
iestāžu mācību 
programmās. 

Pilnveidot izglītības 
kvalitātes kritērijus, 
lai nodrošinātu 
Latvijā iegūto 
kvalifikāciju, grādu 
un diplomu formālu 
atzīšanu un 
konkurētspēju 
Eiropas darba tirgū. 

Nodrošināt vienotu 
izglītības sistēmas 
vadību. 

Veicināt izglītības 
izmaksu 
efektivitātes 
paaugstināšanos 
visās izglītības 
pakāpēs un veidos. 



Pielikums Nr. 3 

 

FMProgrP03_021007_VSID_ex-ante1; Valsts stratēģiskā ietvardokumenta sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums  359 

NN..PP..KK..  KKooppiieennaass  kkoohhēēzziijjaass  ssttrraattēēģģiijjaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess  
LLaattvviijjaass  

NNaacciioonnāāllāā  

LLiissaabboonnaass  

pprrooggrraammmmaa  

22000055..  ––  22000088..  

ggaaddaamm  

GGēētteebboorrggaass  

ssttrraattēēģģiijjaa  
LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess  

IIddeennttiiffiiccēēttāāss  

vvaajjaaddzzīībbaass  NNSSIIDD  

ssttrraattēēģģiijjāā  

DDPP  NNSSIIDD  DDPP  aakkttiivviittāātteess  

([Error! Reference 
source not found.] 

- 26.lpp) 

12. Atbilstoši konverģences mērķim daudzām 
dalībvalstīm un reģioniem nākas pievērsties 
ļoti svarīgiem ar izglītību un apmācību 
saistītiem jautājumiem. Finanšu līdzekļi ir 
jāiegulda arī reformu īstenošanā, kur par 
īpašām prioritātēm jāuzskata: 

 pievilcīgas, pieejamas un kvalitatīvas 
visu līmeņu izglītības un mācību iespēju 
pietiekama nodrošināšana, tostarp 
uzlabojot personāla zināšanas un 
kvalifikāciju, veicinot elastīgus 
izglītošanās veidus un jaunas iespējas 
jau no agrīna skolas un pirmsskolas 
posma, veicot pasākumus, kas 
ievērojami samazinātu to jauniešu skaitu, 
kas priekšlaikus pārtrauc mācības skolā, 
un panākot, ka vairāk cilvēku iegūst pilnu 
vidējo izglītību, kā arī uzlabojot piekļuvi 
pirmsskolas un skolas izglītībai; 

   Uzlabot mācību 
spēku kontingentu un 
kvalifikāciju, bet īpaši 
atjaunot akadēmisko 
un pielietojamās 
zinātnes personālu 
([Error! Reference 
source not found.] - 
712)  

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.06]. 

Akadēmiskā 
personāla un 
pedagogu 
kvalifikācijas 
palielināšana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 761)  

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.13]. 

 

 

Augstākās izglītības 
iestāžu akadēmiskā 
personāla profesionālās 
kvalifikācijas 
paaugstināšana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 388) 

Nodrošināt augstskolu un 
koledžu akadēmiskā 
personāla profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides 
iespējas, lai akadēmiskā 
personāla kvalifikācija 
atbilstu jaunajām 
izglītības un darba tirgus 
iespējām ([Error! 
Reference source not 
found.] - 389) 

Cilvēkresursu piesaiste 
zinātnei ([Error! 
Reference source not 
found.] - 351) 

Sekmēt zinātnes 
intelektuālā potenciāla 
attīstību, radot jaunas 
darba vietas zinātniekiem, 
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veicinot jauno zinātnieku 
iesaistīšanos projektos, 
atbalstot Latvijas 
zinātnieku atgriešanos 
darbā Latvijas 
zinātniskajās institūcijās 
(reemigrāciju), piesaistot 
zinātniskajam un 
pētniecības darbam 
Latvijā ārvalstu 
zinātniekus. [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.2.1.10]. 

Vispārējo zināšanu un 
prasmju uzlabošana 
([Error! Reference 
source not found.] - 422)  

Uzlabot vispārējo 
zināšanu un prasmju 
līmeni un līdzdalību 
vidējās izglītības pakāpē, 
uzlabojot dabaszinātņu un 
matemātikas priekšmetu 
mācību metodiku, veicinot 
interesi par šiem 
priekšmetiem, kā arī 
uzlabojot mācību 
sasniegumu vērtēšanas 
sistēmu; uzlabot skolotāju 
sagatavošanu un 
tālākizglītību, lai 
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nodrošinātu skolas ar 
dabaszinātņu un 
matemātikas augstās 
kvalifikācijas skolotājiem, 
veicinātu dabaszinātņu un 
matemātikas modernizētā 
mācību satura un metožu 
ieviešanu, kā arī 
kompetenču 
paaugstināšanu darba ar 
īpašām mērķa grupām un 
pieaugušajiem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 423) 

13. Palielināt ieguldījumu cilvēkkapitālā ar 
labākas izglītības un prasmju nodrošināšanu. 
Rīcības pamatnostādne – Paplašināt un 
uzlabot ieguldījumus cilvēkkapitālā ([Error! 
Reference source not found.] - 28. lpp). Lai 

atvieglinātu piekļuvi nodarbinātībai jebkurā 
vecumā, paaugstinātu darba ražīguma līmeni 
un kvalitāti, ir jāpalielina ar cilvēkkapitālu 
saistītas investīcijas un jāizstrādā un jāīsteno 
efektīvas valsts mūžizglītības stratēģijas par 
labu katram iedzīvotājam, uzņēmumiem, 
ekonomikai un visai sabiedrībai. 

Nākamā perioda programmā ar cilvēkkapitālu 
saistītās investīcijas ir jāpalielina saskaņā ar 
Lisabonas mērķiem atbilstīgi integrētajām 
izaugsmes un nodarbinātības 
pamatnostādnēm.  

  Attīstīt profesionālās 
orientācijas, 
konsultēšanas, 
tālmācības, 
tālākizglītības un 
pārkvalifikācijas 
sistēmu. ([Error! 
Reference source 
not found.] - 
22.lpp) 

Izveidot vienotu 
profesionālās 
orientācijas sistēmu.  

Sakārtot tālmācības 
un tālākizglītības 

Veicināt ekonomiski 
aktīvo cilvēku 
kvalifikācijas celšanu 
un pilnveidošanu 
([Error! Reference 
source not found.] - 

713) 

(Ietver pārkvalifikāciju 
un tālākizglītību 
uzņēmumos, kursos)  

Tālākizglītības un 
mūžizglītības attīstība 
([Error! Reference 
source not found.] - 
761) 

Tālākizglītības 
programmu 
izvērtēšana, 
dažādošana un 
pilnveidošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 775)  

 

Mūžizglītības, sociālā 
dialoga un sadarbības 
attīstība ([Error! 
Reference source not 
found.] - 419)  

Attīstīt mūžizglītību visā 
Latvijas teritorijā, 
realizējot 2007. gadā 
izstrādāto mūžizglītības 
stratēģiju. Stiprināt sociālo 
partneru un darba devēju 
līdzdalību cilvēkresursu 
attīstības un izglītības 
koordinācijā reģionos, 
veicinot partnerību un 
sadarbību reģionālajā 
līmenī ([Error! Reference 
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Viena no galvenajām prioritātēm šajā jomā 
tiek uzskatīta saskaņotu un visaptverošu 
mūžizglītības stratēģiju atbalsts, pievēršot 
īpašu uzmanību vajadzīgajām prasmēm un 
zināšanām balstītā ekonomikā, tostarp 
atbalstot ar izglītību un mācībām saistītas 
dalībvalstu, reģionu un pilsētu sadarbības un 
partnerības izveidi ar mērķi atvieglot 
pieredzes un paraugprakses apmaiņu, 
ieskaitot jauninājumu projektus. Sevišķa 
uzmanība jāpievērš nelabvēlīgākā situācijā 
esošu iedzīvotāju grupu vajadzībām. 

jomas. 

Izveidot darba tirgus 
prasībām atbilstošu 
profesionālās 
izglītības un 
tālākizglītības 
sistēmu.  

Profesionālajai 
izglītībai nodrošināt 
teorētisko un 
praktisko 
sagatavotību 
darbam konkrētajā 
profesijā, vienlaikus 
radot motivāciju 
profesionālajai 
attīstībai un 
tālākizglītībai. 

([Error! Reference 
source not found.] 
- 26.lpp) 

 

source not found.] - 420) 

Darbaspējas vecuma 
iedzīvotāju (15 – 64) 
konkurētspējas 
paaugstināšana darba 
tirgū, t.sk., nodarbināto 
pārkvalifikācija un aktīvie 
nodarbinātības pasākumi 
([Error! Reference 
source not found.] - 462)  

Nodrošināt uzņēmumu 
darbinieku kvalifikācijas 
celšanu un 
pārkvalifikāciju, tādējādi 
arī sekmējot darbaspēka 
produktivitātes pieaugumu 
tautsaimniecībā, kā arī 
paaugstināt bezdarbnieku 
un darba meklētāju 
kvalifikāciju, 
konkurētspēju un 
iesaistīšanos darba tirgū 
([Error! Reference 
source not found.] - 

463). 

Sociālā iekļaušana 

14. [Skatīt konstatējumu sadaļu K.P6.5.1.06]    [Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.29] 

Sociālā darba 
speciālistu izglītošana 
([Error! Reference 
source not found.] - 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.29] 
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768) 

 

15. [Skatīt konstatējumu sadaļu K.P6.5.1.06]   Uzlabot darba 
meklētājiem un 
bezdarbniekiem 
sniegto 
pakalpojumu 
kvalitāti. ([Error! 
Reference source 
not found.] - 

21.lpp) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.30] 

Uz sociālās 
atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju 
grupām vērsto aktīvo 
nodarbinātības 
pasākumu 
paplašināšana, 
dažādošana un 
pilnveidošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 768) 

Motivācijas, sociālās 
aprūpes, sociālās 
rehabilitācijas, 
profesionālās 
rehabilitācijas, 
veselības traucējumu 
un funkcionālo 
iespēju ierobežojumu 
izvērtēšanas 
sistēmas 
pilnveidošana, 
dažādošana un 
attīstība ([Error! 
Reference source 
not found.] - 768) 

Pētījumu veikšana 

Veselības aprūpes un 
veicināšanas procesā 
iesaistīto institūciju 
personāla kompetences, 
prasmju un iemaņu 
līmeņa paaugstināšana 
([Error! Reference 
source not found.] - 558)  

Veselības aprūpes un 
veicināšanas procesā 
iesaistīto institūciju 
personāla apmācība un 
piesaistīšana darba 
tirgum, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu, slimību 
diagnostiku, medicīnisko 
rehabilitāciju, profilaktisko 
darbību un veicinātu 
sadarbību starp dažiem 
veselības aprūpes iestāžu 
un citu institūciju 
speciālistiem ([Error! 
Reference source not 
found.] - 559) 
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par sociālās 
iekļaušanas politikas 
pasākumu efektivitāti 
un pilnveidošanas 
iespējām ([Error! 
Reference source 
not found.] - 768) 

 

 

16. [Skatīt konstatējumu sadaļu K.P6.5.1.06]   Uzlabot darba 
meklētājiem un 
bezdarbniekiem 
sniegto 
pakalpojumu 
kvalitāti. ([Error! 
Reference source 
not found.] - 
21.lpp) 

Realizēt 
cilvēkresursu 
attīstības 
pasākumus, 
nodrošinot 
darbaspēka 
pieprasījuma un 
piedāvājuma 
līdzsvarošanu. 
([Error! Reference 
source not found.] 

- 22.lpp) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.25]. 

 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.25]. 

 

Darbspēju vērtēšanas 
sistēmas un sociālo 
pakalpojumu ieviešanas 
sistēmas pilnveidošana 
([Error! Reference 
source not found.] - 518)  

Šīs aktivitātes ietvaros 
tiks mazināts risks kļūt par 
invalīdiem personām ar 
draudošu invaliditāti, 
pilnveidota atbalsta 
sistēma invalīdiem, 
mazinot viņu sociālās 
atstumtības risku ([Error! 
Reference source not 
found.] - 519) 

Publiskās pārvaldes un sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana un labāka regulējuma principu ieviešana publiskajā pārvaldē 

17. Pienācīga uzmanība jāpievērš investīcijām 
valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanai, kā 
arī investīcijām izglītības, sociālās un 

Attīstīt un 
stiprināt darba 
tirgus 

  Administratīvās 
kapacitātes 
stiprināšana, 

 Publiskās 
pārvaldes 
iestāžu, sociālo 

Kapacitātes stiprināšana 
darba tirgus institūcijām 
([Error! Reference 
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veselības aizsardzības infrastruktūrās ([Error! 
Reference source not found.] - 24.lpp). 

Turklāt saskaņā ar konverģences mērķi no 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) resursiem 
atbilstoša apjoma finansējums ir jāparedz 
spējas palielināšanai, kas ietver mācības, 
sakaru tīklu izveides pasākumus, sociālā 
dialoga stiprināšanu un pasākumus, kas 
veicami kopīgi ar sociālajiem partneriem. 

Saskaņā ar atjaunināto Lisabonas stratēģiju, 
kurā izteikts aicinājums uzlabot tiesisko jomu, 
politikas izstrādi un īstenošanu saimnieciskas 
izaugsmes un darbavietu radīšanas apstākļu 
nodrošināšanai, no fondu līdzekļiem visos 
teritoriālajos līmeņos ir paredzēts sniegt ar 
cilvēkkapitālu un IKT iekārtām saistītu 
atbalstu pārvaldes un sabiedrisko 
pakalpojumu institūcijām. 

Konverģences mērķa reģioni ir aicināti 
nostiprināt valsts pārvaldes un sabiedrisko 
pakalpojumu institūcijas kā valstu, tā arī 
reģionu un vietējā līmenī.  

Pasākumi šajā jomā jāveic, ņemot vērā katras 
dalībvalsts konkrētos apstākļus. Tādēļ 
saskaņā ar koncentrācijas principu 
dalībvalstis ir aicinātas veikt vispusīgu analīzi, 
lai noteiktu tās politikas jomas, kur vajadzība 
pēc atbalsta saistībā ar administratīvo funkciju 

institūcijas, 
nodarbinātības 
partnerības un 
sociālo dialogu 
reģionālajā, 
nozaru un 
uzņēmumu 
līmenī. 

investējot 
administrācijas 
cilvēku kapitālā, īpašu 
uzmanību vēršot to 
institūciju kapacitātes 
stiprināšanā, no kuru 
izstrādātās un 
īstenotās politikas ir 
atkarīga valsts 
attīstība un tās virzība 
uz zināšanu ietilpīgu 
ekonomiku ([Error! 
Reference source 
not found.] - 716) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.20]. 

partneru un 
augstskolu 
sadarbības 
uzlabošana, tai 
skaitā, profesiju 
standartu 
pilnveidošana un 
uz tiem balstītu 
studiju kursu 
izstrāde ([Error! 
Reference 
source not 
found.] - 775) 

 Sadarbības ar 
sociālajiem 
partneriem un 
sabiedrību 
veicināšana 
([Error! 
Reference 
source not 
found.] - 775) 

 Vienotas 
personāla 
vadības 
sistēmas 
izstrāde un 
ieviešana 
([Error! 
Reference 
source not 
found.] - 775) 

[Skatīt 

source not found.] - 471) 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.26]. 

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 un 
kompetentas 
konsultācijas, nodrošina 
informatīvo atbalstu, 
izplata informatīvos un 
skaidrojošos materiālus 
par darba tirgus 
dalībniekus 
interesējošiem 
jautājumiem par 
nodarbinātību, sekmē 
darbaspēka 
konkurētspēju. Aktivitātes 
ietvaros paredzēts īstenot 
nodarbinātības nozares 
pakalpojumu sniedzēju 
specifiskās apmācības 
([Error! Reference 
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izpildi ir vislielākā. Investīcijas jākoncentrē 
tajās politikas jomās, kur ir visvairāk traucēta 
sociāli ekonomiskā attīstība, kā arī 
administratīvo reformu galveno uzdevumu 
veikšanai. [Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.5.1.07] 

Rīcības pamatnostādne – atbalsts labas 
politikas un programmu izstrādei, 
pārraudzībai, analīzei un ietekmes 
novērtējumam, izmantojot pētījumus, 
statistikas datus, ekspertu secinājumus un 
perspektīvu novērtējumu, atbalsts starpresoru 
koordinētai darbībai un dialogam attiecīgo 
valsts un privāto organizāciju starpā.  

Rīcības pamatnostādne – politiku un 
programmu īstenošanas iespēju 
paplašināšana, tostarp tādās jomās kā 
noziegumu izmeklēšana un tiesību aktu 
izpildes nodrošināšana, jo īpaši apzinot 
vajadzību pēc atbilstīgas apmācības, 
izmantojot karjeras attīstības pārskatus, 
vērtējumu, sociālās revīzijas procedūras, 
atvērtās valdības principu ievērošanu, 
vadības un personāla apmācību un īpašu 
atbalstu svarīgākajiem dienestiem, 
inspekcijām un sociāli ekonomiskās jomas 
pārstāvjiem. 

Uzlabot darba ņēmēju un uzņēmumu 
pielāgošanās spējas un darba tirgus elastību 

konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.2.1.22]. 

 Administratīvo 
šķēršļu 
izvērtēšana un 
novēršana 
([Error! 
Reference 
source not 
found.] - 775) 

 Kvalitātes 
vadības 
sistēmas 
ieviešana 
([Error! 
Reference 
source not 
found.] - 775) 

 Publisko 
pakalpojumu 
pieejamības un 
kvalitātes 
veicināšana 
([Error! 
Reference 
source not 
found.] - 775) 

 Stratēģiskās 
plānošanas 
sistēmas 
sakārtošana 
visos pārvaldes 

source not found.] - 472) 

Politikas ietekmes 
novērtēšana un politikas 
pētījumu veikšana 
([Error! Reference 
source not found.] - 593)  

Nodrošināt labāka 
regulējuma principiem 
atbilstošas politikas 
izstrādi un ieviešanu un 
politikas  plānošanas 
sistēmas pilnveidošanu, 
kā arī rīcībpolitikas 
izstrādi tādās 
tautsaimniecībaas 
izaugsmei nozīmīgās 
politikas jomās kā 
budžeta un finanšu 
politika, industrijas un 
pakalpojumu politika, 
uzņēmējdarbības politika, 
transporta un sakaru 
politika, reģionālā politika, 
publiskās pārvaldes 
politika, augstākā 
izglītība, zinātne un 
inovācijas, tieslietu 
politika, vienlaikus 
nodrošinot procesa 
starpnozaru koordināciju 
([Error! Reference 
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([Error! Reference source not found.] - 26. 

lpp). Rīcības pamatnostādne - Veicināt 
elastību kopā ar nodarbinātības drošību un 
samazināt darba tirgus segmentāciju, 
pievēršot pienācīgu uzmanību sociālo 
partneru nozīmei ([Error! Reference source 
not found.] - 26. lpp).  

Sociālajiem partneriem ir būtiska nozīme 
saistībā ar tādu mehānismu izveidi, kas 
nodrošina darba tirgus elastīgumu. Tāpēc 
dalībvalstīm ir jāveicina sociālo partneru 
iesaistīšanās pasākumos atbilstoši šai 
prioritātei. Turklāt saskaņā ar konverģences 
mērķi no Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
resursiem atbilstoša apjoma finansējums ir 
jāparedz spējas palielināšanai, kas ietver 
mācības, sakaru tīklu izveides pasākumus, 
sociālā dialoga stiprināšanu un pasākumus, 
kas veicami kopīgi ar sociālajiem partneriem. 

līmeņos ([Error! 
Reference 
source not 
found.] - 775) 

 Politikas 
veidošanas, 
ieviešanas un 
ietekmes 
izvērtēšanas 
pilnveidošana 
([Error! 
Reference 
source not 
found.] - 775) 

 Publiskajā 
sektorā 
strādājošo 
kvalifikācijas 
celšana ([Error! 
Reference 
source not 
found.] - 775) 

source not found.] - 594) 

Administratīvo šķēršļu 
samazināšana un 
publisko pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošana 
([Error! Reference 
source not found.] - 596)  

Uzlabot uzņēmējdarbības 
vidi un mazināt 
administratīvos šķēršļus 
iedzīvotājiem, palielinot 
publiskās pārvaldes 
sniegto 
pamatpakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti 
([Error! Reference 
source not found.] - 597) 

Publisko varu realizējošo 
institūciju darbības 
kvalitātes un efektivitātes 
paaugstināšana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 599)  

Nodrošināt vienotu, 
stratēģisku, efektīvu un 
caurspīdīgu pieeju 
publiskās pārvaldes 
procesu īstenošanā, 
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ieviešot kvalitātes vadības 
sistēmu un uzlabojot 
publisko pakalpojumu 
kvalitāti, īpaši atbalstot 
institūcijas, kuras 
nodrošina nodokļu 
administrēšanu un finanšu 
plānošanu, vadību un 
uzskaiti, sociālo 
pakalpojumu sniegšanu 
kā valsts, tā reģionālajā 
līmenī ([Error! Reference 
source not found.] - 600) 

Valsts pārvaldes 
cilvēkresursu plānošanas 
un vadības sistēmas 
attīstība ([Error! 
Reference source not 
found.] - 644)  

Nodrošināt kompetenču 
pieejas ieviešanu valsts 
pārvaldes cilvēkresursu 
vadības procesos, kā arī 
cilvēkresursu plānošanas 
un vadības IT sistēmu 
izstrādi un ieviešanu 
([Error! Reference 
source not found.] - 645) 

Vai šī ir domāta vienotā 
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HR sistēma valsts 
pārvaldei 

Sociālo partneru, 
nevalstisko organizāciju 
un pašvaldību kapacitātes 
stiprināšana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 647)  

Veicināt reģionālā sociālā 
dialoga attīstību un 
paaugstināt sociālo 
partneru līdzdalības 
iespējas rīcībpolitikas 
izstrādē un īstenošanā, 
panākt aktīvu un 
kvalitatīvu nevalstiskā 
sektora līdzdalību lēmumu 
pieņemšanas procesā un 
publisko pakalpojumu 
sniegšanā, kā arī ES 
struktūrfondu finansēto 
aktivitāšu ieviešanā 
([Error! Reference 
source not found.] - 648) 

Publiskās pārvaldes 
profesionāļu 
sagatavošanas pilnveide 
([Error! Reference 
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source not found.] - 650)  

Nodrošināt valsts 
pārvaldes un pašvaldību 
darbinieku tālākizglītību, 
sekmējot publiskās 
pārvaldes vajadzībām 
atbilstošu speciālistu 
sagatavošanu, kā arī 
nodrošinot jaunu 
speciālistu piesaisti 
reģionos un vietējā līmenī 
([Error! Reference 
source not found.] - 651) 

18. Sevišķi svarīgi ir labāk prognozēt un sekmīgi 
pārvaldīt ekonomikas pārstrukturēšanu, jo 
īpaši ņemot vērā ar tirgus atvēršanu saistītās 
pārmaiņas.  

Ir jāapsver pārraudzības sistēmu izveide, kas 
ietvertu sociālos partnerus, uzņēmumus un 
vietējo sabiedrību un kuras rūpīgi izpētītu 
valsts, reģionu un vietējā līmenī notiekošās 
pārmaiņas un novērtētu turpmākās 
ekonomikas un darba tirgus attīstības 
tendences. 

Sociālajiem partneriem ir būtiska nozīme 
saistībā ar tādu mehānismu izveidi, kas 
nodrošina darba tirgus elastīgumu.  Tāpēc 
dalībvalstīm ir jāveicina sociālo partneru 
iesaistīšanās pasākumos atbilstoši šai 

Izveidot darba 
tirgus ilgtermiņa 
prognozēšanas 
sistēmu. 

Veikt pētījumus 
par darba tirgu 
un darbaspēku 
kustību. 

 Nodrošināt 
pakalpojumu 
pieejamību, 
sniedzot 
pakalpojumus 
iespējami tuvu 
bezdarbnieka 
dzīves vietai, un 
ierīkot 
pašinformēšanās 
centrus. 

Pilnveidot 
bezdarbnieku 
apmācības un 
pārkvalificēšanas 
sistēmu, izstrādāt 
jaunas programmas 
atbilstoši darba 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.31] 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.2.1.31] 

Darba tirgus pieprasījuma 
īstermiņa un ilgtermiņa 
prognozēšanas un 
uzraudzības sistēmas 
attīstība ([Error! 
Reference source not 
found.] - 480)  

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 
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prioritātei. [Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.5.1.08] 

 

tirgus 
pieprasījumam. 
([Error! Reference 
source not found.] 

- 22.lpp) 

darba tirgus attīstību 
īstermiņā, vidējā termiņā 
un ilgtermiņā, lai plānotu 
bezdarbnieku un darba 
meklētāju 

Atbalsts labāko inovatīvo 
risinājumu meklējumiem 
un labas prakses piemēru 
integrēšanai darba tirgus 
politikās un ieviešanas 
instrumentārijos ([Error! 
Reference source not 
found.] - 483)  

Sekmēt nozares attīstību, 
izstrādājot un pārbaudot 
inovatīvus risinājumus 
darba tirgus politikas 
instrumentārijos, tai skaitā 
veicot pieredzes apmaiņu 
ES ietvaros, turpināt 
EQUAL ietvaros uzsāktās 
iniciatīvas, attīstot un 
testējot specifisku mērķa 
grupu atgriešanai darba 
tirgū un konkurētspējas 
paaugstināšanai mērķētus 
pasākumus ([Error! 
Reference source not 
found.] - 484)  
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NN..PP..KK..  KKooppiieennaass  kkoohhēēzziijjaass  ssttrraattēēģģiijjaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess  
LLaattvviijjaass  

NNaacciioonnāāllāā  

LLiissaabboonnaass  

pprrooggrraammmmaa  

22000055..  ––  22000088..  

ggaaddaamm  

GGēētteebboorrggaass  

ssttrraattēēģģiijjaa  
LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess  

IIddeennttiiffiiccēēttāāss  

vvaajjaaddzzīībbaass  NNSSIIDD  

ssttrraattēēģģiijjāā  

DDPP  NNSSIIDD  DDPP  aakkttiivviittāātteess  

Vietējo nodarbinātības 
veicināšanas pasākumu 
plānu ieviešanas atbalsts 
([Error! Reference 
source not found.] - 474) 

Aktivitātes ietvaros 
plānots atbalstīt 
nodarbinātības līmeņa 
palielināšanos un 
bezdarba mazināšanas 
pasākumus pašvaldībās 
ar augstu bezdarba līmeni 
([Error! Reference 
source not found.] - 475)  

Atbalsts starptautisko 
sakaru un sadarbības 
attīstībai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 347) 

19. Rīcības pamatnostādne – Veicināt “dzīves 
cikla” pieeju darbam ([Error! Reference 
source not found.] - 25. lpp) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu K.P6.5.1.09] 

      

20. Rīcības pamatnostādne - Nodrošināt tādu 
algu un citu darbaspēka izmaksu attīstību, 
kas veicina nodarbinātību ([Error! Reference 
source not found.] - 27. lpp) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu K.P6.5.1.10] 

      

21. Vienlaikus ar aktīviem reģionu labklājības 
celšanas pasākumiem ir jāgādā par atbalstu 
programmām, kuru mērķis ir darba tirgus 
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NN..PP..KK..  KKooppiieennaass  kkoohhēēzziijjaass  ssttrraattēēģģiijjaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess  
LLaattvviijjaass  

NNaacciioonnāāllāā  

LLiissaabboonnaass  

pprrooggrraammmmaa  

22000055..  ––  22000088..  

ggaaddaamm  

GGēētteebboorrggaass  

ssttrraattēēģģiijjaa  
LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess  

IIddeennttiiffiiccēēttāāss  

vvaajjaaddzzīībbaass  NNSSIIDD  

ssttrraattēēģģiijjāā  

DDPP  NNSSIIDD  DDPP  aakkttiivviittāātteess  

modernizācija un pakāpenisku pārmaiņu 
prognozēšana visā Savienībā īpaši tādās 
nozarēs kā lauksaimniecība, tekstilrūpniecība, 
autobūve un ieguves rūpniecība. Uzņēmumu 
un nozaru pārstrukturizācijas kontekstā ir 
svarīgi nodrošināt īpašus pakalpojumus darba 
ņēmējiem saistībā ar nodarbinātību, mācībām 
un atbalstu, piemēram, ātras reaģēšanas 
programmas kolektīvas darba zaudēšanas 
gadījumos. [Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.5.1.11, K.P6.5.1.12 ] 

22. Jāgādā arī, lai tiktu izstrādāta un popularizēta 
informācija par novatoriskām un 
pielāgojamām darba organizācijas formām ar 
mērķi izmantot jauno tehnoloģiju 
priekšrocības, tostarp tāldarbu, sekmējot 
veselību un drošību darbavietās (piemēram, 
ražošanas drošību), ražīguma palielināšanos 
un labāku ģimenes dzīves saskaņošanu ar 
darbu. [Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.5.1.13] 

      

23. Nākamā perioda programmā ar cilvēkkapitālu 
saistītās investīcijas ir jāpalielina saskaņā ar 
Lisabonas mērķiem atbilstīgi integrētajām 
izaugsmes un nodarbinātības 
pamatnostādnēm. Galvenās prioritātes šajā 
jomā tiek uzskatītas: 

 ar cilvēkkapitālu saistītu investīciju 
paplašināšana un uzlabošana, tostarp 
atbilstīgu stimulu un līdzmaksājumu 
mehānismu radīšana uzņēmumiem, 
valsts iestādēm un personām; 
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NN..PP..KK..  KKooppiieennaass  kkoohhēēzziijjaass  ssttrraattēēģģiijjaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess  
LLaattvviijjaass  

NNaacciioonnāāllāā  

LLiissaabboonnaass  

pprrooggrraammmmaa  

22000055..  ––  22000088..  

ggaaddaamm  

GGēētteebboorrggaass  

ssttrraattēēģģiijjaa  
LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess  

IIddeennttiiffiiccēēttāāss  

vvaajjaaddzzīībbaass  NNSSIIDD  

ssttrraattēēģģiijjāā  

DDPP  NNSSIIDD  DDPP  aakkttiivviittāātteess  

 atbalsts izglītības un mācību sistēmu 
reformu izstrādei un ieviešanai, atbilstoši 
situācijai piemērojot Eiropas vienotos 
ieteikumus un principus, jo īpaši attiecībā 
uz darba tirgus nozīmes palielināšanu 
saistībā ar izglītību un apmācību; 

 saikņu stiprināšana starp universitātēm, 
pētniecības un tehnoloģiju centriem un 
uzņēmumiem, jo īpaši saistībā ar 
tīklojumu izveidi, kā arī organizējot 
kopēju sadarbību.  

[Skatīt konstatējumu sadaļu K.P6.5.1.14] 

24. Rīcības pamatnostādne - veselības 
aizsardzības infrastruktūras nepilnību 
novēršana un efektīva pakalpojumu 
nodrošināšana, ja mazāk pārtikušās 
dalībvalstīs un reģionos to trūkums ietekmē 
saimniecisko attīstību. Jāveic rūpīga 
pakalpojumu nodrošināšanas līmeņa un 
piemērotāko tehnoloģiju, piemēram, 
telemedicīnas, izmantošanas iespēju, kā arī 
ekonomiski izdevīgo e-veselības aprūpes 
pakalpojumu potenciāla analīze. [Skatīt 
konstatējumu sadaļu K.P6.5.1.15] 

   Attiecībā uz šo 
rīcības 
pamatnostādni, 
atbilstošu analīzi 
skatīt trešās darbības 
programmas 
atbilstības 
novērtējumā pret 
Kopienas kohēzijas 
stratēģijas 
pamatnostādnēm, 
kas nosaka 
infrastruktūras 
attīstību. 

  

  

 

Atbilstību tabula 
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Konstatējuma ID K.P6.2.1.01 K.P6.2.1.02 K.P6.2.1.04 K.P6.2.1.05 K.P6.2.1.06 K.P6.2.1.08 K.P6.2.1.10 K.P6.2.1.13 K.P6.2.1.14 K.P6.2.1.15 

Ziņojums - nodaļa NSID - 2 NSID - 1 NSID - 2 NSID - 1 DP1 - 1 DP1 - 1 NSID - 2 NSID - 2 NSID - 2 DP1 - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.2.1.19 K.P6.2.1.20 K.P6.2.1.22 K.P6.2.1.24 K.P6.2.1.25 K.P6.2.1.26 K.P6.2.1.27 K.P6.2.1.28 K.P6.2.1.30 K.P6.2.1.31 

Ziņojums - nodaļa NSID - 1 NSID - 1 DP1 - 1 DP1 - 1 NSID - 1 NSID - 1 DP1 - 1   DP1 - 1 DP1 - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.5.1.01 K.P6.5.1.02 K.P6.5.1.03 K.P6.5.1.04 K.P6.5.1.06 K.P6.5.1.07 K.P6.5.1.08 K.P6.5.1.09 K.P6.5.1.10 K.P6.5.1.11 

Ziņojums - nodaļa NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 
NSID – 3 
(izņemts) NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 

NSID – 3 
(izņemts) NSID - 3 

           

Konstatējuma ID K.P6.5.1.12 K.P6.5.1.13 K.P6.5.1.14 K.P6.5.1.15 K.P6.5.1.16 K.P6.5.1.17 K.P6.5.1.18 K.P6.5.1.19 K.P6.5.1.20 K.P6.5.1.21 

Ziņojums - nodaļa NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 

           

Konstatējuma ID K.P6.5.1.22 K.P6.5.1.23                 

Ziņojums - nodaļa NSID - 3 NSID - 3                 
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6.6. 2.tematiskās ass NSID stratēģijas salīdzinājums ar Kopienas kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm 

*Gadījumos, kad analīzes datu tabulā ir iekļauts teksts „Skatīt konstatējumu sadaļu”, bez noteikta konstatējuma ID, šāds konstatējums attiecas uz analīzes 

sadaļām, kas ir iekļautas 6.2. Pielikumā. 

N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

ZZiinnāāttnnee  

1. Pamatnostādne – jāpaplašina 
pētniecības un attīstības 
iespējas, tostarp IKT, 

pētniecības infrastruktūras un 
cilvēkkapitāla jomās ar 

ievērojamu izaugsmes 
potenciālu. 

Jācenšas pilnīgi attīstīt gan 
topošo, gan jau pastāvošo 
kompetences centru potenciālu 
un jāpaplašina ar 
cilvēkkapitālu saistītas 
investīcijas, jo īpaši apmācot 
zinātniekus valsts līmenī un 
radot atbilstīgus apstākļus 
ārvalstīs apmācītu zinātnieku 
piesaistei.  

Svarīgi veicināt lielākas Eiropas 
augstas kvalifikācijas 
talantīgāko zinātnieku 
apvienības izveidi un 
izmantošanu. 

Nodrošināt zinātnes 
intelektuālā potenciāla 
atjaunošanu. 

Neattiecas Izstrādāt pasākumu 
kompleksu 
akadēmiskā 
personāla 
atjaunošanai ([Error! 
Reference source 
not found.] - 26.lpp) 

Nepieciešamība 
atjaunot cilvēku 
kapitālu zinātnes un 
pētniecības jomā 
([Error! Reference 
source not found.] - 
721). 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu.* 

Skatīt konstatējumu sadaļu. 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

Pamatnostādne – jāatbalsta 
reģionālās pārrobežu un 
daudzvalstu iniciatīvas ar mērķi 
stiprināt sadarbību un iespēju 
palielināšanu pētniecības jomā 
saskaņā ar ES pētniecības 
politikas prioritātēm. 

2. Pamatnostādne – jāpaplašina 
pētniecības un attīstības 
iespējas, tostarp IKT, 
pētniecības infrastruktūras un 
cilvēkkapitāla jomās ar 

ievērojamu izaugsmes 
potenciālu. 

Programmas var dot ieguldījumu 
PTA un izglītības infrastruktūras 
izveidē (tostarp reģionālu 
ātrgaitas datu pārraides tīklu 
izveidē pētniecības iestādēs un 
starp dažādām pētniecības 
iestādēm), izglītības 
infrastruktūrā, aprīkojuma un 
aparatūras piegādē gan valsts 
finansētiem pētniecības 
institūtiem, gan uzņēmumiem ar 
noteikumiem, ka šīs investīcijas 
ir tieši saistīts ar reģionu 
ekonomiskās attīstības 
mērķiem. 

Modernizēt zinātnisko 
infrastruktūru 
zinātniskajos institūtos 
un augstskolās. 

 

Sekmēt Latvijas 
zinātnes līdzdalību 
starptautiskos 
sadarbības projektos. 

Neattiecas  Zinātniskās 
infrastruktūras 
izveidošana un 
pētījumu atbalsta 
sistēmas 
izveidošana nozarēs 
([Error! Reference 
source not found.] - 
721). 

Starptautiskā 
sadarbība, 
inovācijas, zinātnes 
un tehnoloģijas 
infrastruktūras 
izveide un attīstība 
([Error! Reference 
source not found.] 
- 791). 

Atbalsts zinātnisko 
laboratoriju izveidei 
un modernizācijai 
([Error! Reference 
source not found.] 

- 791). 

Atbalsts starptautiskās sadarbības 
zinātnē un tehnoloģijās ([Error! 
Reference source not found.] - 
188). 

Nodrošināt zinātniskās institūcijas 
kapacitātes attīstību, piešķirot 
finansējumu, projektu iesniegumu 
sagatavošanai 7.IP un EUREKA 
un citās ES un starptautiskajās 
programmās, tādējādi nodrošinot 
to sekmīgu īstenošanu un jaunu 
sadarbības projektu izstrādi, 
dalību tehnoloģiskajās platformās. 

 

Zinātnes un pētniecības 
infrastruktūras attīstība ([Error! 
Reference source not found.] - 
191). 

Uzlabot zinātnes un pētniecības 
infrastruktūru, lai nodrošinātu 
atbilstošu materiāltehnisko bāzi, 
tādējādi sekmējot cilvēkresursu 
attīstību. Īpaša uzmanība 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

aktivitātes īstenošanā tiks 
pievērsta infrastruktūras 
uzlabošanai reģionos esošajām 
zinātniskajām institūcijām, lai 
sekmētu konkurētspēju un reģionu 
attīstību. 

IInnoovvāācciijjaass  

3. Ir jāpieliek vairāk pūļu 
pētniecības un tehnoloģiju 
attīstības izstrādei valsts un 
privātos PTA institūtos. 

Uzlabot neefektīvas jauninājumu 
ieviešanas sistēmas, 
nepietiekami dinamisku 
uzņēmējdarbību vai gausu IKT 
apguvi uzņēmumos. 

Pamatnostādne – jāstiprina 
sadarbības uzņēmumu vidū un 
sadarbības starp uzņēmumiem 
un valsts 
pētniecības/pēcvidusskolas 
izglītības iestādēm, piemēram, 
atbalstot reģionālu un 
starpreģionālu kompetences 
apvienību izveidei. 

Pamatnostādne – Jāpalielina 
saistībā ar reģionālo PTA radīto 
jauninājumu un zināšanu 
izmantošanas iespēju 
efektivitāte un pieejamība 
uzņēmumos, jo īpaši MVU, 

Uzlabot inovāciju 
atbalsta struktūras un 
valsts atbalsta 
programmas. 

Neattiecas Nodrošināt atbalstu 
augsti kvalificētu 
kadru sagatavošanai 
uz zināšanām un 
pētniecību balstīto 
inovāciju izstrādei un 
ieviešanai. ( - 21.lpp) 

Sniegt valsts atbalstu 
inovatīviem 
uzņēmumiem un 
infrastruktūrai – 
pētniecības un 
zināšanu centru, 
tehnoloģisko centru, 
biznesa inkubatoru, 
augsto tehnoloģiju 
uzņēmumu attīstībai  

Nodrošināt saikni 
starp zinātni, izglītību 
un ražošanu 

([Error! Reference 
source not found.] - 
26.lpp) 

Jāattīsta klāsteri, 
kuros līdztekus 
uzņēmējiem 
iesaistās izglītības, 
zinātnes un 
pētniecības 
institūcijas ([Error! 

Reference source not 
found.] - 721). 

Atbalsts klāsteru un 
ekselences centru 
izveidei ([Error! 
Reference source 
not found.] - 791). 

Pielietojamās zinātnes 
komercializācija un tehnoloģiju 
pārnese ([Error! Reference 
source not found.] - 220). 

Uzņēmumu konkurētspējas 
paaugstināšana, veidojot 
kompetences centrus, zināšanu 
pārneses, komercializācijas 
centrus un tehnoloģiju 
inkubatorus. Kompetences 
centri veicinās pētniecības un 
rūpniecības sektoru sadarbību 
rūpniecisko pētījumu, jaunu 
produktu un tehnoloģiju 
attīstības projektu īstenošanā. 
Zināšanu 
pārneses/komercializācijas 
centri nodrošinās sistemātiski 
esošās un nepieciešamās 
pētniecības kompetences 
apzināšanu un mērķtiecīgu 
attīstību augstskolās un 
institūtos. Tehnoloģiju inkubatori 

nodrošinās jaunos uzņēmumus 
vidējo un augsto tehnoloģiju 
nozarēs ar infrastruktūru un 
finansējumu uzņēmējdarbības 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

piemēram, dibinot kompetences 
centrus, piesaistot progresīvo 
tehnoloģiju MVU pētniecība un 
tehniskajiem institūtiem vai 
veidojot un dibinot reģionālas 
apvienības pie lieliem 
uzņēmumiem. 

Jācenšas pilnīgi attīstīt gan 
topošo, gan jau pastāvošo 
kompetences centru 
potenciālu un jāpaplašina ar 

cilvēkkapitālu saistītas 
investīcijas, jo īpaši apmācot 
zinātniekus valsts līmenī un 
radot atbilstīgus apstākļus 
ārvalstīs apmācītu zinātnieku 
piesaistei. 

Veidot inovatīvo 
darbību veicinošu 
vidi (tehnoloģiskie 
parki un centri, 
konsultāciju biroji) 
([Error! Reference 

source not found.] - 
33.lpp) 

uzsākšanai un attīstībai. 
Pasākuma ietvaros 
uzņēmējdarbības uzsācējiem tiks 
dota iespēja izstrādāt savu 
biznesa ideju un pārvērst to 
dzīvotspējīgā uzņēmumā, 
saņemot subsidētus bāzes 
infrastuktūras (telptas, IKT), 
konsultāciju pakalpojumus un 
finansējumu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. 

Augstas kvalitātes darbinieku 
piesaistes programmas ([Error! 
Reference source not found.] - 
223). 

Celt uzņēmumu konkurētspēju un 
veicināt pētnieciskās aktivitātes 
uzņēmumos, piesaistot 
kvalificētus darbiniekus – gan 
doktorantūras studentus, gan 
studiju beidzējus, akadēmisko 
iestāžu un institūtu pētniecības 
personālu un ārvalstu augsti 
kvalificētus speciālistus, konkrētu 
tehnoloģisku vai jaunu produktu 
attīstīšanai uzņēmumos. 

4. Jāatbalsta jo īpaši ar PTA 
saistīti iesācēji uzņēmumi ar 
mērķi izveidot ilgtermiņa 
redzējumā un nepārprotamā 
tirgus orientācijā sakņotas 
partnerības ar pētniecības 

Atbalstīt zināšanu un 
tehnoloģiju pārnesi, 
sekmēt jaunu 
produktu un 
tehnoloģiju izstrādi. 

Neattiecas Sekmēt jaunu 
inovatīvu uzņēmumu 
dibināšanu un 
attīstību 

([Error! Reference 

Jaunu zināšanu 
ietilpīgu uzņēmumu 
veidošanās ([Error! 

Reference source not 
found.] - 717). 

Koordinētas 
tehnoloģiju 
pārneses sistēmas 
izveidošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 791). 

Pielietojamās zinātnes 
komercializācija un tehnoloģiju 
pārnese ([Error! Reference 
source not found.] - 220). 

Uzņēmumu konkurētspējas 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

institūtiem. 

Svarīgi palielināt uzņēmumu, jo 
īpaši MVU, PTA apguves 
iespējas, attīstot prasmes un 
iemaņas. 

Pamatnostādne – Jāpalielina 
saistībā ar reģionālo PTA 
radīto jauninājumu un 
zināšanu izmantošanas 
iespēju efektivitāte un 
pieejamība uzņēmumos, jo 
īpaši MVU, piemēram, dibinot 

kompetences centrus, piesaistot 
progresīvo tehnoloģiju MVU 
pētniecība un tehniskajiem 
institūtiem vai veidojot un dibinot 
reģionālas apvienības pie lieliem 
uzņēmumiem. 

Lai varētu radīt efektīvas 
reģionālās jauninājumu 
sistēmas, ekonomikas, 
sociālajām un politiskajā jomā 
iesaistītajām pusēm ir jādod 
iespēja tieši iepazīties ar 
progresīvākajām pasaules 
tehnoloģijām un 
uzņēmējdarbības praksi arī 
ārpus valsts un vietējām 
robežām. 

source not found.] - 

33.lpp) 
paaugstināšana, veidojot 
kompetences centrus, zināšanu 
pārneses, komercializācijas 
centrus un tehnoloģiju 
inkubatorus. Kompetences centri 
veicinās pētniecības un 
rūpniecības sektoru sadarbību 
rūpniecisko pētījumu, jaunu 
produktu un tehnoloģiju attīstības 
projektu īstenošanā. Zināšanu 
pārneses/komercializācijas centri 
nodrošinās sistemātiski esošās un 
nepieciešamās pētniecības 
kompetences apzināšanu un 
mērķtiecīgu attīstību augstskolās 
un institūtos. Tehnoloģiju 
inkubatori nodrošinās jaunos 
uzņēmumus vidējo un augsto 
tehnoloģiju nozarēs ar 
infrastruktūru un finansējumu 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstībai. Pasākuma ietvaros 
uzņēmējdarbības uzsācējiem 
tiks dota iespēja izstrādāt savu 
biznesa ideju un pārvērst to 
dzīvotspējīgā uzņēmumā, 
saņemot subsidētus bāzes 
infrastuktūras (telptas, IKT), 
konsultāciju pakalpojumus un 
finansējumu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. 

Augstas kvalitātes darbinieku 
piesaistes programmas ([Error! 
Reference source not found.] - 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

 

 

223). 

Celt uzņēmumu konkurētspēju un 
veicināt pētnieciskās aktivitātes 
uzņēmumos, piesaistot 
kvalificētus darbiniekus – gan 
doktorantūras studentus, gan 
studiju beidzējus, akadēmisko 
iestāžu un institūtu pētniecības 
personālu un ārvalstu augsti 
kvalificētus speciālistus, konkrētu 
tehnoloģisku vai jaunu produktu 
attīstīšanai uzņēmumos. 

5. Pamatnostādne – Jāpalielina 
saistībā ar reģionālo PTA 
radīto jauninājumu un 
zināšanu izmantošanas 
iespēju efektivitāte un 
pieejamība uzņēmumos, jo 
īpaši MVU, piemēram, dibinot 

kompetences centrus, piesaistot 
progresīvo tehnoloģiju MVU 
pētniecība un tehniskajiem 
institūtiem vai veidojot un dibinot 
reģionālas apvienības pie lieliem 
uzņēmumiem. 

Jāpaaugstina pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības līmenis tur, 
kur tas ir zems, jo īpaši privātajā 
sektorā. 

Jāsekmē starptautiski 
konkurētspējīgi jauninājumi ar 

Atbalstīt zināšanu un 
tehnoloģiju pārnesi, 
sekmēt jaunu 
produktu un 
tehnoloģiju izstrādi 

Neattiecas Rosināt zināšanu 
un tehnoloģiju 
pārnesi uz 
ražošanu 

Jāveicina modernu 
tehnoloģiju 
absorbcija, jaunu 
tehnoloģiju un 
produktu ieviešana 
ražošanā ([Error! 

Reference source not 
found.] - 721). 

Atbalsts iekārtu un 
instrumentu iegādei 
inovatīvo jauno 
produktu ieviešanai 
ražošanā. 

Zināšanu pielietošana uzņēmumu 
konkurētspējas palielināšanai 
([Error! Reference source not 
found.] - 226). 

Atbalstīt jaunu un nozīmīgi 
uzlabotu produktu vai tehnoloģiju 
izstrādi, nodrošinot atbalstu arī 
veiksmīgi izstrādāto jauno 
produktu, pakalpojumu vai 
tehnoloģisko procesu ieviešanu 
ražošanā, piešķirot grantus 
uzņēmumiem jaunu produktu un 
tehnoloģiju attīstībai, pārnesei un 
ieviešanai ražošanā, kā arī 
atbalstīt uzņēmējdarbību ar 
augsto pievienoto vērtību, 
stimulējot vietējos uzņēmējus 
ieguldīt zināšanu un/vai 
tehnoloģiju intensīvajos projektos 
un piesaistot ārvalstu investīcijas 
jomās ar augstu pievienoto 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

jaunu vai uzlabotu produktu, 
procesu un pakalpojumu 
izstrādi. 

Jāpalielina reģionālās un 
vietējās iespējas radīt un apgūt 
jaunas tehnoloģijas un plašāk 
jāatbalsta risku uzņemšanās. 

Jauninājumiem ir īpaši liela 
nozīme tradicionālajās nozarēs, 
kā arī uz MVU. 

Ekonomiskās attīstības 
stratēģijas varētu uzlabot, 
iegūstot informāciju par 
jauninājumiem no datubāzes par 
pastāvošo novatorisko darbību 
attiecīgajos reģionos. 

Jāizstrādā integrēta pieeja, kas 
vienlaicīgi atbalsta 
jauninājumus, to pārveidošanu 
jaunā komercdarbības veidā un 
piekļuvi riska kapitālam. 

vērtību, lai veicinātu jaunāko 
tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm. 
Rezultātā tiktu stiprināta iesaistīto 
uzņēmumu un attiecīgās nozares 
starptautiskā konkurētspēja, 
pieaugtu eksporta apjomi un tiktu 
sekmētas inovācijas un jaunu 
produktu ar augstu pievienoto 
vērtību ražošana. 

 

6. Pamatnostādne – jāatbalsta 
PTA pasākumi MVU un 
tehnoloģiju nodošanu (gādājot 
par MVU piekļuves iespējām 
PTA pakalpojumiem valsts 
finansētos pētniecības 
institūtos). 

Lai varētu radīt efektīvas 

 Neattiecas Veicināt zinātnisko 
pētījumu virzību uz 
lietišķajiem 
pētījumiem un 
inovatīvu darbību, 
nodrošinot 
nekavējošu jauno 
produktu un 
pakalpojumu 

Jāattīsta 
pielietojamās 
zinātnes 
komercializācija un 
tehnoloģiju pārnese 
([Error! Reference 
source not found.] - 
721). 

Koordinētas 
tehnoloģiju 
pārneses sistēmas 
izveidošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 791). 

Atbalsts zinātniskajiem pētījumiem 
([Error! Reference source not 
found.] - 185). 

Sekmēt praktiskas ievirzes 
pētniecības projektus, kuri veicina 
zinātnes un ražošanas integrāciju 
un pētniecisko rezultātu ieviešanu 
atbilstoši prioritārajiem zinātnes 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

reģionālās jauninājumu 
sistēmas, ekonomikas, 
sociālajām un politiskajā jomā 
iesaistītajām pusēm ir jādod 
iespēja tieši iepazīties ar 
progresīvākajām pasaules 
tehnoloģijām un 
uzņēmējdarbības praksi arī 
ārpus valsts un vietējām 
robežām. 

Ir svarīgi nodrošināt, lai 
uzņēmumi, tostarp MVU, 
pētniecības rezultātus varētu 
izmantot komerciāli. 

ieiešanu tirgū 
([Error! Reference 
source not found.] - 
26.lpp) 

Rosināt zināšanu un 
tehnoloģiju pārnesi 
uz ražošanu 

([Error! Reference 
source not found.] - 

33.lpp) 

 

 

virzieniem. 

Pielietojamās zinātnes 
komercializācija un tehnoloģiju 
pārnese ([Error! Reference 
source not found.] - 220). 

Uzņēmumu konkurētspējas 
paaugstināšana, veidojot 
kompetences centrus, zināšanu 
pārneses, komercializācijas 
centrus un tehnoloģiju 
inkubatorus. Kompetences 
centri veicinās pētniecības un 
rūpniecības sektoru sadarbību 
rūpniecisko pētījumu, jaunu 
produktu un tehnoloģiju 
attīstības projektu īstenošanā. 
Zināšanu 
pārneses/komercializācijas 
centri nodrošinās sistemātiski 
esošās un nepieciešamās 
pētniecības kompetences 
apzināšanu un mērķtiecīgu 
attīstību augstskolās un 
institūtos. Tehnoloģiju inkubatori 

nodrošinās jaunos uzņēmumus 
vidējo un augsto tehnoloģiju 
nozarēs ar infrastruktūru un 
finansējumu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstībai. 
Pasākuma ietvaros 
uzņēmējdarbības uzsācējiem tiks 
dota iespēja izstrādāt savu 
biznesa ideju un pārvērst to 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

dzīvotspējīgā uzņēmumā, 
saņemot subsidētus bāzes 
infrastruktūras (telptas, IKT), 
konsultāciju pakalpojumus un 
finansējumu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. 

Uzņēmējdarbības atbalsta 
aktivitātes ([Error! Reference 
source not found.] - 261). 

Pirmais šīs aktivitātes mērķis ir 
iepazīstināt ārvalstu pircējus ar 
Latvijas preču un pakalpojumu 
priekšrocībām, sekmēt Latvijas 
uzņēmumu dalību starptautiskās 
izstādēs un tirdzniecības misijās 
vienotos nacionālos stendos, kā 
arī sekmēt Latvijas uzņēmumu 
iekļaušanos starptautiskajās 
piegāžu ķēdēs. Lai sasniegtu šo 
mērķi, paredzēts veicināt 
augstākas pievienotās vērtības 
produktu un pakalpojumu noieta 
tirgu iepazīšanu un apgūšanu. 
Otrs šīs aktivitātes mērķis ir 
veicināt uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu ar 
plašāku ārējas, kvalificētas 
palīdzības piesaistīšanu 
uzņēmumiem un informācijas 
tehnoloģiju sistēmu ieviešanai un 
optimizēšanai. Plānots uzlabot 
inovāciju atbalsta struktūras un 
valsts atbalsta programmas, 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  
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Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

izstrādājot programmu 
intelektuālā īpašuma 
aizsardzībai, kā arī īstenojot 
pasākumu kopumu uzņēmēju 
izpratnes veidošanai par 
rūpnieciskā īpašuma un tā 
aizsardzības nozīmīgumu. 

 

Uzņēmējdarbības infrastruktūra 
un aprīkojuma uzlabojumi ([Error! 
Reference source not found.] - 
264) 

Primārais mērķis ir sekmēt 
uzņēmējdarbības konkurētspējas 
celšanos reģionos, atbalstot 
biznesa inkubatoru veidošanos 
reģionos, industriālo platību 
attīstību, kas būtu instruments 
pašvaldībām investīciju piesaistei, 
kā arī tiešu atbalstu 
komersantiem, īpaši 
atbalstāmajās teritorijās, 
komercdarbības attīstībai. Šīs 
aktivitātes mērķis ir arī mazināt 
uzņēmējdarbību ar negatīvu 
ietekmi uz vidi. Šī mērķa 
sasniegšanai plānots sniegt 
atbalstu videi draudzīgu 
tehnoloģiju, kuru izmantošanu 
regulē ar jauniem ES vides 
standartiem (2007.-2013.), 



Pielikums Nr. 3 

FMProgrP03_021007_VSID_ex-ante1; Valsts stratēģiskā ietvardokumenta sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums  386 

N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  
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Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

ieviešanu ražošanā uzņēmumu 
konkurētspējas paaugstināšanai, 
nodrošinot ķīmiskās drošības 
novērtējumu un īpaši bīstamo 
vielu aizstāšanu ar mazāk 
bīstamām. Visbeidzot šīs 
aktivitātes mērķis ir sekmēt 
plānveidīgu klasteru attīstības 
stratēģiju veidošanu un 
īstenošanu, tādējādi veicinot 
ātrāku nozaru un pastarpināti 
arī pašu uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu. 

7. Svarīgi palielināt privātas un 
valsts investīcijas PTA un 
jauninājumu jomā un atbalstīt 
PTA partnerības izveidi, kas 
aptvertu Savienības dažādos 
reģionus. 

 Neattiecas Veicināt privātā 
kapitāla piesaisti 
izglītībai un 
pētniecībai  

Veidot inovatīvās 
darbības finansiālā 
atbalsta sistēmu, 
palielinot uz 
inovatīvo darbību 
orientēto valsts 
budžetu daļu, to 
sadalot lietišķajai 
pētniecībai, attīstībai 
un inovatīvajai 
darbībai, piesaistot 
privāto kapitālu. 

([Error! Reference 
source not found.] - 

26.lpp) 

Privātā kapitāla 
piesaiste 
pielietojamo 
pētījumu realizācijai 
zinātnē ([Error! 

Reference source not 
found.] - 721). 

P&A privātajā 
sektorā sekmēšana, 
ieviešot informācijas 
kampaņas un 
sniedzot finanšu 
atbalstu ([Error! 
Reference source 
not found.] - 791). 

Zināšanu pielietošana uzņēmumu 
konkurētspējas palielināšanai 
([Error! Reference source not 
found.] - 226). 

Atbalstīt jaunu un nozīmīgi 
uzlabotu produktu vai tehnoloģiju 
izstrādi, nodrošinot atbalstu arī 
veiksmīgi izstrādāto jauno 
produktu, pakalpojumu vai 
tehnoloģisko procesu ieviešanu 
ražošanā, piešķirot grantus 
uzņēmumiem jaunu produktu un 
tehnoloģiju attīstībai, pārnesei un 
ieviešanai ražošanā, kā arī 
atbalstīt uzņēmējdarbību ar 
augsto pievienoto vērtību, 
stimulējot vietējos uzņēmējus 
ieguldīt zināšanu un/vai 
tehnoloģiju intensīvajos 
projektos un piesaistot ārvalstu 
investīcijas jomās ar augstu 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

pievienoto vērtību, lai veicinātu 
jaunāko tehnoloģiju pārnesi no 
ārvalstīm. Rezultātā tiktu 

stiprināta iesaistīto uzņēmumu un 
attiecīgās nozares starptautiskā 
konkurētspēja, pieaugtu eksporta 
apjomi un tiktu sekmētas 
inovācijas un jaunu produktu ar 
augstu pievienoto vērtību 
ražošana. 

UUzzņņēēmmēējjddaarrbbīībbaa  

8.  [Skatit konstatejumu sadalu 

K.P6.6.2.01] 

 

 Neattiecas  Izveidot efektīvu un 
konkurētspējīgu 
nozaru struktūru 
([Error! Reference 
source not found.] - 
717). 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu sadaļu. 

9. Jānodrošina, ka uzņēmumiem, 
kas vēlas investēt precēs un 
pakalpojumos ar augstu 
pievienoto vērtību ir pieejams 
atbilstīgs finansējums. 

 Neattiecas  Augstas pievienotās 
vērtības produkti 
([Error! Reference 
source not found.] - 
717). 

Atbalsts iekārtu un 
instrumentu iegādei 
inovatīvo jauno 
produktu ieviešanai 
ražošanā ([Error! 
Reference source 
not found.] - 791). 

Uzņēmējdarbības atbalsta 
aktivitātes ([Error! Reference 
source not found.] - 261). 

Pirmais šīs aktivitātes mērķis ir 
iepazīstināt ārvalstu pircējus ar 
Latvijas preču un pakalpojumu 
priekšrocībām, sekmēt Latvijas 
uzņēmumu dalību starptautiskās 
izstādēs un tirdzniecības misijās 
vienotos nacionālos stendos, kā 
arī sekmēt Latvijas uzņēmumu 
iekļaušanos starptautiskajās 
piegāžu ķēdēs. Lai sasniegtu šo 
mērķi, paredzēts veicināt 
augstākas pievienotās vērtības 
produktu un pakalpojumu 
noieta tirgu iepazīšanu un 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

apgūšanu. Otrs šīs aktivitātes 

mērķis ir veicināt uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu ar 
plašāku ārējas, kvalificētas 
palīdzības piesaistīšanu 
uzņēmumiem un informācijas 
tehnoloģiju sistēmu ieviešanai un 
optimizēšanai. Plānots uzlabot 
inovāciju atbalsta struktūras un 
valsts atbalsta programmas, 
izstrādājot programmu intelektuālā 
īpašuma aizsardzībai, kā arī 
īstenojot pasākumu kopumu 
uzņēmēju izpratnes veidošanai 
par rūpnieciskā īpašuma un tā 
aizsardzības nozīmīgumu. 

Zināšanu pielietošana uzņēmumu 
konkurētspējas palielināšanai 
([Error! Reference source not 
found.] - 226). 

Atbalstīt jaunu un nozīmīgi 
uzlabotu produktu vai tehnoloģiju 
izstrādi, nodrošinot atbalstu arī 
veiksmīgi izstrādāto jauno 
produktu, pakalpojumu vai 
tehnoloģisko procesu ieviešanu 
ražošanā, piešķirot grantus 
uzņēmumiem jaunu produktu un 
tehnoloģiju attīstībai, pārnesei un 
ieviešanai ražošanā, kā arī 
atbalstīt uzņēmējdarbību ar 
augsto pievienoto vērtību, 
stimulējot vietējos uzņēmējus 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

ieguldīt zināšanu un/vai 
tehnoloģiju intensīvajos 
projektos un piesaistot ārvalstu 
investīcijas jomās ar augstu 
pievienoto vērtību, lai veicinātu 
jaunāko tehnoloģiju pārnesi no 
ārvalstīm. Rezultātā tiktu 

stiprināta iesaistīto uzņēmumu un 
attiecīgās nozares starptautiskā 
konkurētspēja, pieaugtu eksporta 
apjomi un tiktu sekmētas 
inovācijas un jaunu produktu ar 
augstu pievienoto vērtību 
ražošana. 

10. [Skatīt konstatējumu sadaļu 
K.P6.6.2.02] 

  Nodrošināt atbalsta 
pakalpojumu 
sniegšanu, lai 
Latvijas eksportētāji 
nostiprinātos 
esošajos un sekmīgi 
apgūtu jaunus tirgus 
([Error! Reference 
source not found.] - 

33.lpp) 

Eksporta spēju 
palielināšana ([Error! 

Reference source not 
found.] - 717). 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Uzņēmējdarbības atbalsta 
aktivitātes ([Error! Reference 
source not found.] - 261). 

Pirmais šīs aktivitātes mērķis ir 
iepazīstināt ārvalstu pircējus ar 
Latvijas preču un pakalpojumu 
priekšrocībām, sekmēt Latvijas 
uzņēmumu dalību starptautiskās 
izstādēs un tirdzniecības misijās 
vienotos nacionālos stendos, kā 
arī sekmēt Latvijas uzņēmumu 
iekļaušanos starptautiskajās 
piegāžu ķēdēs. Lai sasniegtu šo 
mērķi, paredzēts veicināt 
augstākas pievienotās vērtības 
produktu un pakalpojumu noieta 
tirgu iepazīšanu un apgūšanu. 
Otrs šīs aktivitātes mērķis ir 
veicināt uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu ar 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

plašāku ārējas, kvalificētas 
palīdzības piesaistīšanu 
uzņēmumiem un informācijas 
tehnoloģiju sistēmu ieviešanai un 
optimizēšanai. Plānots uzlabot 
inovāciju atbalsta struktūras un 
valsts atbalsta programmas, 
izstrādājot programmu intelektuālā 
īpašuma aizsardzībai, kā arī 
īstenojot pasākumu kopumu 
uzņēmēju izpratnes veidošanai 
par rūpnieciskā īpašuma un tā 
aizsardzības nozīmīgumu. 

Zināšanu pielietošana uzņēmumu 
konkurētspējas palielināšanai 
([Error! Reference source not 
found.] - 226). 

Atbalstīt jaunu un nozīmīgi 
uzlabotu produktu vai tehnoloģiju 
izstrādi, nodrošinot atbalstu arī 
veiksmīgi izstrādāto jauno 
produktu, pakalpojumu vai 
tehnoloģisko procesu ieviešanu 
ražošanā, piešķirot grantus 
uzņēmumiem jaunu produktu un 
tehnoloģiju attīstībai, pārnesei un 
ieviešanai ražošanā, kā arī 
atbalstīt uzņēmējdarbību ar 
augsto pievienoto vērtību, 
stimulējot vietējos uzņēmējus 
ieguldīt zināšanu un/vai 
tehnoloģiju intensīvajos projektos 
un piesaistot ārvalstu investīcijas 



Pielikums Nr. 3 

FMProgrP03_021007_VSID_ex-ante1; Valsts stratēģiskā ietvardokumenta sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums  391 

N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

jomās ar augstu pievienoto 
vērtību, lai veicinātu jaunāko 
tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm. 
Rezultātā tiktu stiprināta iesaistīto 
uzņēmumu un attiecīgās nozares 
starptautiskā konkurētspēja, 
pieaugtu eksporta apjomi un tiktu 
sekmētas inovācijas un jaunu 
produktu ar augstu pievienoto 
vērtību ražošana. 

Garantiju fonds ([Error! 
Reference source not found.] - 
292). 

Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
mazajām un vidējām 
komercsabiedrībām (turpmāk – 
MVK) pieeju finansējumam 
komercdarbības uzsākšanai un 
attīstībai, saņemot aizdevumu 
situācijās, kad paša 
nodrošinājums nav pietiekošs 
kredītresursu piesaistei 
nepieciešamajā apjomā, kā arī 
veicināt Latvijas uzņēmumu 
konkurētspēju ārējos tirgos, 
sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, 
nostiprināšanos esošajos, 
attīstot un nodrošinot Latvijas 
uzņēmējiem finanšu 
instrumentus eksporta 
veicināšanai. 

11. Jāveicina uzņēmējdarbība, 
atvieglinot jaunu uzņēmumu 

 Neattiecas  Jāveicina jaunu 
uzņēmumu 

Informatīvu un 
konsultāciju atbalstu 

Garantiju fonds ([Error! 
Reference source not found.] - 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

dibināšanu un attīstību un ar 
dažādām metodēm (piemēram, 
labāku informētību, prototipu 
izmantošanu, topošo uzņēmēju 
apmācību un atbalstu vadības 
un tehnoloģiju jomā) sekmējot 
pētniecības institūtiem vai 
uzņēmumiem radniecīgu jaunu 
uzņēmumu izveidi. 

Jānodrošina, ka uzņēmumiem, 
kas vēlas investēt precēs un 
pakalpojumos ar augstu 
pievienoto vērtību ir pieejams 
atbilstīgs finansējums. 

veidošanos un 
pašnodarbinātību 
([Error! Reference 
source not found.] - 
722). 

uzņēmumiem un 
uzņēmējdarbības 
uzsācējiem, t.sk. 
tirgus izpētes un 
noieta vecināšanās 
pasākumu 
atbalstam, uzlabos 
piekļuvi 
finansējumam 
uzņēmumiem un 
uzņēmējdarbības 
uzsācējiem, sniegs 
tiešu finanšu 
atbalstu 
uzņēmējdarbības 
attīstībai, kā arī 
atbalstīs jaunu, 
inovatīvu produktu 
un tehnoloģiju 
ieviešanu ražošanā 
([Error! Reference 
source not found.] 

- 798). 

292). 

Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
mazajām un vidējām 
komercsabiedrībām (turpmāk – 
MVK) pieeju finansējumam 
komercdarbības uzsākšanai un 
attīstībai, saņemot aizdevumu 
situācijās, kad paša 
nodrošinājums nav pietiekošs 
kredītresursu piesaistei 
nepieciešamajā apjomā, kā arī 

veicināt Latvijas uzņēmumu 
konkurētspēju ārējos tirgos, 
sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, 
nostiprināšanos esošajos, attīstot 
un nodrošinot Latvijas 
uzņēmējiem finanšu instrumentus 
eksporta veicināšanai. 

Paaugstināta riska finansējums 
([Error! Reference source not 
found.] - 295). 

Aktivitātes mērķis: Aktivitātes 
mērķis ir nodrošināt MVK pieeju 
finansējumam komercdarbības 
uzsākšanai un attīstībai, saņemot 
aizdevumu, t.sk., mezanīna 
finansējuma vai finansējuma pašu 
kapitālā veidā situācijās, kad paša 
kredītresursu piesaiste 
nepieciešamajā apjomā nav 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

iespējama komercbankās. 

Pielietojamās zinātnes 
komercializācija un tehnoloģiju 
pārnese ([Error! Reference 
source not found.] - 220). 

Uzņēmumu konkurētspējas 
paaugstināšana, veidojot 
kompetences centrus, zināšanu 
pārneses, komercializācijas 
centrus un tehnoloģiju 
inkubatorus. Kompetences centri 
veicinās pētniecības un 
rūpniecības sektoru sadarbību 
rūpniecisko pētījumu, jaunu 
produktu un tehnoloģiju attīstības 
projektu īstenošanā. Zināšanu 
pārneses/komercializācijas centri 
nodrošinās sistemātiski esošās un 
nepieciešamās pētniecības 
kompetences apzināšanu un 
mērķtiecīgu attīstību augstskolās 
un institūtos. Tehnoloģiju 
inkubatori nodrošinās jaunos 
uzņēmumus vidējo un augsto 
tehnoloģiju nozarēs ar 
infrastruktūru un finansējumu 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstībai. Pasākuma ietvaros 
uzņēmējdarbības uzsācējiem 
tiks dota iespēja izstrādāt savu 
biznesa ideju un pārvērst to 
dzīvotspējīgā uzņēmumā, 
saņemot subsidētus bāzes 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

infrastuktūras (telptas, IKT), 
konsultāciju pakalpojumus un 
finansējumu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai. 

12. Pamatnostādne – Jāpalielina 
saistībā ar reģionālo PTA radīto 
jauninājumu un zināšanu 
izmantošanas iespēju 
efektivitāte un pieejamība 
uzņēmumos, jo īpaši MVU, 
piemēram, dibinot kompetences 
centrus, piesaistot progresīvo 
tehnoloģiju MVU pētniecība un 
tehniskajiem institūtiem vai 
veidojot un dibinot reģionālas 
apvienības pie lieliem 
uzņēmumiem. 

Jāsekmē starptautiski 
konkurētspējīgi jauninājumi ar 
jaunu vai uzlabotu produktu, 
procesu un pakalpojumu 
izstrādi. 

Veicināt 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanu un 
ģeogrāfisko mobilitāti 
vāji attīstītos reģionos. 

Neattiecas  Jāveicina esošo 
uzņēmumu attīstība 
un konkurētspējas 
pieaugums, īpaši 
ārpus Rīgas ([Error! 

Reference source not 
found.] - 723).  

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Uzņēmējdarbības infrastruktūra 
un aprīkojuma uzlabojumi ([Error! 
Reference source not found.] - 
264). 

Primārais mērķis ir sekmēt 
uzņēmējdarbības 
konkurētspējas celšanos 
reģionos, atbalstot biznesa 
inkubatoru veidošanos 
reģionos, industriālo platību 
attīstību, kas būtu instruments 
pašvaldībām investīciju 
piesaistei, kā arī tiešu atbalstu 
komersantiem, īpaši 
atbalstāmajās teritorijās, 
komercdarbības attīstībai. Šīs 

aktivitātes mērķis ir arī mazināt 
uzņēmējdarbību ar negatīvu 
ietekmi uz vidi. Šī mērķa 
sasniegšanai plānots sniegt 
atbalstu videi draudzīgu 
tehnoloģiju, kuru izmantošanu 
regulē ar jauniem ES vides 
standartiem (2007.-2013.), 
ieviešanu ražošanā uzņēmumu 
konkurētspējas paaugstināšanai, 
nodrošinot ķīmiskās drošības 
novērtējumu un īpaši bīstamo 
vielu aizstāšanu ar mazāk 
bīstamām. Visbeidzot šīs 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

aktivitātes mērķis ir sekmēt 
plānveidīgu klasteru attīstības 
stratēģiju veidošanu un 
īstenošanu, tādējādi veicinot 
ātrāku nozaru un pastarpināti arī 
pašu uzņēmumu konkurētspējas 
celšanu. 

13. Svarīgi pievērsties uzņēmumu 
grupu apgādei ar vienotiem 
biznesa un tehnoloģiju 
pakalpojumiem, lai palīdzētu 
šiem uzņēmumiem uzlabot 
novatorisko darbību. 

Jāpievērš uzmanība tādu 
apstākļu nodrošināšanai, kas 
ļautu uzņēmējiem un 
uzņēmumiem ieguldīt 
pietiekamu apjomu līdzekļu 
preču un pakalpojumu izstrādē, 
un ražošanā un tiem nebūtu 
jākoncentrē spēki, piemēram, 
risinot ar telpu īri saistītus 
jautājumus. 

 

 Neattiecas Ieviest labākos 
pieejamos tehniskos 
paņēmienus 
rūpniecības 
uzņēmumos ([Error! 
Reference source 
not found.] - 33.lpp) 

Jāuzlabo 
uzņēmējdarbības 
infrastruktūra, jaunu 
tehnoloģiju 
pieejamība ([Error! 

Reference source not 
found.] - 723). 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Uzņēmējdarbības infrastruktūra 
un aprīkojuma uzlabojumi ([Error! 
Reference source not found.] - 
264). 

Primārais mērķis ir sekmēt 
uzņēmējdarbības konkurētspējas 
celšanos reģionos, atbalstot 
biznesa inkubatoru veidošanos 
reģionos, industriālo platību 
attīstību, kas būtu instruments 
pašvaldībām investīciju piesaistei, 
kā arī tiešu atbalstu 
komersantiem, īpaši 
atbalstāmajās teritorijās, 
komercdarbības attīstībai. Šīs 
aktivitātes mērķis ir arī mazināt 
uzņēmējdarbību ar negatīvu 
ietekmi uz vidi. Šī mērķa 
sasniegšanai plānots sniegt 
atbalstu videi draudzīgu 
tehnoloģiju, kuru izmantošanu 
regulē ar jauniem ES vides 
standartiem (2007.-2013.), 
ieviešanu ražošanā uzņēmumu 
konkurētspējas paaugstināšanai, 
nodrošinot ķīmiskās drošības 
novērtējumu un īpaši bīstamo 
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Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

vielu aizstāšanu ar mazāk 
bīstamām. Visbeidzot šīs 
aktivitātes mērķis ir sekmēt 
plānveidīgu klasteru attīstības 
stratēģiju veidošanu un 
īstenošanu, tādējādi veicinot 
ātrāku nozaru un pastarpināti arī 
pašu uzņēmumu konkurētspējas 
celšanu. 

14. Svarīgi uzlabot kapitāla 
pieejamību gan PTA darbībām, 
gan uzņēmumu darbības 
uzsākšanai. 

Jāveido ar jauninājumu jomu 
saistīti riska kapitāla tirgi, 
vienlaikus radot labāku 
reglamentējošo vidi, kas 
atvieglinātu uzņēmējdarbību. 

Par būtisku uzņēmējdarbības, 
jauninājumu un darbavietu 
attīstības dzinējspēku ir jākļūst 
privātam pamatkapitālam un 
riska kapitālam ar rotējošu 
finansējumu jauniem, 
novatoriskiem uzņēmumiem. 

Par prioritāti ir jāuzskata īpašu 
riska kapitāla investoru un 
banku garantiju sniedzēju 
pieejamības nodrošināšana vai 
tās paplašināšana. 

 Neattiecas Nodrošināt 
pieejamību finansu 
resursiem 
produktivitātes 
paaugstināšanai un 
vides jautājumu 
sakārtošanai ([Error! 
Reference source 
not found.] -  33.lpp) 

Jāuzlabo 
finansējuma 
pieejamība ([Error! 

Reference source not 
found.] - 723). 

Finansējuma 
pieejamības 
veicināšana un 
finansiāls atbalsts 
jaunu zināšanu 
intensīvu 
uzņēmumu 
veidošanai ([Error! 
Reference source 
not found.] - 791). 

Biznesa eņģeļu tīkla 
un padomdevēju 
tīkla izveide ([Error! 
Reference source 
not found.] - 791). 

Garantiju fonds ([Error! 
Reference source not found.] - 
292). 

Aktivitātes mērķis: Nodrošināt 
mazajām un vidējām 
komercsabiedrībām (turpmāk – 
MVK) pieeju finansējumam 
komercdarbības uzsākšanai un 
attīstībai, saņemot aizdevumu 
situācijās, kad paša 
nodrošinājums nav pietiekošs 
kredītresursu piesaistei 
nepieciešamajā apjomā, kā arī 
veicināt Latvijas uzņēmumu 
konkurētspēju ārējos tirgos, 
sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, 
nostiprināšanos esošajos, attīstot 
un nodrošinot Latvijas 
uzņēmējiem finanšu instrumentus 
eksporta veicināšanai. 

Paaugstināta riska finansējums 
([Error! Reference source not 
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Pamatnostādnes – jāatbalsta 
ārpusdotāciju finanšu 
instrumenti, piemēram, 
aizdevumi, nodrošināts 
parādsaistību finansējums 
subordinētām parādsaistībām, 
konvertējami instrumenti 
(pamatkapitāla parādsaistības) 
un riska kapitāls (piemēram, 
sākumkapitāls un riska kapitāls). 
Dotācijas jāizmanto tādu 
infrastruktūru izveidei un 
uzturēšanai, kas atvieglina 
piekļuvi finanšu līdzekļiem 
(piemēram, tehnoloģiju 
pārneses aprīkojums, inkubatori, 
privāto investoru tīklojumi, 
investīciju sagatavošanas 
programmas). Atbalstu var 
sniegt arī garantiju un 
savstarpēju garantiju 
mehānismiem, jo īpaši ar nolūku 
atvieglināt MVU piekļuvi 
mikrokredītiem. Šajā ziņā 
vērtīgu ieguldījumu varētu sniegt 
EIB un EIF.  

Jāizstrādā integrēta pieeja, kas 
vienlaicīgi atbalsta 
jauninājumus, to pārveidošanu 
jaunā komercdarbības veidā un 
piekļuvi riska kapitālam. 

Jāatbalsta dažas īpašas 
uzņēmēju grupas, piemēram, 

found.] - 295). 

Aktivitātes mērķis: Aktivitātes 
mērķis ir nodrošināt MVK pieeju 
finansējumam komercdarbības 
uzsākšanai un attīstībai, saņemot 
aizdevumu, t.sk., mezanīna 
finansējuma vai finansējuma pašu 
kapitālā veidā situācijās, kad paša 
kredītresursu piesaiste 
nepieciešamajā apjomā nav 
iespējama komercbankās. 

Stratēģisko investoru piesaiste 
([Error! Reference source not 
found.] - 298). 

Aktivitātes mērķis: Šī pasākuma 
primārais mērķis ir izveidot 
sistēmu mazu un vidēju 
uzņēmumu tirdzniecībai, tādā 
veidā palielinot investoriem izejas 
iespējas. Ar šo mehānismu biržas 
cenšas piesaistīt MVK, kas uzreiz 
nespēj izpildīt visas kotēšanas 
prasības. Vienlaikus birža 
piesaista papildus investorus, kuri 
ir ieinteresēti vērtspapīros ar 
augstāku ienesīgumu nekā 
tradicionāli kotēto uzņēmumu 
akcijas. Pasākuma mērķis ir arī 
sekmēt finansējuma pieejamību 
komercsabiedrībām, veicinot 
informācijas apmaiņu starp 
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Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

jauni cilvēki vai sievietes – 
uzņēmējas, kā arī grupas, kas ir 
nelabvēlīgākā situācijā. 

potenciālajiem privātajiem 
investoriem un 
komercsabiedrībām ar 
vajadzību pēc pašu kapitāla 
finansējuma. 

15. Jānodrošina uzņēmumu atbalsta 
pakalpojumi, lai uzņēmumi, jo 
īpaši MVU, varētu palielināt 
konkurētspēju un kļūt 
starptautiski, jo īpaši izmantojot 
iekšējā tirgus iespējas. Par 
uzņēmumu atbalsta 
pakalpojumu prioritāti ir 
jāuzskata sinerģiju sniegto 
iespēju izmantošana (piemēram, 
tehnoloģiju pārņemšana, 
zinātnes parki, IKT komunikāciju 
centri, inkubatori un saistīti 
pakalpojumi, sadarbība ar 
apvienībām), kā arī tradicionāli 
pakalpojumi pārvaldības, 
tirdzniecības, tehniskā atbalsta, 
personāla atlases jomās un 
citādi profesionāli un 
komercpakalpojumi. 

 Neattiecas Atbalstīt labas 
prakses un 
pieredzes 
novērtēšanu un 
pārņemšanu, metožu 
un tehnoloģiju 
lietošanu Latvijas 
uzņēmumos (tīrāku 
tehnoloģiju, 
starptautisko 
standartu, kvalitātes 
un vides vadības 
sistēmu ieviešana, 
Kvalitātes balva) 
([Error! Reference 
source not found.] - 

33.lpp) 

Jāuzlabo 
informācijas un 
konsultācijas 
pakalpojumu 
pieejamība ([Error! 

Reference source not 
found.] - 723). 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Uzņēmējdarbības atbalsta 
aktivitātes ([Error! Reference 
source not found.] - 261). 

Pirmais šīs aktivitātes mērķis ir 
iepazīstināt ārvalstu pircējus ar 
Latvijas preču un pakalpojumu 
priekšrocībām, sekmēt Latvijas 
uzņēmumu dalību starptautiskās 
izstādēs un tirdzniecības misijās 
vienotos nacionālos stendos, kā 
arī sekmēt Latvijas uzņēmumu 
iekļaušanos starptautiskajās 
piegāžu ķēdēs. Lai sasniegtu šo 
mērķi, paredzēts veicināt 
augstākas pievienotās vērtības 
produktu un pakalpojumu noieta 
tirgu iepazīšanu un apgūšanu. 
Otrs šīs aktivitātes mērķis ir 
veicināt uzņēmumu 
konkurētspējas celšanu ar 
plašāku ārējas, kvalificētas 
palīdzības piesaistīšanu 
uzņēmumiem un informācijas 
tehnoloģiju sistēmu ieviešanai 
un optimizēšanai. Plānots 

uzlabot inovāciju atbalsta 
struktūras un valsts atbalsta 
programmas, izstrādājot 
programmu intelektuālā īpašuma 
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aizsardzībai, kā arī īstenojot 
pasākumu kopumu uzņēmēju 
izpratnes veidošanai par 
rūpnieciskā īpašuma un tā 
aizsardzības nozīmīgumu. 

16. Jānodrošina pilnīga Eiropas 
spēcīgā potenciāla izmantošana 
ekoloģisko jauninājumu jomā. 
Ekoloģiskie jauninājumi 
jāveicina vienlaikus ar MVU 
darbības uzlabošanu šajā jomā, 
ieviešot vidi aizsargājošas 
pārvaldības sistēmas. Investējos 
šajā jomā pašlaik, ES 
uzņēmumu situācija būs attiecīgi 
droša tuvākajā nākotnē, kad citi 
reģioni novērtēs šādu 
tehnoloģiju neizbēgamo nozīmi. 
Šī joma ir acīmredzami saistīta 
ar konkurētspējas un 
jauninājumu pamatprogrammu. 

 Neattiecas Nodrošināt 
pieejamību finansu 
resursiem 
produktivitātes 
paaugstināšanai un 
vides jautājumu 
sakārtošanai ( - 
33.lpp) 

Videi draudzīgu 
tehnoloģiju 
ieviešana ražošanā 
un vides standartu 
nodrošināšana 
komercdarbībā 
([Error! Reference 
source not found.] - 
723). 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Uzņēmējdarbības infrastruktūra 
un aprīkojuma uzlabojumi ([Error! 
Reference source not found.] - 
264) 

Primārais mērķis ir sekmēt 
uzņēmējdarbības konkurētspējas 
celšanos reģionos, atbalstot 
biznesa inkubatoru veidošanos 
reģionos, industriālo platību 
attīstību, kas būtu instruments 
pašvaldībām investīciju piesaistei, 
kā arī tiešu atbalstu 
komersantiem, īpaši 
atbalstāmajās teritorijās, 
komercdarbības attīstībai. Šīs 
aktivitātes mērķis ir arī mazināt 
uzņēmējdarbību ar negatīvu 
ietekmi uz vidi. Šī mērķa 
sasniegšanai plānots sniegt 
atbalstu videi draudzīgu 
tehnoloģiju, kuru izmantošanu 
regulē ar jauniem ES vides 
standartiem (2007 - 2013), 
ieviešanu ražošanā uzņēmumu 
konkurētspējas 
paaugstināšanai, nodrošinot 
ķīmiskās drošības novērtējumu 
un īpaši bīstamo vielu 
aizstāšanu ar mazāk bīstamām. 
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Visbeidzot šīs aktivitātes mērķis ir 
sekmēt plānveidīgu klasteru 
attīstības stratēģiju veidošanu un 
īstenošanu, tādējādi veicinot 
ātrāku nozaru un pastarpināti arī 
pašu uzņēmumu konkurētspējas 
celšanu. 

IInnffoorrmmāācciijjaass  ssaabbiieeddrrīībbaa  

17. Tehnoloģiju popularizēšana var 
sekmēt reģionu attīstību, 
atbalstot ar IKT darbību saistītu 
kompetences centru izveidi un 
izaugsmi un attīstot 
savienojamību un sadarbību 
starp uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU. 

Pasākumiem šajā jomā jāsekmē 
produktu un pakalpojumu 
izstrāde ar mērķi atvieglināt un 
veicināt privātas IKT investīcijas 
un vienlaikus jānodrošina 
konkurence IKT nozarē. 

Sekmēt plašu IKT 
pielietojumu valsts un 
pašvaldību dienestos, 
MVU un 
mājsaimniecībās. 

Neattiecas  Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu sadaļu. 

18. Uzlabota jauninājumu atbalsta 
pakalpojumu sniegšana MVU ar 
īpašu mērķi sekmēt pētniecības 
institūtu izstrādāto tehnoloģiju 
pārnesi uz uzņēmumiem. 

Veicināt platjoslas 
tīkla izveidošanu, 
tostarp reģionos ar 
sliktu piekļuvi 
pakalpojumiem, lai 
attīstītu zināšanu 
ekonomiku. 

Neattiecas  Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu sadaļu. 

IIKKTT  uunn  iinntteerrnneettaa  ppiieelliieettoojjuummii  

19. Svarīgi visā Savienības teritorijā 
izveidot atbilstīgu platjoslas 
komunikāciju infrastruktūru, 
izvairoties no pārāk augstām 

 Neattiecas  Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu sadaļu. 
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izmaksām. 

20. Ieguldot līdzekļus IKT 
infrastruktūrā, ir jāņem vērā 
straujā tehnoloģiju attīstība, 
jāievēro tehnoloģiskās 
neitralitātes un atklātas 
piekļuves princips. 

 Neattiecas  Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu sadaļu. 

21. Pamatnostādnes – uzņēmumos 
un mājsaimniecībās jānodrošina 
IKT lietošana un jāveicina IKT 
attīstība ar līdzsvarota IKT 
produktu un valsts un privāto 
pakalpojumu piedāvājuma un 
pieprasījuma atbalstu, kā arī 
palielinot ar cilvēkkapitālu 
saistītās investīcijas. Šiem 
pasākumiem ir jāpaaugstina 
ražīgums, jāveicina atvērtas un 
digitalizētas ekonomikas un 
iekļaujošas sabiedrības izveide 
(piemēram, uzlabojot piekļuves 
iespējas cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un vecāka 
gadagājuma cilvēkiem), tādējādi 
sekmējot izaugsmi un jaunas 
darbavietas. 

 Neattiecas  Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu sadaļu. 

22. Pamatnostādne – jānodrošina 
IKT infrastruktūras un ar to 
saistīto pakalpojumu 
pieejamība, ja tirgus nespēj to 
nodrošināt par pieņemamu cenu 
un vajadzīgo pakalpojumu 
sniegšanai atbilstīgā līmenī, jo 
īpaši attālos lauku apvidos un 
jaunajās dalībvalstīs. 

 Neattiecas  Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu sadaļu. 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

23. Jāpaplašina valsts un reģionālās 
PTA iespējas, jāatbalsta 
investīcijas IKT infrastuktūrā un 
jāpoplularizē tehnoloģijas un 
zināšanas, izmantojot, 
atbilstīgus tehnoloģiju 
pārņemšanas un zināšanu 
apmaiņas mehānismus. 

 Neattiecas  Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu sadaļu. 

EE--ppāārrvvaallddeess  ppaakkaallppoojjuummii  

24. Jāattīsta uz zināšanām balstītu 
ekonomikā vajadzīgo prasmju 
apguvi un satura pilnveidošanu 
ar tādiem pielietojuma un 
pakalpojumu veidiem 
(piemēram, e-pārvalde, e-
uzņēmējdarbība, e-izglītība, e-
veselības aprūpe), kas ir interesi 
raisoša alternatīva citiem, nereti 
dārgākiem pakalpojumu 
piegādes veidiem. 

 Neattiecas  Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu. 

Skatīt konstatējumu sadaļu. 

PPaappiilldduuss  pprraassīībbaass  

25. Pakalpojumu sniegšanā 
uzņēmumiem vēlamāk ir 
iesaistīt privāto sektoru vai 
apvienotas valsts un privātās 
organizācijas. Tiem ir jābūt 
augstas kvalitātes 
pakalpojumiem, kas ir 
nekavējoties un viegli pieejami 
un MVU vajadzībām atbilstīgi. 
Pakalpojumu kvalitātes 
prasībām jābūt skaidri 
noteiktām, to izpilde ir 
jāpārrauga un pakalpojumu 
sniedzēju darbībai ir jābūt 

 Neattiecas  [Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.6.2.03] 
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N.P.K. Kopienas kohēzijas 
stratēģijas pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programma 2005. – 
2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

LLaattvviijjaass  

iillggttssppēējjīīggaass  

aattttīīssttīībbaass  

ppaammaattnnoossttāāddnneess 

Identificētās 
vajadzības NSID 

stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

saskaņotai, piemēram, veidojot 
valsts un privātās partnerības un 
informācijas centru. 

26. Administratīvo procedūru 
atvieglošanai vajadzīgs 
informācijas centru tīkls, kas 
varētu sniegt informāciju un 
sākotnējo atbalstu un būt par 
saikni starp valsts sektoru un 
dotāciju pretendentiem. 

 Neattiecas  [Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.6.2.04] 

  

27. Īpašām uzņēmumu kategorijām 
(piemēram, iesācējiem vai 
nesen pārņemtiem 
uzņēmumiem) vai uzņēmēju 
grupām (piemēram, gados 
jauniem cilvēkiem, sievietēm un 
vecāka gadagājuma cilvēkiem 
vai etnisko minoritāšu 
pārstāvjiem) ir jāsniedz tām 
īpaši pielāgots atbalsts. 

 Neattiecas  [Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.6.2.05] 

  

28.  Nepieciešams regulāri 
novērtēt 
uzņēmējdarbības vidi, 
uzturēt 
valdības/uzņēmēju 
dialogu. [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.6.2.06] 

     

  

  

AATTBBIILLSSTTĪĪBBUU  TTAABBUULLAA  

  

Konstatējuma ID K.P6.6.2.01 K.P6.6.2.02 K.P6.6.2.03 K.P6.6.2.04 K.P6.6.2.05 K.P6.6.2.06 
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6.7. 3.tematiskās ass NSID stratēģijas salīdzinājums ar Kopienas kohēzijas stratēģijas pamatnostādnēm, Latvijas Nacionālo Lisabonas 

programmu 2005. – 2008. gadam, Gēteborgas stratēģiju un Latvijas ilgtspējas attīstības pamatnostādnēm 

  
N.P.K. Kopienas 

kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

TTrraannssppoorrttss    

 Dalībvalstīm un 
reģioniem, kas ir 
tiesīgi saņemt 
finansējumu 
atbilstoši 
konverģences 
mērķim vai no 
Kohēzijas fonda, 
par prioritāriem 
jāuzskata 30 
Eiropas interešu 
projekti, ja tie 
attiecas uz to 
teritoriju. Šajā 
projektu grupā 
īpaša uzmanība 
jāvelta pārrobežu 
posmiem. 
Dalībvalstīm ar 
koordinatoru 
atbalstu ir 
jāsaīsina laiks, kas 
paiet no transporta 
tīklu projektu 
izstrādes līdz to 
praktiskai izbūvei. 
Citi TEN projekti 
un stratēģiskie 
transporta ceļi ir 

Uzlabot un attīstīt 
starptautisko 
transporta koridoru 
kvalitāti ([Error! 
Reference source 
not found.] - 38. 
lpp.):  

 Attīstot Via 
Baltica un 
Austrumu – 
Rietumu 
autoceļu 
koridorus, 
uzlabojot 
infrastruktūras 
kvalitāti un 
satiksmes 
drošību, 
paaugstinot tiltu 
un ceļu segumu 
nestspēju, kā 
arī atsevišķos 
maršrutos 
paredzot jaunu 
posmu izbūvi 
apmēram 286 
km garumā 

ES un tās 
dalībvalstīm būtu 
jāvairo ceļu 
transporta alternatīvu 
pievilcība kravas un 
pasažieru 
pārvadājumos, 
tostarp veidojot 
kravu 
pārvadājumiem 
Eiropas tīklus un 
jaukta transporta 
posmus, lai preces 
varētu viegli 
pārvadāt ar ceļu, 
dzelzceļa vai ūdens 
transportu. Šis 
jautājums būs 
nozīmīgas publiskas 
apspriešanas 
priekšmets 2006. 
gada otrajā pusē. 

Eiropas Komisija 
turpinās pētīt maksu 
par infrastruktūras 
izmantošanu ES, 
smeļoties pieredzi no 

Rīcības mērķa 
sasniegšanai attiecībā 
uz transportu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 38. lpp): 

 Izveidot vienotu 
pasažieru 
pārvadājumu 
sistēmu, lai 
nodrošinātu 
iedzīvotājus ar 
kvalitatīviem un 
pieejamiem 
sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumiem; 

 Nodrošināt augstu 
satiksmes 
drošības līmeni un 
videi draudzīgas 
transporta 
sistēmas 
veidošanu [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.46]; 

 Dažādot un 

 Valsts pieejamības 
un dažādu tās 
teritorijas daļu 
sasniedzamības 
uzlabošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 728) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.02; 
K.P6.7.3.04]; 

 Transporta 
infrastruktūras 
kapacitātes, 
kvalitātes un 
drošības līmeņa 
pieauguma 
proporcionāli 
pieprasījumam, ko 
rada ekonomikas 
izaugsme, 
nodrošināšana 
([Error! Reference 
source not found.] - 

728) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.05; 
K.P6.7.3.46]. 

Nepieciešamie pasākumi 
transporta attīstības 
sekmēšanai ([Error! 
Reference source not 
found.] - 817): 

 Starptautisko 
transporta koridoru 
kvalitātes 
uzlabošana un 
attīstīšana; 

 Valsts autoceļu tīklu 
stāvokļa 
uzlabošana [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.04; 
K.P6.7.3.48]; 

 Valsts pirmās šķiras 
autoceļu atbilstības 
nodrošināšana 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.04; 
K.P6.7.3.48]; 

 Ceļu un tiltu 
nestspēju 
paaugstināšana 
atbilstoši ES 
prasībām [Skatīt 

1.1. pasākuma „Liela 
mēroga transporta 
infrastruktūras uzlabojumi 
un attīstība” aktivitātes: 

 TEN-T autoceļu tīkla 
uzlabojumi ([Error! 
Reference source 
not found.] - 494); 

 Aktivitātes mērķis: 
Kvalitatīva, droša, 
kopējā Eirāzijas 
transporta sistēmā 
integrēta 
autotransporta 
infrastruktūra ([Error! 
Reference source 
not found.] - 495); 

 TEN-T dzelzceļa 
posmu rekonstrukcija 
un attīstība 
(Austrumu-Rietumu 
dzelzceļa koridora 
infrastruktūras 
attīstība un Rail 
Baltica) ([Error! 
Reference source 
not found.] - 497) 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

jāatbalsta 
gadījumā, ja tiem 
piemīt liels 
izaugsmes un 
konkurētspējas 
veicināšanas 
potenciāls 
([Error! 
Reference source 
not found.] - 14. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.01]. 

Atbalstot dzelzceļa 
infrastruktūras, 
jācenšas 
nodrošināt labāku 
pieejamību. Sliežu 
ceļu izmantošanas 
tarifiem 
jāatvieglina 
neiesaistītu 
operatoru 
piekļuve. Tiem 
jāsekmē arī ES 
mērogā 
savietojama 
tīklojuma izveide. 

Visos finansētajos 
projektos jāparedz 
savietojamības 
prasības 
ievērošana un 

(2005.-
2008.gads) ar 
valsts līdzekļu 
un ES kopējo 
finansējumu 
485 milj. latu 
apmērā; 

 Modernizējot 
Austrumu – 
Rietumu 
dzelzceļa 
koridoru, 
paredzot 
drošības līmeņa 
un caurlaides 
spēju 
palielināšanu 
(2005.-
2008.gads), 
sagatavojot 
„Rail Baltica” 
projektu, kura 
īstenošana 
(2010.-
2014.gads) 
nodrošinātu 
savienojumu ar 
Eiropas 
dzelzceļu tīklu 
Ziemeļu – 
Dienvidu 
virzienā, 
panākot 
atbilstību ES 
dzelzceļa 

veiksmīgām vietējām 
programmām, kurās 
ir noteikta maksa par 
sastrēgumiem, ES 
infrastruktūras 
izmantošanas 
maksas kravas 
automobiļiem un 
jaunās iespējas, ko 
rada pavadoņu, 
informācijas un 
saziņas tehnoloģijas 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.39]. 

Komisija ierosinās 
priekšlikumu par 
pasākumu paketi 
automobiļu 
ekoloģisko darbības 
rādītāju uzlabošanai, 
veicinot ekoloģiski 
tīru un 
energoefektīvu 
automobiļu izplatību, 
tostarp direktīvu par 
šādu 
transportlīdzekļu 
iepirkšanu, jauniem 
transportlīdzekļu 
standartiem un 
biodegvielas 
lietošanas 
palielināšanu. 
Dalībvalstīm jau ir 

veicināt 
pakalpojumu un 
rūpnieciskās 
ražošanas 
(rūpnīcas, 
kombinētā 
transporta 
termināli, kravu 
sadales un 
loģistikas centri) 
attīstību ostās un 
citos transporta 
mezglos [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.47]; 

 Nodrošināt 
Latvijas transporta 
sistēmas 
integrāciju un 
konkurētspējīgu 
darbību Eiropas 
transporta 
sistēmā, veicināt 
multimodālu 
transporta 
koridora 
Austrumi–Rietumi 
darbību 
starptautisko 
kravas un 
pasažieru 
pārvadājumu 
jomā; 

 Realizēt reģionālo 

konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.07; 
K.P6.7.3.08; 
K.P6.7.3.22; 
K.P6.7.3.51]; 

 Efektīvas un 
integrētas pasažieru 
pārvadājumu 
sistēmas izveide 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.04]; 

 Dzelzceļa 
infrastruktūras 
tālāka attīstība, tai 
skaitā elektrifikācija 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.02]; 

 Latvijas ostu 
infrastruktūras 
attīstība un 
konkurētspējas 
paaugstināšana[Sk
atīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.03; 
K.P6.7.3.49; 
K.P6.7.3.52]; 

 Pilsētu transporta 
sistēmas 
optimizācija [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.04; 
K.P6.7.3.48]; 

 Lidostu 
infrastruktūras 
attīstības 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.03, 
K.P6.4.3.05; 
K.P6.7.3.21]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Kvalitatīva, kopējā 
Eirāzijas transporta 
sistēmā integrēta 
dzelzceļa transporta 
infrastruktūra, Baltijas 
valstu savienošana ar 
Centrāleiropu ar 
efektīvu dzelzceļa 
sistēmu. Samazināts 
vilcienu kustības 
ātruma un citu 
tehniskās 
ekspluatācijas 
ierobežojumu 
daudzums A-R 
koridorā. Pasažieru 
apkalpošanas 
kvalitātes un 
efektivitātes 
paaugstināšana, 
ieviešot jaunas 
tehnoloģijas un attīstot 
infrastruktūru ([Error! 
Reference source 
not found.] - 498); 

 Lielo ostu 
infrastruktūras 
attīstība „Jūras 
maģistrāļu” ietvaros 
([Error! Reference 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

piemērošana, kā 
arī ERTMS ierīču 
uzstādīšana gan 
vilcienos, gan uz 
sliežu ceļiem 
([Error! 
Reference source 
not found.] - 14. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.02]. 

Vairāk uzmanības 
jāpievērš “jūras 
maģistrāļu” 
izveidei un īsāko 
jūras ceļu 
izmantošanai, ko 
var uzskatīt par 
plaukstošu 
alternatīvu tālo 
maršrutu 
pārvadājumiem pa 
autoceļiem un 
dzelzceļiem 
([Error! 
Reference source 
not found.] - 15. 

lpp) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.03]. 

Integrētas 

sadarbspējas 
standartiem 
(priekšizpēte – 
2005.-
2007.gads) 
(sadarbībā ar 
Igauniju, 
Lietuvu, Poliju) 
ar valsts 
līdzekļu un 
ERAF kopējo 
finansējumu 
118 milj. latu 
apmērā [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.21]; 

 Sekmējot 
Latvijas ostu 
infrastruktūras 
attīstību un 
konkurētspējas 
paaugstināšano
s, izbūvējot ostu 
pievedceļus, kā 
arī veicot ostu 
kopējo 
hidrotehnisko 
būvju 
rekonstrukciju 
(2005.-
2008.gads) ar 
valsts līdzekļu 
un ERAF 
kopējo 

ierosināts noteikt 
diferencētus 
nodokļus pasažieru 
automobiļiem 
atbilstoši to CO2 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.40].. 

 

autoceļu 
sakārtošanas 
programmu, lai 
samazinātu 
reģionālās 
atšķirības [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.48]; 

 Izstrādāt un 
ieviest efektīvu 
dotāciju 
mehānismu 
pasažieru 
dzelzceļa 
pārvadājumu 
attīstības 
nodrošināšanai, 
realizēt valsts 
investīciju 
projektus ritošā 
sastāva 
modernizēšanai 
un atjaunošanai; 

 Attīstīt mazās 
ostas, t.sk. veikt 
infrastruktūras 
rekonstrukciju, 
attīstīt jahtu 
tūrismu, kā arī 
uzlabot drošību 
un atkritumu 
savākšanu ostās 
[Skatīt 
konstatējumu 

nodrošināšana 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.08]. 

 

source not found.] - 

500) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.08]; 

 Aktivitātes mērķis: 
„Jūras maģistrāļu” 
koncepcijas ietvaros 
palielināt ostu 
caurlaides spēju un 
drošības līmeni. 
Veicināt ostu attīstību 
un nodrošināt 
funkcionalitāti ([Error! 
Reference source 
not found.] - 501); 

 Lidostu infrastruktūras 
attīstība ([Error! 
Reference source 
not found.] - 503); 

 Aktivitātes mērķis: 
Droša, efektīva, 
augošam 
pārvadājumu 
apjomam atbilstoša 
gaisa transporta 
infrastruktūra ([Error! 
Reference source 
not found.] - 504); 

 Pilsētu infrastruktūras 
uzlabojumi sasaistei 
ar TEN-T ([Error! 
Reference source 
not found.] - 506); 

 Aktivitātes mērķis: 
Komfortabla un droša 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

reģionālas pilsētu 
un lauku teritorijas 
aptverošas 
transporta un 
komunikāciju 
stratēģijas 
kontekstā svarīgas 
ir arī papildu 
investīcijas 
sekundāras 
nozīmes ceļu 
posmu izbūvei, lai 
nodrošinātu 
reģionu piekļuvi 
maģistrālo 
transporta tīklu 
pavērtajām 
iespējām ([Error! 
Reference source 
not found.] - 14. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.04]. 

Jānodrošina 
pienācīga 
satiksmes 
pārvaldība, 
pievēršot īpašu 
uzmanību 
satiksmes drošībai 
saskaņā ar valstu 
un Kopienas 
standartiem 

finansējumu 17 
milj. latu 
apmērā; 

 Nodrošinot 
Starptautiskās 
lidostas “Rīga” 
infrastruktūras 
attīstību (2005.-
2008.gads) ar 
ERAF 
finansējumu 10 
milj. latu 
apmērā. 

Nodrošināt valsts 
autoceļu tīkla 
stāvokļa 
uzlabošanos un 
paaugstināt ceļu 
segu un tiltu 
nestspēju atbilstoši 
ES prasībām ([Error! 
Reference source 
not found.] - 38. lpp) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.22]. 

Izveidot integrētu 
pasažieru 
pārvadājumu 
sistēmu: 

 Izveidojot jaunu, 
efektīvu 

sadaļu 
K.P6.7.3.49]; 

 Uzturēt un attīstīt 
integrētu, efektīvu 
un vidi 
saudzējošu 
transporta 
infrastruktūru 
(autoceļus, 
dzelzceļu, jūras 
ostas, lidostas, 
maģistrālos 
cauruļvadus) 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.50]; 

 Popularizēt 
ekonomiskus un 
videi draudzīgus 
transporta veidus 
un radīt 
priekšnoteikumus 
to ieviešanai 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.50]; 

 Uzlabot 
automobiļu 
tehniskā stāvokļa 
kontroles kvalitāti 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 

satiksme pilsētu ielās, 
pilsētu infrastruktūras 
(maģistrālo ielu) 
sasaistes ar TEN-T un 
Via Baltica 
pilnveidošana, 
pieaugošās dzelzceļa 
kravu transporta 
negatīvās ietekmes uz 
pilsētu transporta 
sistēmu mazināšana 
(vietās, kur dzelzceļš 
„sašķeļ” pilsētu 
vairākās daļās) 
([Error! Reference 
source not found.] - 
507). 

1.1. pasākuma „Liela 
mēroga transporta 
infrastruktūras uzlabojumi 
un attīstība” lielie projekti: 

 E22 posms Rīgas 
apvedceļš – Koknese, 
1. kārta ([Error! 
Reference source 
not found.] - 509) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.01]; 

 E22 posms Ludza - 
Terehova (A12) 
([Error! Reference 
source not found.] - 

510) [Skatīt 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

([Error! 
Reference source 
not found.] - 14. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.05]; 

Jāveicina tādu 
transporta tīklu 
izbūve, kas 
nodrošina vides 
ilgtspēju, jo īpaši 
pilsētu teritorijās. 
Šeit jāmin 
sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumi 
(tostarp 
infrastruktūras, ko 
veido 
autostāvvietas, no 
kurām turpmākajā 
ceļa posmā 
izmanto 
sabiedrisko 
transportu), 
mobilitātes plāni, 
apvedceļi, 
drošības 
uzlabojumi ceļu 
krustojumos, 

velosipēdistu un 
gājēju celiņi. Šeit 
ietilpst arī 

sabiedriskā 
transporta 
pārvaldes 
sistēmu, 
nosakot 
prioritātes un 
dažādu 
transporta veidu 
lomu 
sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumu 
nodrošināšanā; 

 Izveidojot 
vienotu un 
racionālu 
sabiedriskā 
transporta 
maršruta tīklu. 

K.P6.7.3.50]; 

 Noteikt ieteicamos 
maršrutus 
bīstamo kravu 
pārvadājumiem 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.50]; 

 Attīstīt 
velotransportu un 
tam atbilstošu 
infrastruktūru 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.50]; 

 Izveidot videi 
drošu nolietoto 
transporta līdzekļu 
apsaimniekošana
s sistēmu [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.50]. 

 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.01]; 

 Rīgas dzelzceļa 
mezgla rekonstrukcija 
([Error! Reference 
source not found.] - 

511) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.01; 
K.P6.4.3.03, 
K.P6.4.3.05]; 

 Otrā sliežu ceļu izbūve 
iecirknī Rīga-Krustpils 
([Error! Reference 
source not found.] - 

512) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.01]; 

 TEN-T dzelzceļa 
posmu rekonstrukcija 
un attīstība, t.sk Rail 
Baltica projekts 
([Error! Reference 
source not found.] - 

513) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.01; 
K.P6.4.3.03, 
K.P6.4.3.05; 
K.P6.7.3.21]; 

 Infrastruktūras 
attīstība Krievu salā 
ostas aktivitāšu 
pārcelšanai no 
pilsētas centra 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

pasākumi, kas 
nodrošina parasto 
sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumu 
pieejamību 
atsevišķām cilvēku 
grupām (gados 
veciem cilvēkiem, 
cilvēkiem ar 
īpašām 
vajadzībām), kā 
arī alternatīvas 
transporta līdzekļu 
degvielas 
izplatīšanas tīklu 
izveide. Turklāt arī 
iekšzemes 
ūdensceļi var 
veicināt tīklu 
ilgspējību ([Error! 
Reference source 
not found.] - 15. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.06]. 

Mobilitātes un 
pieejamības 
problēmas pilsētu 
teritorijās arī ir 
jārisina, atbalstot 
integrēta vadības 
sistēmas un tīra 

([Error! Reference 
source not found.] - 

514) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.01]; 

 Rīgas transporta 
sistēmas sasaiste ar 
Via Baltica (Ziemeļu 
šķērsojums ar 
pievadceļiem) ([Error! 
Reference source 
not found.] - 515) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.01]. 

1.3. pasākuma „Ilgtspējīgas 
transporta sistēmas 
attīstība” aktivitāte: 

 Ilgtspējīga attīstība 
([Error! Reference 
source not found.] - 

575); 

 Aktivitātes mērķis: 
Rīgas piepilsētas 
dzelzceļa pasažieru 
apkalpošanas 
kvalitātes un 
efektivitātes 
paaugstināšana, 
ieviešot jaunas 
tehnoloģijas un attīstot 
ritošo sastāvu un 
infrastruktūru ([Error! 
Reference source 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

transporta 
risinājumus 
([Error! 
Reference source 
not found.] - 13. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.07]. 

not found.] - 576). 

1.3. pasākuma „Ilgtspējīgas 
transporta sistēmas 
attīstība” lielais projekts: 

 Rīgas piepilsētas 
dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu sistēmas 
modernizācija ([Error! 
Reference source 
not found.] - 578) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.03, 
K.P6.4.3.05]. 

2.1. pasākums 
„Pieejamības un transporta 
sistēmas attīstība”: 

 1.šķiras valsts 
autoceļu maršrutu 
sakārtošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 662); 

 Aktivitātes mērķis: 
Komfortabla un droša 
satiksme 1.šķiras 
valsts autoceļu tīklā, 
rekonstruējot melno 
segumu aptuveni 140 
km garumā (t.sk. ceļu 
posmos ietilpstošo tiltu 
rekonstrukcija) un 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

aptuveni 250 km 
grants ceļu 
asfaltēšana. Ja arī 
turpmākajos gados 
nemazināsies 
autoceļu būvniecības 
izmaksu straujais 
pieaugums, šie rādītāji 
būtiski samazināsies 
([Error! Reference 
source not found.] - 

663);  

 Tranzīta maršrutu 
sakārtošana pilsētu 
teritorijās ([Error! 
Reference source 
not found.] - 665); 

 Aktivitātes mērķis: 
Komfortabla un droša 
satiksme pilsētu 
tranzītielās, 
rekonstruējot un 
attīstot pilsētu 
tranzītielas valsts 
galveno vai 1.šķiras 
autoceļu maršrutos 
vietās, kur esošā 
infrastruktūra ir 
nolietojusies 
(piemēram, 
sabrukušie ielu posmi) 
vai nespēj nodrošināt 
pieaugošo transporta 
plūsmu ([Error! 
Reference source 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

not found.] - 666); 

 Satiksmes drošības 
uzlabojumi apdzīvotās 
teritorijās ([Error! 
Reference source 
not found.] - 668) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.05]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Uzlabot satiksmes 
drošību apdzīvotās 
teritorijās, likvidējot 
„melnos punktus”, 
veicot dažādus 
transporta 
infrastruktūras 
uzlabošanas 
pasākumus, lai ar 
iespējami mazākiem 
līdzekļiem panāktu 
satiksmes drošības 
līmeņa uzlabošanos, 
piemēram, krustojumu 
pārbūve un 
apgaismošana, 
luksoforu uzstādīšana, 
gājēju celiņu un gājēju 
pāreju ierīkošana 
([Error! Reference 
source not found.] - 

669); 

 Mazo ostu 
infrastruktūras 
uzlabošana (671) 
[Skatīt konstatējumu 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

sadaļu K.P6.4.3.08]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Nodrošināt stabilu 
reģionālas nozīmes 
transporta ostu 
darbību, tādējādi 
veicinot reģionu 
attīstību, rekonstruējot 
un attīstot 
koplietošanas 
hidrotehnisko būves, 
lai nodrošinātu ostu 
funkcionēšanu - molu 
rekonstrukcija, krasta 
nostiprinājumu izbūve, 
kuģu kanālu un ostas 
akvatorijas 
padziļināšana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 672). 

Vide  

 Plānojot 
svarīgākās 
infrastruktūras 
investīciju 
vajadzības, jo 
īpaši 
konverģences 
reģionos un jo 
īpaši jaunajās 
dalībvalstīs, 
jārīkojas saskaņā 
ar vides 

Saglabāt bioloģisko 
daudzveidību 
esošajā līmenī 
([Error! Reference 
source not found.] - 

28. lpp.): 

 Izveidojot īpaši 
aizsargājamās 
jūras dabas 
teritorijas 
(2007.gads) un 
nosakot 

ES veicinās 
saistības, kas 
pārsniedz esošās 
līdz 2012. gadam 
noteiktās saistības 
par siltumnīcefekta 
gāzu emisijas 
samazināšanu, 
izstrādājot 
priekšlikumus un 
paplašinot 
starptautiskos 

Rīcības mērķu 
sasniegšanai attiecībā 
uz ūdeņu aizsardzību 
([Error! Reference 
source not found.] - 7. 

un 8. lpp.): 

 Pilnveidot ūdens 
aizsardzības un 
apsaimniekošanas 
sistēmu un uzlabot 
upju baseinu 
stāvokli, plānojot 

Atsevišķu valsts 
teritorijas daļu 
ekonomiskās 
pievilcības investoriem 
un apmeklētājiem 
veicināšana  un dzīves 
kvalitātes šo reģionu 
iedzīvotājiem 
uzlabošana ([Error! 

Reference source not 
found.] - 729) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 

Šajā jomā galvenās 
veicamās aktivitātes 
([Error! Reference 

source not found.] - 818): 

 Vides kvalitātes un 
iedzīvotāju dzīves 
uzlabošana, 
ievērojot vides 
aizsardzības 
regulējuma 
prasības; 

 Ūdenssaimniecības 

1.2. pasākuma „Vides 
aizsardzības infrastruktūra” 
aktivitātes: 

 Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras 
attīstība aglomerācijās 
ar cilvēku ekvivalentu 
lielāku par 2000 
([Error! Reference 
source not found.] - 

540) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

aizsardzības 
tiesību aktu 
noteikumiem, kas 
attiecas uz ūdens 
un gaisa 
piesārņošanu, 
atkritumu 
apsaimniekošanu 
un dabas un sugu 
aizsardzību, kā arī 
bioloģisko 
daudzveidību 
([Error! 
Reference source 
not found.] - 16. 

lpp.); 

Turpmākām 
kohēzijas 
programmām ir 
jātiecas stiprināt 
potenciālās 
sinerģijas starp 
vides aizsardzību 
un izaugsmi. 
Saistībā ar šo par 
svarīgām 
prioritātēm 
jāuzskata vides 
pakalpojumu 
nodrošināšana, 
piemēram, tīra 
ūdens apgāde, 
atkritumu un 
notekūdeņu 
apstrādes 

mikroliegumus 
(2008.gads); 

 Nodrošinot 
labvēlīgu 
aizsardzības 
statusu īpaši 
aizsargājamām 
sugām un 
biotopiem un 
izveidojot 
NATURA 2000 
tīklu 
(2008.gads) 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.23]; 

 Īstenojot dabas 
monitoringa 
programmas un 
atbilstošus 
pasākumu 
plānus un 
izstrādājot 
ilglaicīgu valsts 
programmu 
bioloģiskās 
daudzveidības 
prioritāro 
problēmu 
zinātniskajai 
izpētei 
(2008.gads). 

Uzlabot un 

nolīgumus, kas skar 
visas siltumnīcefekta 
gāzes un nozares, 
atbalsta inovāciju un 
paredz īstenošanas 
pasākumus. ES 
emisiju tirdzniecības 
shēma varētu būt 
paraugs 
starptautiskam 
oglekļa tirgum 
([Error! Reference 
source not found.] - 

7. lpp.) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.41]. 

ES veidos nākotnes 
klimata politiku, 
īstenojot Eiropas 
klimata pārmaiņu 
programmas otro 
posmu, strādājot 
kopā ar iesaistītajām 
pusēm, lai veidotu 
jaunus pasākumus 
sistemātiskai 
rentablu iespēju 
izmantošanai, 
piemēram, attiecībā 
uz automobiļiem, 
lidaparātiem, 
tehnoloģiskajām 
izstrādēm un to 
pielāgošanu. ES un 

un īstenojot 
pasākumus [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.53]; 

 Izstrādāt 
virszemes un 
pazemes, kā arī 
piekrastes ūdeņu 
tipoloģiju un katra 
tipa iezīmēm 
atbilstošus 
kvalitātes mērķus 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.54]; 

 Veikt pasākumus, 
lai novērstu 
virszemes, 
pazemes un jūras 
ūdeņu kvalitātes 
pasliktināšanos un 
lai sasniegtu šo 
ūdeņu labu kvalitāti 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.54]; 

 Ierobežot ūdeņu 
piesārņojumu gan 
no punktveida, gan 
difūzajiem avotiem, 
veicinot labāko 
pieejamo tehnisko 

K.P6.4.3.10]. infrastruktūras 
sakārtošana 
atbilstoši vides 
aizsardzības 
prasībām [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.09; 
K.P6.7.3.53]; 

 Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
ilgtspējīgas 
sistēmas ieviešana 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.09; 
K.P6.7.3.57]; 

 Bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas 
sistēmas izveide 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.09; 
K.P6.7.3.57]; 

 Piesārņoto teritoriju 
izpēte un sanācija 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.10; 
K.P6.7.3.24; 
K.P6.7.3.57]; 

 Bioloģiskās 
daudzveidības un 
aizsargājamo 
teritoriju 
saglabāšana un 

K.P6.4.3.11]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Ūdensapgādes un 
notekūdeņu 
savākšanas un 
attīrīšanas kvalitātes 
uzlabošana un 
pakalpojumu 
pieejamības 
paplašināšana, 
nodrošinot kvalitatīvu 
dzīves vidi, samazinot 
vides piesārņojumu un 
ūdenstilpju 
eitrofikāciju, sekmējot 
ūdens resursu un 
energoresursu 
racionālu izmantošanu 
([Error! Reference 
source not found.] - 

541); 

 Reģionālu atkritumu 
apsaimniekošanas 
sistēmu attīstība 
([Error! Reference 
source not found.] - 

543) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.12]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Izveidot ilgtspējīgu 
atkritumu, t.sk., 
bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas 
sistēmu, nodrošinot 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

infrastruktūras, 
dabas resursu 
apsaimniekošana 
un bioloģiskā 
daudzveidība, 
augsnes attīrīšana 
no piesārņojuma 
jaunu saimniecisku 
darbību veikšanai 
un atsevišķu vides 
risku novēršana 
([Error! 
Reference source 
not found.] - 

16.lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.09]. 

Jānodrošina 
pievilcīgi apstākļi 
uzņēmējdarbībai 
un uzņēmumu 
augsti kvalificētam 
personālam. Tas ir 
īstenojams, 
veicinot teritorijas 
plānošanu, kas 
mazina pilsētu 
izplešanos, un 
atveseļojot 
fizisko vidi, 
tostarp attīstot 
dabas un 
kultūras vērtības. 

modernizēt vides 
aizsardzības 
infrastruktūru 
([Error! Reference 
source not found.] - 

28. lpp.): 

 Attīstot 
ūdenssaimniecī
bas 
infrastruktūru 
pilsētās un 
apdzīvotās 
vietās (2005.-
2008.gads) ar 
saņemto 2005.-
2006. gada 
valsts budžeta 
finansējumu – 
16,5 milj. latu 
un ES fondu 
finansējumu – 
75,5 milj. latu; 

 Izveidojot 
reģionālu 
sadzīves 
atkritumu 
apsaimniekošan
as sistēmu, t.sk. 
poligonus, 
slēdzot un 
rekultivējot 
normatīvo aktu 
prasībām 
neatbilstošas 
atkritumu 

dalībvalstis pārskatīs 
es emisijas kvotu 
tirdzniecības 
sistēmu, lai to vēl 
vairāk attīstītu un 
apsvērtu tās 
paplašināšanu, 
attiecinot to uz citām 
siltumnīcefekta 
gāzēm un tādām 
nozarēm kā aviācija 
([Error! Reference 
source not found.] - 

7. lpp.) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.41]. 

Neoficiālajā 
apspriedē 
Hemptonkortā 2005. 
gada oktobrī valstu 
un valdību vadītāji 
vienojās lūgt komisiju 
izstrādāt no jauna 
stiprinātu noturīgu, 
drošu un 
konkurētspējīgu 
Eiropas enerģētikas 
politiku. Komisija 
strādā pie 
nozīmīgām 
iniciatīvām 2006. 
gadam par biomasu 
un biodegvielām.  
2006. gadā tā arī 

paņēmienu un vidi 
saudzējošu 
tehnoloģiju 
lietošanu [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.54]; 

 Samazināt 
prioritāro 
piesārņojošo vielu 
tiešu un netiešu 
emisiju ūdeņos 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.54]; 

 Pārtraukt ūdens 
videi īpaši bīstamo 
vielu emisiju un 
pilnībā novērst to 
noplūdes [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.54]; 

 Novērst vai 
maksimāli 
samazināt 
piesārņojošo vielu 
novadīšanu 
pazemes ūdeņos 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.54]; 

 Veikt pasākumus, 

attīstība [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.09; 
K.P6.7.3.43; 
K.P6.7.3.56]; 

 Vides risku 
identifikācija un 
novēršana [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.16; 
K.P6.7.3.09; 
K.P6.7.3.11; 
K.P6.7.3.25]. 

atkritumu 
apglabāšanu un 
apstrādi cilvēku 
veselībai un videi 
drošā veidā un 
samazinot negatīvo 
ietekmi uz vidi, ko 
rada atkritumi un vides 
aizsardzības prasībām 
neatbilstošās 
izgāztuves; nodrošināt 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojumu 
pieejamību pilsētās 
100% un lauku 
teritorijās 80% 
iedzīvotāju ([Error! 
Reference source 
not found.] - 544);  

 Radioaktīvo atkritumu 
apsaimniekošanas 
infrastruktūras 
attīstība ([Error! 
Reference source 
not found.] - 546); 

 Aktivitātes mērķis: 
Nodrošināt drošu 
cilvēkam un videi 
nekaitīgu radioaktīvo 
atkritumu 
apsaimniekošanu, 
izveidojot atbilstošu 
infrastruktūru ([Error! 
Reference source 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

Investīcijām šajās 
jomās jābūt 
nepārprotami 
vienotām ar 
novatoriskas un ar 
jaunām 
darbavietām 
saistītas 
uzņēmējdarbības 
veicināšanu 
attiecīgajās 
teritorijās ([Error! 
Reference source 
not found.] - 16. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.10]. 

Jāuzņemas riska 
novēršanas 
pasākumi, 
izmantojot 
uzlabotu dabas 
resursu 
apsaimniekošanu, 
konkrētāk vērstu 
pētniecības darbu 
un labāku IKT 
izmantošanu, kā 
arī novatoriskākas 
sabiedriskās 
pārvaldības 
politikas, tostarp, 
piemēram, 
preventīvu 

izgāztuves 
(2005.-
2008.gads) ar 
saņemto 2005.-
2006.gada 
valsts budžeta 
finansējumu – 
0,96 milj. latu 
un ES fondu 
finansējumu – 
10,7 milj. latu; 

 Veicinot 
sadzīves 
atkritumu 
pārstrādi un 
izveidojot 
dalītās 
atkritumu 
savākšanas 
sistēmu (2005.-
2008.gads) ar 
saņemto 2005.-
2006.gada 
valsts budžeta 
finansējumu – 
0,065 milj. latu 
un ES fondu 
finansējumu – 
1,3 milj. latu. 

sāks diskusiju par es 
atjaunīgās enerģijas 
politiku līdz 2020. 
gadam, arī par 
enerģijas daļu, kas 
ražota no 
atjaunīgiem 
enerģijas avotiem. 
Tā visiem 
iesaistītajiem 
dalībniekiem skaidri 
iezīmētu mērķi, radot 
uzņēmēju un 
investoru pieprasīto 
noteiktību. ES 
turpinās atbalstīt 
atjaunīgās enerģijas 
izmantošanu visā 
pasaulē ([Error! 
Reference source 
not found.] - 7. lpp.). 

Dalībvalstīm kopā ar 
Komisiju būtu jādalās 
pieredzē par labāko 
praksi, kā novirzīt 
nodokļus no darba 
uz patēriņu un/vai 
piesārņošanu, 
neietekmējot 
ieņēmumus, palīdzot 
īstenot ES mērķi par 
nodarbinātības 
palielināšanu un 
apkārtējās vides 

lai nepieļautu 
pazemes ūdeņu 
piesārņojuma 
palielināšanos un 
panāktu 
pakāpenisku tā 
samazināšanos 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.54]; 

 Nodrošināt valsts 
iedzīvotājus ar 
kvalitatīvu, 
veselības normām 
atbilstošu dzeramo 
ūdeni, paaugstināt 
ūdensapgādes 
sistēmu drošību, 
taupīgi izmantot 
ūdens resursus 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.54]; 

 Nodrošināt 
notekūdeņu 
attīrīšanu atbilstoši 
vides aizsardzības 
prasībām, 
paaugstināt 
kanalizācijas 
sistēmu kvalitāti un 
drošību, samazināt 
ūdenstilpju 

not found.] - 547). 

1.2. pasākuma „Vides 
aizsardzības infrastruktūra” 
lielie projekti: 

 Ūdenssaimniecības 
attīstība A-Latvijas 
upju baseinu 
pašvaldībās, II kārta 
([Error! Reference 
source not found.] - 

549); 

 Ūdenssaimniecības 
attīstība A-Latvijas 
upju baseinu 
pašvaldībās, III kārta 
([Error! Reference 
source not found.] - 

550); 

 Ūdenssaimniecības 
attīstība Kurzemes 
pašvaldībās ([Error! 
Reference source 
not found.] - 551); 

 Ūdenssaimniecības 
attīstība Zemgales 
pašvaldībās ([Error! 
Reference source 
not found.] - 552); 

 Jūrmalas 
ūdenssaimniecības 
attīstība ([Error! 
Reference source 
not found.] - 553); 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

uzraudzību 
([Error! 
Reference source 
not found.] - 16. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.11]. 

Līdzās investīcijām 
ilgtspējīgā 
enerģētikas un 
transporta nozarē, 
ko paredz citi 
dokumenti, 
jāveicina 
investīcijas, kas 
dod ieguldījumu 
atbilstīgi ES Kioto 
protokola 
saistībām ([Error! 
Reference source 
not found.] - 16. 

lpp.). 

  

aizsardzību. Turklāt 
dalībvalstīm 
vajadzētu efektīvāk 
izmantot savu 
ievērojamo 
pirktspēju, lai 
veicinātu inovatīvu, 
energoefektīvāku un 
ekoloģiski tīrāku 
metožu ieviešanu 
([Error! Reference 
source not found.] - 

11. lpp.) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.42]. 

Komisija ierosinās 
direktīvu par videi 
draudzīgu 
transportlīdzekļu 
publisko iepirkumu 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.42]. 

ES strādās ar 
dalībvalstīm un 
ieinteresētajām 
pusēm, veicinot 
ekoloģiskās 
inovācijas un 
paplašinot 
ekoloģisko 
tehnoloģiju tirgu. 
dalībvalstīm jāīsteno 
savi ceļveži vides 
tehnoloģiju jomā. 

eitrofikāciju un 
aizsargāt 
gruntsūdeņus no 
piesārņošanas 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.54]; 

 Turpināt izpētes 
darbus pazemes 
ūdeņu avotu 
noteikšanā to 
turpmākai 
izmantošanai 
iedzīvotāju un 
tautsaimniecības 
nodrošināšanai ar 
ūdeni [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.54]; 

 Veikt aprīkoto 
pazemes ūdens 
ieguves vietu 
aizsardzības 
pasākumus [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.54]; 

 Noteikt tādus 
maksājumus 
(nodokļus, tarifus, 
maksas) par ūdens 
resursu lietošanu, 
kas nodrošina, ka 

 Rīgas 
ūdenssaimniecības 
attīstība ([Error! 
Reference source 
not found.] - 554); 

 Jelgavas 
ūdenssaimniecības 
attīstība, II kārta 
([Error! Reference 
source not found.] - 

555); 

 Ventspils 
ūdenssaimniecības 
attīstība, III kārta 
([Error! Reference 
source not found.] - 
556). 

2.2. pasākuma „Vide” 
aktivitātes: 

 Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras 
attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz  2000 
([Error! Reference 
source not found.] - 

712); 

 Aktivitātes mērķis: 
Ūdensapgādes un 
notekūdeņu 
savākšanas un 
attīrīšanas kvalitātes 
uzlabošana un 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

septītās pētniecības 
pamatprogrammas 
kontekstā ES sniegs 
finansējumu, lai 
paātrinātu 
pasākumus un 
stimulētu pētniecību 
un tehnoloģijas 
attīstību svarīgākajās 
jomās, ieskaitot 
ūdeņradi un 
kurināmā elementus 
([Error! Reference 
source not found.] - 

11. lpp.) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.42]. 

Komisija veidos 
rīcības plānu 
noturīgas ražošanas 
un patēriņa 
veicināšanai, tādu 
pašreizējo iniciatīvu 
un instrumentu kā 
politika resursu un 
atkritumu jomā, 
integrēta produktu 
politika un standarti, 
vides pārvaldības 
programmas, 
inovācijas un 
tehnoloģiju politika, 
paplašināšanu, lai 
stiprinātu to ietekmi, 
rastu risinājumu 

pilnībā tiek segtas 
visas ar ūdens 
resursu lietošanu 
saistītās izmaksas, 
tiek ievērots 
princips 
“piesārņotājs 
maksā” un tiek 
sekmēta racionāla 
ūdens 
izmantošana; 

 Veikt ūdeņu 
kvalitātes un 
kvantitātes 
monitoringu un tā 
datus izmantot 
ūdeņu 
apsaimniekošanas 
plānošanai un 
rīcības programmu 
korekcijām [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.55]; 

 Nodrošināt aktīvu 
sabiedrības 
līdzdalību ūdens 
apsaimniekošanas 
un aizsardzības 
pasākumu 
plānošanā [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.54] 

pakalpojumu 
pieejamības 
paplašināšana, 
nodrošinot kvalitatīvu 
dzīves vidi, samazinot 
vides piesārņojumu un 
ūdenstilpju 
eitrofikāciju, sekmējot 
ūdens resursu 
racionālu izmantošanu 
([Error! Reference 
source not found.] - 

713);  

 Infrastruktūras izveide 
Natura 2000 teritorijās 
([Error! Reference 
source not found.] - 

715) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.13; 
K.P6.7.3.23; 
K.P6.7.3.43]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Saglabāt Latvijas 
dabas vides kvalitāti 
atbilstoši Eiropas 
Savienības direktīvu 
prasībām, valsts 
starptautiskajām 
saistībām un vietējām 
vajadzībām; novērst 
esošos un nākotnes 
draudus dabas 
vērtībām, vienlaikus 
nodrošinot maksimāli 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

„baltajiem 
plankumiem” un 
nodrošinātu 
ieguldījumu 
globālajās iniciatīvās 
([Error! Reference 
source not found.] - 

11. lpp.). 

ES  un dalībvalstīm 
būtu jānodrošina 
pietiekams 
finansējums un 
vadība Natura 2000 
aizsargājamo 
teritoriju tīklam, un 
labāk jāintegrē 
bioloģiskās 
daudzveidības 
problēmas 
iekšpolitikā un 
ārpolitikā, apstādinot 
bioloģiskās 
daudzveidības 
izzušanu ([Error! 
Reference source 
not found.] - 11. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.43]. 

  

Rīcības mērķa 
sasniegšanai attiecībā 
uz bioloģiskās 
daudzveidības 
saglabāšanu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 16. lpp.): 

 Integrēt 
bioloģiskās 
daudzveidības 
aizsardzības 
prasības 
mežsaimniecības, 
lauksaimniecības, 
zivsaimniecības un 
citu nozaru 
attīstības 
programmās; 

 Noteikt 
mikroliegumus 
sugu aizsardzībai 
ārpus 
aizsargājamajām 
dabas teritorijām; 

 Novērst svešo 
ekspansīvo sugu 
izplatīšanos, 
nepieļaut vietējo 
savvaļas sugu 
skaita un izplatības 
samazināšanos 
dabā, nodrošinot 
labvēlīgu 
aizsardzības 
statusu 

efektīvu resursu 
izlietojumu dabas 
vērtību saglabāšanā 
un atjaunošanā 
([Error! Reference 
source not found.] - 

716); 

 Bioloģiskās 
daudzveidības 
saglabāšanas ex situ 
un vides izglītības 
infrastruktūras izveide 
([Error! Reference 
source not found.] - 

718) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.13]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Bioloģiskās 
daudzveidības 
saglabāšana, 
nodrošinot 
informēšanas un 
izglītošanas 
infrastruktūru 
nacionālas nozīmes 
augu un dzīvnieku 
kolekcijās ([Error! 
Reference source 
not found.] - 719); 

 Vēsturiski piesārņoto 
vietu sanācija ([Error! 
Reference source 
not found.] - 721); 

 Aktivitātes mērķis: 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

apdraudētajām 
sugām [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.56]; 

 Veicināt 
apdraudēto sugu 
ekoloģijas un 
bioloģijas 
pētījumus, sekot to 
populāciju 
dinamikai [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.56]; 

 Novērst jūras 
piekrastes ūdens 
sabiedrību un sugu 
daudzveidības 
samazināšanos, kā 
arī piekrastes 
biotopu dabiskās 
struktūras 
izmaiņas [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.56]; 

 Mazināt roņu un 
ūdensputnu 
bojāeju, kā arī 
novērst atsevišķu 
zivju sugu 
populāciju 
samazināšanos 
[Skatīt 

Panākt augsnes, 
grunts, pazemes un 
virszemes ūdeņu 
kvalitātes uzlabošanu, 
kā arī atjaunot un 
uzlabot vides kvalitāti 
piesārņotajās vietās, 
novērst iedzīvotāju 
veselības 
apdraudējumu ([Error! 
Reference source 
not found.] - 722); 

 Vides risku 
samazināšana 
([Error! Reference 
source not found.] - 

724) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.16]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Novērst plūdu draudus 
Jēkabpils un Pļaviņu 
pilsētām ([Error! 
Reference source 
not found.] - 725) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.16]; 

 Vides monitoringa un 
kontroles sistēmas 
attīstība ([Error! 
Reference source 
not found.] - 727) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.55]; 

 Aktivitātes mērķis: 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.56]; 

 Samazināt liedaga 
un kāpu 
ekosistēmu 
degradācijas 
procesus un 
veicināt stāvkrastu 
aizsardzību [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.56]; 

 Saglabāt zivju 
migrāciju ceļus 
upēs un upju 
straujteču posmus 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.56]; 

 Apturēt meža 
biotopu 
daudzveidības 
samazināšanos, 
saglabājot 
dabiskiem mežiem 
raksturīgu sugu 
sastāvu un 
nodrošinot 
labvēlīgus 
apstākļus meža 
dzīvnieku 
populācijām [Skatīt 
konstatējumu 

Nodrošināt atbildīgās 
institūcijas un 
sabiedrību ar 
savlaicīgu, 
mērķorientētu un 
patiesu informāciju par 
vides kvalitāti un 
dabas resursiem, kā 
arī par īstenoto vides 
aizsardzības 
pasākumu lietderību 
un efektivitāti ([Error! 
Reference source 
not found.] - 728). 

2.2. pasākuma „Vide” lielie 
projekti: 

 Inčukalna sērskābā 
gudrona dīķu un 
Olaines šķidro 
bīstamo atkritumu 
izgāztuves sanācijas 
projekts ([Error! 
Reference source 
not found.] - 730); 

 Liepājas Karostas 
kanāla attīrīšanas 
projekts ([Error! 
Reference source 
not found.] - 731). 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

sadaļu 
K.P6.7.3.56]; 

 Saglabāt dabīgo 
pļavu platības, 
apturot aizaugšanu 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.56]; 

 Saglabāt vietējās 
kultūraugu un 
mājdzīvnieku 
šķirnes [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.56]; 

 Saglabāt 
saimnieciski 
izmantojamo 
savvaļas sugu 
resursus [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.56]. 

 

Enerģētika  

 Jāatbalsta 
enerģētikas 
efektivitāti, 
uzlabojoši 
projekti, 

piemēram, ēkās, 
kā arī zemas 

Veicināt atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošanu, īpaši 
koģenerācijas 
režīmā ([Error! 
Reference source 
not found.] - 27. 

Komisija piedāvās 
rīcības plānu 
energoefektivitātes 
jomā, lai īstenotu 
aplēsto rentablo 20 
procentu ietaupījuma 
potenciālu. pamatīgi 

Rīcības mērķu 
sasniegšanai attiecībā 
uz klimata pārmaiņām 
un ozona slāņa 
aizsardzību ([Error! 
Reference source not 
found.] - 10. un 11. 

Investīcijas vides un 
enerģētikas, t.sk. 
siltumapgādes 
infrastruktūrā, ar   mērķi 
uzlabot sniegto 
pakalpojumu 
pārklājumu, kvalitāti, 

Kā prioritārie investīciju 
virzieni attiecībā uz 
enerģētikas attīstību 
NSID noteikti ([Error! 
Reference source not 
found.] - 832): 

1.4. pasākuma 
„Enerģētika” aktivitātes: 

 Pasākumi 
centralizētās 
siltumapgādes 
sistēmu efektivitātes 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

enerģētiskās 
intensitātes 
attīstības modeļu 
popularizēšana 
([Error! 
Reference source 
not found.] - 16. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.12]. 

Jāatbalsta 
atjaunojamu un 
alternatīvu 

(piemēram, vēja, 
saules, biomasas) 
tehnoloģiju 
attīstība un 
izmantošana 
tostarp, apkurei un 
dzesēšanai, kuru 
izmantošanā ES 
var iegūt vadošo 
pozīciju un 
tādējādi 
paaugstināt 
konkurētspēju. 
Šādas investīcijas 
atbilst arī 
Lisabonas mērķim 
līdz 2010. gadam 
panākt, ka 21 % 
elektroenerģijas 
iegūst no 
atjaunojamiem 

lpp.). 

Veicināt atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošanu ([Error! 
Reference source 
not found.] - 27. 

lpp.):  

 Nosakot 
ekonomiski un 
tehniski 
līdzsvarotus  
obligātā 
iepirkuma 
apjomus 
jauniem 
energoavotiem, 
ja enerģijas 
ražošanai 
izmanto 
atjaunojamos 
energoresursus; 

 Realizējot 
izmēģinājuma 
projektus, kuros 
enerģiju iegūtu 
no Latvijā 
mazāk 
izmantotiem 
atjaunojamiem 
enerģijas 
resursiem, tai 
skaitā no 
biogāzes 
(2005.-

jāvirza uz priekšu 
jautājums par 
enerģijas taupīšanu 
ēkās, uzstādot 
stingrākas prasības 
nekā paredz esošie 
tiesību akti par ēku 
energoefektivitāti, jo 
īpaši, lai palīdzētu 
mājsaimniecībām. 
Komisija strādās ar 
dalībvalstīm, 
izmantojot 
struktūrfondus, lai 
īstenotu 
energoefektivitātES 
mērķus, jo īpaši tajās 
dalībvalstīs, kur ir 
vislielākās iespējas 
uzlabot situāciju 
([Error! Reference 
source not found.] - 

7. lpp.). 

lpp): 

 Samazināt 
importējamo 
energoresursu 
izmantošanu 
enerģijas 
ražošanā, veicinot: 

 Sabiedrībā 
tādas 
sapratnes 
veidošanos, 
kura motivētu 
energoefektīv
ai rīcībai 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.58]; 

 Energoefektivi
tātes 
paaugstināša
nos 
tautsaimniecī
bā (ar ēku 
siltināšanu, 
enerģijas 
taupīšanu 
rūpniecībā, 
sabiedriskā 
transporta 
sistēmas 
uzlabošanu, 
koģenerācijas 

izmaksu efektivitāti un 
ilgtspējību ([Error! 

Reference source not 
found.] - 729). 

 Atbalsts 
enerģētikas nozarei 
energoefektivitātes 
paaugstināšanai 
gan piegādātāja 
(enerģijas 
ražošanā, pārvadē 
un sadalē), gan 
patērētāja pusē 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.12; 
K.P6.7.3.58]; 

 Atbalsts plašākai 
koģenerācijas 
izmantošanai 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.14]; 
K.P6.7.3.44; 

 Atbalsts 
atjaunojamo un 
vietējo 
energoresursu 
izmantošanai 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.18; 
K.P6.7.3.44; 
K.P6.7.3.59]; 

 Tehnogēno risku 
novēršanai [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.19; 

paaugstināšanai 
([Error! Reference 
source not found.] - 

607) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.18]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Būtiski paaugstināt 
siltumenerģijas 
ražošanas efektivitāti, 
samazināt 
siltumenerģijas 
zudumus pārvades un 
sadales sistēmās un 
sekmēt importēto 
fosīlo kurināmā veidu 
aizvietošanu ar 
atjaunojamajiem vai 
cita veida vietējiem 
kurināmajiem ([Error! 
Reference source 
not found.] - 608); 

 Biomasu izmantojošu 
koģenerācijas 
elektrostaciju attīstība 
([Error! Reference 
source not found.] - 

610); 

 Aktivitātes mērķis: 
Būtiski paaugstināt 
elektroenerģijas un 
siltumenerģijas 
ražošanas apjomus no 
biomasas, tādējādi 
mazinot Latvijas 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

avotiem ([Error! 
Reference source 
not found.] - 17. 

lpp.). 

2008.gads); 

 Izstrādājot 
atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošanas 
stratēģiju, 
sagatavojot 
politikas 
plānošanas 
dokumentus 
vides 
tehnoloģiju 
attīstības jomā 
(2006.gads); 

 Izstrādājot 
atbalsta 
shēmas 
biodegvielas 
izmantošanas 
veicināšanai 
sabiedriskajā 
transportā, 
mežizstrādes 
tehnikā, iekšējo 
ūdeņu 
transportlīdzekļ
os (2005.gads) 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.26]. 

Turpināt cīnīties pret 
klimata izmaiņām un 
mazināt to kaitīgo 

staciju 
celtniecību). 

 Palielināt 
atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošanu 
enerģijas 
ražošanā, veicinot: 

 Biogāzes 
savākšanu 
sadzīves 
atkritumu 
poligonos un 
fermās un tās 
tālāku 
izmantošanu 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.59]; 

 Biodegvielas 
izmantošanu 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.59]; 

 Vēja, saules 
un 
hidroenerģijas 
izmantošanu 
[Skatīt 
konstatējumu 

K.P6.7.3.14; 
K.P6.7.3.27; 
K.P6.7.3.44; 
K.P6.7.3.62]. 

 

atkarību no primāro 
enerģijas resursu 
importa ([Error! 
Reference source 
not found.] - 611). 

2.6.pasākuma 
„Pašvaldībām piederošo 
mājokļu energoefektivitāte” 
aktivitātes: 

 Pašvaldībai piederošo 
mājokļu atjaunošanas 
un siltumnoturības 
uzlabošanas 
pasākumi ([Error! 
Reference source 
not found.] - 872) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.22; 
K.P6.4.3.25]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Mājokļu 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšana 
īres dzīvojamā fondā, 
lai nodrošinātu 
pašvaldības 
dzīvojamā fonda 
ilgtspēju un 
energoresursu 
efektīvu izmantošanu. 
Tiks veikta ēkas 
galveno daļu 
atjaunošana – jumts, 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

ietekmi ([Error! 
Reference source 
not found.] - 28. un 

29. lpp.): 

 Izveidojot un 
uzturot 
siltumnīcefekta 
gāzu reģistru 
(2005.gads) un 
piešķirot 
emisijas kvotas 
Latvijas 
uzņēmumiem 
un nodrošinot to 
līdzdalību 
emisiju kvotu 
tirdzniecības 
sistēmā (2005.-
2008.gads); 

 Samazinot 
metāna izmešu 
apjomu no 
atkritumu 
poligoniem, 
izgāztuvēm un 
notekūdeņu 
attīrīšanas 
iekārtām 
(2008.gads); 

 Atbalstot 
energoefektivitā
tes 
paaugstināšana
s pasākumu 
īstenošanu 

sadaļu 
K.P6.7.3.59]; 

 Mazvērtīgās 
koksnes un 
koksnes 
atlieku 
izmantošanu 
apkurē [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.59]; 

 Siltumnīcas 
efektu radošo 
izmešu 
daudzumu 
samazināšan
u no sadzīves 
atkritumu 
poligoniem un 
izgāztuvēm 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.59]. 

 Panākt, lai plašai 
sabiedrībai būtu 
saprotama globālo 
klimata pārmaiņu 
novēršanas 
nepieciešamība un 
iespējas, 
potenciālās 
izmaksas, kā arī 

fasāde, logi, durvis, 
trepju telpas, koridori, 
ieejas un lifti. Tāpat 
ietverti 
energoefektivitātes 
pasākumi – 
siltumsistēmu izolācija 
un renovācija, 
atjaunoti enerģijas 
resursi un siltuma 
izplatības tīkli ([Error! 
Reference source 
not found.] - 873); 

 Tehnisko sistēmu 
izveide 
(modernizācija) 
pašvaldībai 
piederošajos 
sociālajos mājokļos 
([Error! Reference 
source not found.] - 

875) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.23; 
K.P6.4.3.25]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Nodrošināt 
pašvaldības 
dzīvojamā fonda 
ilgtspējību caur 
sociālo mājokļu 
atjaunošanu un 
komunikāciju un 
iekārtu izveidi vai 
nomaiņu. Tiks veikta 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

enerģijas 
ražošanas 
avotos un 
enerģijas 
pārvades un 
sadales 
sistēmās; 

 Veicinot 
enerģijas 
taupīšanu un 
efektīvu 
izmantošanu 
ēkās un 
siltumapgādes. 

 

tālejošās sekas 
tam, ja nekas 
netiktu darīts 
“siltumnīcas” 
efektu radošo 
izmešu daudzuma 
samazināšanai 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.60]; 

 Nodrošināt, lai 
“siltumnīcas” 
efektu radošo 
izmešu daudzums 
sākot ar 2008. 
gadu nepārsniegtu 
92% no 1990. 
gada līmeņa.; 
Nodrošināt ozona 
slāni noārdošo 
vielu ievešanas, 
izmantošanas un 
tirdzniecības 
kontroli, veicināt to 
izņemšanu no 
aprites un 
aizstāšanu ar videi 
nekaitīgām vielām 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.60]; 

 Izveidot fiskālo un 
sociālo stimulu 

ēkas galveno daļu 
atjaunošana – jumts, 
fasāde, logi, durvis, 
trepju telpas, koridori, 
ieejas un lifti. Tāpat 
atjaunošanā tiks 
ietvertas ēkas 
tehniskās instalācijas 
– ūdens apgāde, 
notekūdeņu sistēmas, 
elektrības un 
ugunsdrošības 
instalācijas, 
ventilācijas un 
atkritumu sistēmas, 
utt. ([Error! 
Reference source 
not found.] - 876); 

 Nepabeigto ēku 
atjaunošana un to 
siltumnoturības 
pasākumu realizēšana 
([Error! Reference 
source not found.] - 

878) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.24; 
K.P6.4.3.25];  

 Aktivitātes mērķis: 
Palielināt pašvaldības 
dzīvojamā fonda 
pieejamību likumā 
„Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

sistēmu, nolūkā 
veicināt 
mūsdienīgu 
tehnoloģiju 
ieviešanu 
rūpnieciskās 
pārstrādes 
procesos un 
“siltumnīcas” 
efektu izraisošo 
gāzu izmešu 
samazinājumu; 

 Līdz 2030. gadam 
pilnībā izņemt no 
saimnieciskās 
aprites ozona slāni 
noārdošās vielas 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.60]. 

Rīcības mērķu 
sasniegšanai attiecībā 
uz enerģētiku ([Error! 
Reference source not 
found.] - 35. un 36. 

lpp.): 

 Izmantojot 
valdības noteikto 
atbalstu 
elektroenerģijas 
ražošanai 
koģenerācijas 

noteiktajām personu 
kategorijām caur 
nepabeigto būvju 
atjaunošanas 
pasākumiem. Tiks 
veikta ēkas galveno 
daļu atjaunošana – 
jumts, fasāde, logi, 
durvis, trepju telpas, 
koridori, ieejas un lifti. 
Tāpat atjaunošanā tiks 
ietvertas ēkas 
tehniskās instalācijas 
– ūdens apgāde, 
notekūdeņu sistēmas, 
elektrības un 
ugunsdrošības 
instalācijas, 
ventilācijas un 
atkritumu sistēmas, 
utt. ([Error! 
Reference source 
not found.] - 879). 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

procesā, izmantot 
ekonomiski 
pamatotu lielāko 
Latvijas pilsētu 
siltumslodžu 
potenciālu; 

 Lai palielinātu 
valsts drošību, 
palielināt vietējo 
energoresursu 
daļu kopējā 
patēriņā, 
diversificēt 
enerģētisko 
resursu 
piegādātājus, 
integrēties Eiropas 
enerģētisko 
resursu piegādes 
tirgos (Baltijas 
loks) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Paaugstināt 
dabasgāzes 
izmantošanu 
sadedzināšanas 
iekārtās samazinot 
mazuta 
izmantošanu, 
tādējādi paplašinot 
dabas gāzes 
apgādes zonas 
[Skatīt 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Pastāvīgi 
samazināt 
kaitējumu videi, 
stimulēt kvalitatīva 
kurināmā izvēli, 
samazināt kaitīgo 
izmešu daudzumu 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Īstenot pasākumus 
enerģijas 
racionālākai 
izmantošanai un 
piegādei, tādējādi 
pakāpeniski 
paaugstinot 
energoefektivitātes 
potenciālu gan 
enerģijas lietotāju, 
gan 
energouzņēmumu 
sistēmās; 

 Aktivizēt tirgus 
mehānismu 
elektroenerģijas 
sektora un 
ekonomikas 
izaugsmes 
veicināšanai 
[Skatīt 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Veicināt 
enerģētikas 
sektora attīstību 
atbilstoši 
ekonomiskai 
izaugsmei, kā arī 
vienlīdzīgi veicināt 
ekonomiskās 
aktivitātes dažādos 
valsts reģionos 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Atbalstīt Latvijas 
lomas 
nostiprināšanu 
enerģētisko 
resursu 
transportēšanas 
pakalpojumu 
sniegšanā 
pasaules tirgū, tai 
skaitā izmantojot 
pazemes gāzes 
krātuves [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Veicināt 
atjaunojamo un 
vietējo 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

energoresursu 
izmantošanu 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Veikt enerģijas 
ražošanas 
nelabvēlīgas 
ietekmes uz vidi 
samazināšanu un 
ierobežošanu, 
kontrolējot 
termoelektrostaciju 
kaitīgo emisiju 
koncentrācijas 
atbilstību 
normatīviem, 
veicot katlu māju, 
mazo 
hidroelektrostaciju 
un vēja 
elektrostaciju 
sākotnējo ietekmes 
uz vidi 
novērtējumu un 
paaugstinot 
prasības 
hidroelektrostaciju 
dambju drošības 
un ūdenskrātuvju 
krastu 
aizsardzības 
pasākumiem 
[Skatīt 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Lai sekmētu īpaši 
atbalstāmo 
energoresursu 
izmantošanu, 
ievērojot 
atjaunojamās 
enerģijas avotu un 
to izmantošanas 
tehnoloģiju 
perspektīvas, kā 
arī to atrašanos 
pārejas stadijā, 
spējai darboties 
konkurējošā 
konvenciālās jeb 
tradicionālās 
enerģijas tirgū, 
noteikt 
atjaunojamās 
(“zaļās”) enerģijas 
komponenti visu 
Latvijas elektrības 
patērētāju kopējā 
energoresursu 
bilancē, lai sociāli, 
ekonomiski un 
tehniski 
sabalansētu un 
veicinātu 
atjaunojamo 
resursu 
izmantošanu un 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

mazinātu enerģijas 
importu valstī 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Veicināt 
biodegvielas 
ražošanu 
(biodīzeļdegviela, 
bioetanols, 
biogāze), 
izmantojot 
lauksaimnieciskās 
ražošanas 
izejvielas (rapsi, 
graudus), kā arī 
lopkopības 
produkcijas 
ražošanas procesā 
radušos 
organiskos 
savienojumus 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Veidot 
priekšnoteikumus 
tirgus un 
konkurences 
elementu 
ieviešanai 
elektrības sektorā 
[Skatīt 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Vienkāršot un 
skaidri definēt 
procedūras 
piekļūšanai 
pārvades un 
sadales tīkliem 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Nodrošināt naftas 
produktu rezervju 
izveidi un videi 
drošu uzglabāšanu 
un uzturēšanu 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.61]; 

 Sekmēt ES 
ekonomiskās un 
reģionālās 
attīstības fondu 
līdzekļu 
izmantošanu 
enerģētikas 
sektora attīstībai. 

  Turpināt veidot 
elektroenerģijas 
tirgu, izstrādājot līdz 
2007.gadam 

  ES normatīvajos aktos 
noteikto prasību vides un 
enerģētikas jomā 
ieviešana ([Error! 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

Elektroenerģijas 
tirgus likumam 
nepieciešamos 
sekundāros tiesību 
aktus ([Error! 
Reference source 
not found.] - 39. 

lpp.). 

Reference source not 
found.] - 729) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.17; K.P6.7.3.13; 
K.P6.7.3.28; 
K.P6.7.3.63]. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas  

 Uzņēmumos un 
mājsaimniecībās 
jānodrošina IKT 
lietošana un 
jāveicina IKT 
attīstība ar 
līdzsvarota IKT 
produktu un 
valsts un privāto 
pakalpojumu 
piedāvājuma un 
pieprasījuma 
atbalstu, kā arī 

palielinot ar 
cilvēkkapitālu 
saistītās 
investīcijas. Šiem 
pasākumiem ir 
jāpaaugstina 
ražīgums, 
jāveicina atvērtas 
un digitalizētas 
ekonomikas un 
iekļaujošas 
sabiedrības 

Paaugstināt interneta 
pieejamību un ieviest 
elektronisko 
parakstu, kā arī 
nodrošināt plašākus 
publiskos 
pakalpojumus e-vidē 
([Error! Reference 
source not found.] - 

9. lpp.). 

Ieviest valsts e-
pārvaldi, plašāk 
pieejamus e-
pārvaldes 
pakalpojumus, 
ieviest elektronisko 
parakstu, reizē 
sakārtojot valsts 
pārvaldes struktūru, 
un nodrošināt stingru 
koordināciju dažādu 
valsts nozīmes 
informācijas sistēmu 
izveidē ([Error! 
Reference source 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.45 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.64 

Jaunas un efektīvi 
koordinētas investīcijas 
IKT infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstībā 
([Error! Reference source 
not found.] - 727) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.15]. 

Galvenie investīciju 
virzieni attiecībā uz 
informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģijām ([Error! 
Reference source not 
found.] - 844): 

 Valsts informāciju 
sistēmu attīstība, 
tai skaitā valsts 
nozīmes datu bāžu, 
reģistru un arhīvu 
izveide, 
pieejamība, 
digitalizācija, 
savietojamība un 
savstarpējo 
izmantojamība, un 
integrācija ar mērķi 
veidot tehnisko 
bāzi e-pakalpojumu 
attīstībai [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.30]; 

2.3. pasākuma „IKT 
infrastruktūra un 
pakalpojumi” aktivitātes: 

 Publiskās pārvaldes 
elektronisko 
pakalpojumu un 
informācijas sistēmu 
attīstība ([Error! 
Reference source 
not found.] - 762) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.26]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Efektīvi izmantojot IKT 
iespējas, uzlabot 
publiskās pārvaldes 
efektivitāti, veicināt 
publisko pakalpojumu 
elektronizāciju, 
attīstību, pieejamību 
un kvalitāti, samazināt 
administratīvo slogu 
uz iedzīvotājiem un 
komersantiem, 
palielināt iespējas 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

izveide (piemēram, 
uzlabojot piekļuves 
iespējas cilvēkiem 
ar īpašām 
vajadzībām un 
vecāka 
gadagājuma 
cilvēkiem), 
tādējādi sekmējot 
izaugsmi un 
jaunas darbavietas 
([Error! 
Reference source 
not found.] - 22. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.15]. 

 

not found.] - 22.lpp.) 

Sekmēt plašu IKT 
pielietojumu valsts 
un pašvaldību 
dienestos, MVU un 
mājsaimniecībās 
([Error! Reference 
source not found.] - 

22. lpp.): 

 Attīstot dažādus 
pakalpojumu 
sniegšanas 
kanālus un 
organizācijas, 
veidojot 
tehnisko un 
organizatorisko 
infrastruktūru 
pakalpojumu 
kompleksai 
sniegšanai un 
ērtai 
izmantošanai 
(2005.-
2008.gads) 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.29]; 

 Izveidojot 
jaunas valsts 
informācijas 
sistēmas 
(turpmāk tekstā 

 Publiskās 
pārvaldes 
institūciju, tai 
skaitā, 
nodarbinātības un 
sociālās, veselības, 
kultūras, izglītības 
iestāžu un citās 
nozarēs, 
nodrošināšana ar 
nepieciešamo IKT 
infrastruktūru un 
interneta 
pieslēgumu [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.29]; 

 E-pakalpojumu 
attīstība. 

iedzīvotājiem 
iesaistīties 
sabiedriskajos 
procesos, attīstīt 
informācijas sistēmas, 
nodrošinot tehnisko 
bāzi e-pakalpojumu 
attīstībai un uzlabojot 
informācijas apriti. 
Aktivitāte vērsta uz 
IKT infrastruktūras, 
t.sk., informācijas 
sistēmu un 
pakalpojumu, attīstību 
vairākās nozarēs – 
veselības aprūpes, 
nodarbinātības un 
sociālās aizsardzības, 
kultūras un citās. 
Svarīgs aktivitātes 
mērķis ir izglītības 
sistēmas 
nodrošināšana ar 
atbilstošu, izmaksu 
efektīvu, drošu un 
uzticamu IKT 
infrastruktūru, plašāka 
un efektīvāka IKT 
izmantošana izglītības 
iestādēs un izglītības 
procesā, tādējādi 
uzlabojot izglītības 
kvalitāti un efektivitāti. 
Aktivitātes mērķis ir arī 
attīstīt un pilnveidot 
informācijas sistēmas, 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

– VIS), tajā 
skaitā, e-
iepirkumu 
sistēmu, Valsts 
vienoto 
bibliotēku 
informācijas 
sistēmu, 
Nacionālo 
muzeju krājumu 
sistēmu, Valsts 
vienoto arhīvu 
informācijas 
sistēmu, 
uzlabojot esošo 
sistēmu 
reģistrēšanu un 
veicinot to 
attīstību (2005.-
2008.gads) 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.30]; 

 Nodrošinot 
interneta 
pieslēgumu 
izveidi, 
uzlabošanu un 
uzturēšanu, kā 
arī 
programmatūra
s izstrādi 
skolām un 
bibliotēkām 

kas domātas visām 
vai vairākām publiskās 
pārvaldes institūcijām, 
nodrošinot šo 
informācijas sistēmu 
saskaņotību un 
integrāciju, un attīstīt 
pakalpojumus, kuros 
piedalās vairākas 
publiskās pārvaldes 
institūcijas un tiek 
izmantotas vairākas 
informācijas sistēmas 
([Error! Reference 
source not found.] - 

763). 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

(2005.-
2008.gads). 
Valsts budžeta 
finansējums 
2005-
2006.gadā – 2,9 
milj. latu. 

 Jānodrošina IKT 
infrastruktūras 
un ar to saistīto 
pakalpojumu 
pieejamība, ja 

tirgus nespēj to 
nodrošināt par 
pieņemamu cenu 
un vajadzīgo 
pakalpojumu 
sniegšanai 
atbilstīgā līmenī, jo 
īpaši attālos lauku 
apvidos un 
jaunajās 
dalībvalstīs 
([Error! 
Reference source 
not found.] - 22. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.16]. 

Svarīgi visā 
Savienības 
teritorijā izveidot 
atbilstīgu platjoslas 

Attīstīt publiskos 
interneta pieejas 
punktus. ([Error! 
Reference source 
not found.] - 22. 

lpp.). 

Sekmēt plašu IKT 
pielietojumu valsts 
un pašvaldību 
dienestos, MVU un 
mājsaimniecībās 
([Error! Reference 
source not found.] - 

22. lpp.): 

 Veicinot 
publisko 
interneta 
pieejas punktu 
attīstību 
reģionos. 
(2005.-2006.) 
Valsts budžeta 
finansējums 
2005.-
2006.gadam – 
0,5 milj. latu, ES 

 Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.64 

Pieejamības 
publiskajiem tīkliem 
uzlabošana ([Error! 

Reference source not 
found.] - 727) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.7.3.16]. 

Galvenie investīciju 
virzieni attiecībā uz 
informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģijām ([Error! 
Reference source not 
found.] - 844): 

 Tālāka publisko 
interneta pieejas 
punktu attīstība; 

 Piekļuves platjoslu 
datu pārraidei 
nodrošināšana un 
uzlabošana, īpaši 
pievēršot uzmanību 
mazāk attīstītām 
teritorijām [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.17]; 

 Valsts nozīmes 
elektronisko sakaru 
tīklu izveide, 
attīstība un 
pilnveidošana; 

 Informācijas un 

 Publisko interneta 
pieejas punktu 
attīstība ([Error! 
Reference source 
not found.] - 765); 

 Aktivitātes mērķis: 
Paaugstināt piekļuves 
iespējas internetam 
pēc iespējas 
plašākām sabiedrības 
grupām, veicinot 
piekļuvi publiskās 
pārvaldes un 
komercsabiedrību 
piedāvātajiem 
elektroniskajiem un 
citiem pakalpojumiem 
un informācijai, lai 
veicinātu iedzīvotāju 
iekļaušanos 
sabiedrības 
sociālajos, 
ekonomiskajos un 
kultūras procesos un 
uzlabotu viņu dzīves 
kvalitāti ([Error! 
Reference source 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

komunikāciju 
infrastruktūru, 
izvairoties no 
pārāk augstām 
izmaksām ([Error! 
Reference source 
not found.] - 22. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.17].  

 

finansējums – 
1,4 milj latu. 

Veicināt platjoslas 
tīkla izvietošanu, 
tostarp reģionos ar 
sliktu piekļuvi 
pakalpojumiem, lai 
attīstītu zināšanu 
ekonomiku ([Error! 
Reference source 
not found.] - 23. 

lpp.): 

 Izmantojot 
ERAF finansiālo 
atbalstu 
(piešķirti 4,3 
milj. latu), 
nodrošināt 
platjoslu 
piekļuvi 
attālinātajos 
reģionos. Līdz 
2007.gada 
vidum – 10000 
mājsaimniecībā
m nodrošināta 
piekļuve 
platjoslām; 

 Izstrādāt 
valdības politiku 
platjoslas tīkla 
piekļuves 
nodrošināšanā 

datu pārraides 
drošības 
nodrošināšana. 

not found.] - 766); 

 Elektronisko sakaru 
pakalpojumu 
vienlīdzīgas 
pieejamības 
nodrošināšana visā 
valsts teritorijā 
(platjoslas tīkla 
attīstība) ([Error! 
Reference source 
not found.] - 768); 

 Aktivitātes mērķis: 
Nodrošināt 
iedzīvotājiem, 
komercsabiedrībām 
un publiskās 
pārvaldes iestādēm un 
citiem lietotājiem visā 
valsts teritorijā ērtu, 
ātru un kvalitatīvu 
piekļuvi publiskai 
informācijai, publiskās 
pārvaldes un 
komercpakalpojumiem
, izmantojot 
elektronisko sakaru 
pakalpojumus vai 
nodrošinot 
infrastruktūru platjoslu 
tīkla attīstībai visā 
valsts teritorijā ([Error! 
Reference source 
not found.] - 769); 

 Valsts nozīmes 
elektronisko sakaru 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

līdz 
2008.gadam 
(2005.gads) un 
no 2009.gada 
līdz 
2014.gadam 
(2008.gads). 

Nodrošināt tīklu un 
informācijas drošību, 
kā arī saskaņotību 
un savstarpējo 
izmantojamību, lai 
izveidotu 
informācijas telpu 
bez robežām ([Error! 
Reference source 
not found.] - 23. 

lpp.); 

 Uzlabojot valsts 
reģistru 
sadarbību. Līdz 
2008.gadam 
kopējā sistēmā 
jāsaslēdz līdz 
80% valsts un 
pašvaldību 
reģistru; 

 Izveidojot droša 
elektroniskā 
paraksta 
sistēmu, 
uzlabojot 
informācijas 

tīklu izveide, attīstība 
un pilnveidošana, 
informācijas datu 
pārraides drošības 
nodrošināšana 
([Error! Reference 
source not found.] - 

771); 

 Aktivitātes mērķis: 
Izveidot valsts funkciju 
veikšanai 
nepieciešamos 
elektronisko sakaru 
tīklus, uzlabot 
informācijas apriti un 
piekļuvi informācijas 
sistēmām (t.sk., 
ārkārtas situāciju 
gadījumos), uzlabot 
datu drošības 
apdraudējuma 
novēršanas jautājumu 
risināšanu ([Error! 
Reference source 
not found.] - 772). 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

drošību un 
paplašinot e-
pakalpojumu 
izmantošanu 
(2005.-
2008.gads); 

 Izveidojot valsts 
pārvaldes 
sektora datoru 
drošības 
incidentu 
atbalsta grupu 
(2006.gads) un 
sekmējot datora 
drošības 
incidentu 
atbalsta grupas 
izveidi privātajā 
sektorā 
(2007.gads). 

  Veicināt sabiedrības 
izglītošanu 
informācijas 
tehnoloģiju jomā 
([Error! Reference 
source not found.] - 

22. lpp.). 

 Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.64 

IKT un informācijas 
apstrādes prasmju 
nodrošināšana ([Error! 

Reference source not 
found.] - 727) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.27]. 

Publiskās pārvaldes 
institūciju darbinieku 
apmācība un prasmju 
pilnveidošana darbam 
ar jaunajām IKT ([Error! 
Reference source not 
found.] - 844) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.27; 
K.P6.7.3.18]. 

 

Izglītības infrastruktūra 

 Skatīt 
konstatējumu 

Modernizēt 
zinātnisko 

Skatīt konstatējumu Rīcība mērķa 
sasniegšanai ([Error! 

Izglītības 
infrastruktūras 

Galvenie investīciju 
virzieni attiecībā uz 

3.1. pasākuma 
„Profesionālās izglītības 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

sadaļu K.P6.7.3.20 infrastruktūru 
zinātniskajos 
institūtos un 
augstskolās ([Error! 
Reference source 
not found.] - 19.lpp.) 

 Modernizējot 
līdz 
2008.gadam 
zinātnisko 
infrastruktūru 
valsts 
zinātniskajās 
institūcijās, 
piesaistot ERAF 
līdzfinansējumu 
(akceptēts 
finansējums 
2004.-2008. 
gadam 10 milj. 
latu apmērā). 

Pilnveidot izglītības 
sistēmas un 
audzēkņu spēju 
pielāgoties darba 
tirgus mainīgajām 
prasībām ([Error! 
Reference source 
not found.] - 55. 

lpp.): 

 Modernizēt 
profesionālās 
izglītības 

sadaļu K.P6.7.3.45 Reference source not 
found.] - 25. lpp.):  

 Modernizēt mācību 
iestāžu 
aprīkojumu, 
pietiekamā skaitā 
nodrošināt 
informācijas 
tehnoloģijas [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.65; 
K.P6.7.3.66]. 

 

modernizācija – 
investīcijas izglītības 
infrastruktūrā un 
izglītības materiāli 
tehniskajā 
nodrošinājumā (mācību 
līdzekļi, aprīkojums, 
iekārtas, aparatūra) 
([Error! Reference source 
not found.] - 726). 

izglītības infrastruktūru 
([Error! Reference 
source not found.] - 

852): 

 Izglītības iestāžu 
ēku renovācija, 
ieskaitot 
inženierkomunikācij
u tīklu, 
siltummezglu, 
ūdensapgādes, 
kanalizācijas un 
ventilācijas sistēmu 
remonts vai 
nomaiņa [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.31; 
K.P6.7.3.65]; 

 Izglītības iestāžu 
telpu un izglītības 
iestāžu 
nodrošināšana ar 
modernu mācību 
un studiju 
aprīkojumu, tajā 
skaitā datortehniku 
un biroja tehniku, 
mācību un 
uzskates 
līdzekļiem; 

 Iekšējo datu 
pārraides tīklu, 
bibliotēku 
elektronisko 
sistēmu izveide 

infrastruktūra” aktivitātes 
[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.29]: 

 Mācību aprīkojuma 
modernizācija un 
infrastruktūras 
uzlabošana 
profesionālās 
izglītības programmu 
īstenošanai ([Error! 
Reference source 
not found.] - 910); 

 Aktivitātes mērķis: 
Profesionālās 
izglītības programmu 
īstenošanu 
nodrošinošās 
infrastruktūras 
uzlabošana, lai 
veicinātu 
profesionālās 
izglītības atbilstību 
darba tirgus prasībām 
([Error! Reference 
source not found.] - 

911); 

 Profesionālās 
izglītības 
infrastruktūras 
attīstība un mācību 
aprīkojuma 
modernizācija 
ieslodzījuma vietās 
([Error! Reference 
source not found.] - 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

iestāžu materiāli 
tehnisko 
nodrošinājumu, 
izveidojot 
normatīvo 
pasākumu 
kopumu 
profesionālās 
izglītības 
iestāžu 
audzēkņu 
prakses 
nodrošināšanai 
(2005.-
2007.gads) ar 
valsts līdzekļu 
un ES fondu 
kopējo 
finansējumu 5,6 
milj. latu 
apjomā; 

 Veicināt 
profesionālās, 
augstākās 
izglītības un 
praktiskās 
apmācības 
sistēmas 
modernizēšanu, 
atbilstošu 
zināšanu, 
kvalifikāciju un 
prasmju 
apgūšanu 
reģioniem 

[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.32; 
K.P6.7.3.66]; 

 Mūsdienu 
prasībām atbilstošu 
mācību, studiju un 
pētniecības darba 
vietu, laboratoriju, 
mācību kabinetu un 
darbnīcu 
iekārtošana; 

 Pieejas, speciāla 
aprīkojuma un 
mācību 
palīglīdzekļu 
nodrošināšana 
izglītības iestādēs 
personām ar 
dažādiem 
invaliditātes 
veidiem. Reģionālo 
izglītības iestāžu 
atbalstīšana ar 
mērķi  veicināt 
augsti kvalificētu 
speciālistu 
sagatavošanu 
reģionu vajadzībām 
[Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.33].  

913); 

 Aktivitātes mērķis: 
Profesionālās 
kvalifikācijas ieguves 
iespēju nodrošināšana 
notiesātajiem 
ieslodzījuma vietās 
([Error! Reference 
source not found.] - 
914).  

3.2. pasākuma „Augstākās 
izglītības infrastruktūra” 
aktivitātes [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.29]: 

 Augstākās izglītības 
iestāžu 
materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana, 
nodrošinot izglītības 
programmu 
apgūšanas iespējas 
arī personām ar 
funkcionāliem 
traucējumiem ([Error! 
Reference source 
not found.] - 939) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.31]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Iekārtu, piederumu, 
aprīkojuma, 
tehnoloģiju iegāde, 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

nozīmīgās 
tautsaimniecība
s nozarēs 
PHARE 2003 
Nacionālās 
programmas 
„Ekonomiskās 
un sociālās 
kohēzijas 
pasākumi 
Latvijā” ietvaros 
ar valsts 
budžeta 
finansējumu 0,4 
milj. latu un ES 
finansējumu 
1,3 milj. latu. 

Izveidot 
profesionālās 
izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas 
sistēmu ([Error! 
Reference source 
not found.] - 59. 

lpp.): 

 Pilnveidojot 
profesionālās 
izglītības 
iestāžu 
infrastruktūru 
(2005.–
2007.gads). 

modernizēšana un 
uzstādīšana 
augstākās izglītības 
iestādēs, lai 
nodrošinātu 
mūsdienīgu mācību 
programmu 
īstenošanu, īpaši 
dabas zinātņu, 
matemātikas, 
informācijas 
tehnoloģiju, 
inženierzinātņu, 
veselības aprūpes un 
vides zinātnes 
izglītības tematisko 
grupu programmās, kā 
arī nodrošinot 
augstākās izglītības 
programmu 
apgūšanas iespējas 
personām ar 
funkcionāliem 
traucējumiem ([Error! 
Reference source 
not found.] - 940); 

 Augstākās izglītības 
iestāžu infrastruktūras 
uzlabošana, 
nodrošinot pieeju 
personām ar 
funkcionālajiem 
traucējumiem ([Error! 
Reference source 
not found.] - 942) 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

 [Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.31]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Augstākās izglītības 
iestāžu ēku, būvju, 
infrastruktūras 
būvniecība, 
renovācija, lai 
nodrošinātu 
nepieciešamos 
priekšnoteikumus 
mūsdienīgu mācību 
programmu 
īstenošanai, īpaši 
dabas zinātņu, 
matemātikas, 
informācijas 
tehnoloģiju, 
inženierzinātņu, 
veselības aprūpes un 
vides zinātnes 
izglītības tematisko 
grupu programmās, kā 
arī nodrošinot 
augstākās izglītības 
programmu 
apgūšanas iespējas 
personām ar 
funkcionāliem 
traucējumiem ([Error! 
Reference source 
not found.] - 943). 

3.3. pasākuma „Izglītības 
infrastruktūra vispārējo 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

prasmju nodrošināšanai” 
aktivitātes [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.29]: 

 Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana 
([Error! Reference 
source not found.] - 

962); 

 Aktivitātes mērķis: 
Uzlabot izglītības 
kvalitāti dabaszinātnēs 
vidējās vispārējās 
izglītības posmā un 
radīt 
priekšnosacījumus 
valsts attīstībai 
zinātņu un tehnoloģiju 
ietilpīgajās nozarēs 
([Error! Reference 
source not found.] - 

963); 

 Speciālās izglītības 
iestāžu un vispārējās 
izglītības iestāžu 
infrastruktūras 
uzlabošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 965); 

 Aktivitātes mērķis: 
Nodrošināt vispārējās 
izglītības iestāžu 
pieejamību 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

izglītojamajiem ar 
kustību traucējumiem 
un uzlabot mācību vidi 
izglītojamajiem ar 
funkcionāliem 
traucējumiem (redzes, 
dzirdes u.c.), kā arī 
veicināt darba un 
sadzīves prasmju 
attīstīšanu 
izglītojamajiem 
speciālās izglītības 
iestādēs ([Error! 
Reference source 
not found.] - 966). 

Sociālā infrastruktūra  

 Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.20 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.34 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.45 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.67 

Investīcijas 
nodarbinātības, 
infrastruktūrā ([Error! 

Reference source not 
found.] - 726). 

Darba tirgus politikas 
ieviešanā iesaistīto 
institūciju infrastruktūras 
attīstība. 

3.4. pasākuma 
„Nodarbinātības un sociālo 
pakalpojumu infrastruktūra” 
aktivitātes [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.32; K.P6.4.3.33]: 

 Darba tirgus institūciju 
infrastruktūras 
pilnveidošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 996); 

 Aktivitātes mērķis: 
Izveidot modernu un 
uz klientiem orientētu 
infrastruktūru, 
nodrošinot kvalitatīvu 
un operatīvu 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

pakalpojumu 
sniegšanu klientiem 
un sadarbības 
partneriem, uzlabojot 
IKT un darba 
apstākļus atbilstoši 
veicamajām 
funkcijām, izveidojot 
ērtus apstākļus 
klientiem, saņemot 
pakalpojumus un 
konsultācijas, attīstot 
IKT pielietošanu 
pakalpojumu 
operatīvākai 
nodrošināšanai 
klientiem un efektīvai 
datu uzskaites un 
politikas ieviešanas 
monitoringa veikšanai 
([Error! Reference 
source not found.] - 

997). 

 Pirmsskolas izglītības 
iestāžu infrastruktūras 
attīstība nacionālas un 
reģionālas nozīmes 
attīstības centros 
([Error! Reference 
source not found.] - 

999) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.34; 
K.P6.4.3.35]; 

 Aktivitātes mērķis: 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

Veicināt vienlīdzīgas 
nodarbinātības 
iespējas, kā arī 
nodarbinātību un 
pakalpojumu 
pieejamību nacionālās 
un reģionālās nozīmes 
attīstības centros, 
attīstot pirmsskolas 
izglītības iestāžu 
infrastruktūru ([Error! 
Reference source 
not found.] - 1000). 

 Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.20 

Attīstīt sociālo 
pakalpojumu sistēmu 
([Error! Reference 
source not found.] - 
47. lpp.):  

 Integrējot 
sabiedrībā 
personas ar 
funkcionāliem 
traucējumiem, 
nodrošinot 
viņus ar 
tehniskajiem 
palīglīdzekļiem 
(2005.-
2008.gads); 

 Uzlabojot 
sociālās 
aprūpes un 
sociālās 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.45 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.67 

Investīcijas sociālās 
aprūpes veicinošā 
infrastruktūrā ([Error! 

Reference source not 
found.] - 726). 

 Sociālās aprūpes, 
sociālās 
rehabilitācijas un 
sociālās korekcijas, 
tai skaitā 
ieslodzījuma vietu 
un probācijas 
iestāžu 
infrastruktūras 
uzlabošana 
([Error! Reference 
source not found.] 

- 860) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.4.3.39]; 

 Profesionālās 
rehabilitācija, 
tehnisko 
palīglīdzekļu 
nodrošināšanas un 

3.4. pasākuma 
„Nodarbinātības un sociālo 
pakalpojumu infrastruktūra” 
aktivitātes [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.32; K.P6.4.3.33; 
K.P6.4.3.36]: 

 Darbspēju vērtēšanas 
un sociālo 
pakalpojumu 
ieviešanas institūciju 
infrastruktūras 
pilnveidošana ([Error! 
Reference source 
not found.] - 993) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.40]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Izveidot infrastruktūru 
darbspēju vērtēšanas 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

rehabilitācijas 
institūciju 
infrastruktūru 
(2005.-
2008.gads) ar 
valsts līdzekļu 
un eraf kopējo 
finansējumu 5,6 
milj. latu 
apjomā. 

 

darbspēju 
vērtēšanas 
infrastruktūras 
uzlabošana 
([Error! Reference 
source not found.] 

- 860) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.4.3.39]. 

un sociālo 
pakalpojumu 
ieviešanas institūcijās 
invalīdiem un 
personām ar draudošu 
invaliditāti, pilnveidojot 
sociālo pakalpojumu 
kvalitāti un valsts 
atbalsta sistēmu 
invalīdiem ([Error! 
Reference source 
not found.] - 994). 

 Atbalsts alternatīvās 
aprūpes pakalpojumu 
pieejamības attīstībai 
novadu nozīmes 
attīstības centros 
([Error! Reference 
source not found.] - 

1002) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.40]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Veicināt vienlīdzīgas 
nodarbinātības 
iespējas, kā arī 
nodarbinātību un 
pakalpojumu 
pieejamību novadu 
nozīmes attīstības 
centros, attīstot 
alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu 
pieejamību bērnu un 
citu aprūpējamo 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

personu pieskatīšanai 
([Error! Reference 
source not found.] - 
1003). 

 Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.20 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.35 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.45 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.67 

Investīcijas veselības 
aprūpes infrastruktūrā 
([Error! Reference source 
not found.] - 726); 

Investīcijas veselību 
veicinošā infrastruktūrā 
([Error! Reference source 
not found.] - 726) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.38]. 

Veselības aprūpes, jo 
īpaši, primārās 
veselības un 
neatliekamās palīdzības 
infrastruktūras 
modernizēšana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 860). 

 Veselīga un aktīva 
dzīvesveida 
veicinošās 
infrastruktūras 
pilnveidošana 
([Error! Reference 
source not found.] 

- 860) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.4.3.38]; 

 Investīcijas sporta 
bāzu attīstībā, 
radot apstākļus 
veselas, fiziski un 
garīgi attīstītas 
personības 
veidošanai ([Error! 
Reference source 
not found.] - 860) 

[Skatīt 

3.5. pasākuma „Veselības 
aprūpes infrastruktūra” 
aktivitātes [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.32; K.P6.4.3.36]: 

 Stacionārās veselības 
aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju un 
neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības attīstība 
([Error! Reference 
source not found.] - 

1028); 

 Aktivitātes mērķis: 
Nodrošināt stacionāro 
veselības aprūpes 
pakalpojumu 
sniedzēju tīkla 
optimizāciju, 
paaugstinot veselības 
aprūpes pakalpojuma 
kvalitāti, un slimnieku 
ārstēšanai 
nepieciešamo 
medicīnisko ierīču 
izmantošanas 
uzlabošanu un 
koncentrāciju, kā arī 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.4.3.38]. 

sakārtot neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības sniegšanu, 
lai nodrošinātu ātru un 
efektīvu palīdzības 
sniegšanu 
pirmsslimnīcas posmā 
([Error! Reference 
source not found.] - 

1029); 

 Ambulatorās 
veselības aprūpes 
attīstība ([Error! 
Reference source 
not found.] - 1031); 

 Aktivitātes mērķis: 
Sakārtot primārās 
veselības aprūpes 
pakalpojumu 
sniedzēju 
infrastruktūru, tādejādi 
materiāltehniski 
nodrošinot primārās 
aprūpes ārsta kā 
„vārtu vērēja” lomu 
([Error! Reference 
source not found.] - 

1032). 

Kultūrvides sociālekonomiskais potenciāls  

 Jānodrošina 
pievilcīgi apstākļi 
uzņēmējdarbībai 
un uzņēmumu 

Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.36 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.45 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.68 

Ar neskarto dabas 
teritoriju, bioloģiskās 
daudzveidības, 
kultūras un vēstures 

Galvenie NSID noteiktie 
iespējamie investīciju 
virzieni ([Error! 
Reference source not 

2.5. pasākuma „Kultūrvides 
sociālekonomiskā ietekme” 
aktivitātes [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

augsti kvalificētam 
personālam. Tas ir 
īstenojams, 
veicinot teritorijas 
plānošanu, kas 
mazina pilsētu 
izplešanos, un 
atveseļojot fizisko 
vidi, tostarp 
attīstot dabas un 
kultūras vērtības. 

Investīcijām šajās 
jomās jābūt 
nepārprotami 
vienotām ar 
novatoriskas un ar 
jaunām 
darbavietām 
saistītas 
uzņēmējdarbības 
veicināšanu 
attiecīgajās 
teritorijās ([Error! 
Reference source 
not found.] - 16. 

lpp.) [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.19]. 

mantojuma jomām 
saistītās 
infrastruktūras un 
pakalpojumu 
pilnveidošana ar mērķi 
veicināt tālāku 
investīciju (īpaši no 
privātā sekotra) 
piesaisti un 
ekonomiskās 
aktivitātes pieaugumu 
apkārt esošajās 
teritorijās ([Error! 

Reference source not 
found.] - 730) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.42; 
K.P6.7.3.19]. 

found.] - 868) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.44]: 

 Kultūras 
infrastruktūras 
attīstība; 

 Kultūras un 
vēstures 
mantojuma un 
laikmetīgās 
kultūrvides 
ekonomiskās 
darbības formu 
attīstība un 
dažādošana; 

 Atbalsts jaunu 
nacionālas nozīmes 
kultūras produktu 
radīšanai (izveidojot 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšanas 
atbalsta sistēmu to 
īpašniekiem, 
atjaunojot, 
saglabājot, attīstot 
un integrējot 
nacionālas nozīmes 
kultūras mantojumu 
kvalitatīvas 
publiskās telpas 
izveides un radošo 
industriju attīstības 
procesā); 

  Jaunu nacionālas 

K.P6.4.3.44]: 

 Daudzfunkcionālu 
koncertzāļu tīkla 
izveide nacionālas un 
reģionālas nozīmes 
attīstības centros 
([Error! Reference 
source not found.] - 

832) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.42]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Decentralizēt, dažādot 
un paplašināt 
kvalitatīvu kultūras 
produktu un 
pakalpojumu klāstu un 
to teritoriālo 
pieejamību 
iedzīvotājiem, 
investējot 
daudzfunkcionālu 
koncertzāļu tīkla 
izveidē ([Error! 
Reference source not 
found.] - 833);  

 Nozīmīgu 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma objektu 
atjaunošana ([Error! 
Reference source not 
found.] - 835) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.43]; 

 Aktivitātes mērķis: 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

nozīmes kultūras 
objektu un ar to 
saistītās 
infrastruktūras 
izveide un attīstība..  

Atjaunot 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma objektus, 
kas var kalpot kā 
izšķirošs faktors 
teritoriju ekonomiskajai 
reģenerācijai: stimulēt 
cilvēkkapitāla kvalitāti 
un vienlaikus veikt 
ilgtspējīgas investīcijas 
iedzīvotājiem labvēlīgu 
dzīves un darba 
apstākļu 
nodrošināšanā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 836); 

 Atbalsts kultūras 
pieminekļu 
privātīpašniekiem 
kultūras pieminekļu 
saglabāšanā un to 
sociālekonomiskā 
potenciāla efektīvā 
izmantošanā ([Error! 
Reference source not 
found.] - 838) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.45]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Nodrošināt atbalstu 
privātīpašumā esošo 
kultūras pieminekļu 
saglabāšanai un to 
sociālekonomiskā 
potenciāla 



Pielikums Nr. 3 

 

FMProgrP03_021007_VSID_ex-ante1; Valsts stratēģiskā ietvardokumenta sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā izvērtējuma ziņojums  456 

N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

stiprināšanai, stimulēt 
vides kvalitāti un 
teritoriju ekonomisko 
izaugsmi, efektīvi 
izmantojot kultūrvides 
resursu pievienoto 
vērtību ([Error! 
Reference source not 
found.] - 839).  

Tūrisms   

 Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.20 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.37 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.45 

Rīcības mērķu 
sasniegšanai attiecībā 
uz tūrismu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 45. lpp.) 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.69]: 

 Populārākajos 
tūrisma, atpūtas 
un sporta objektos 
noteikt tūristu 
plūsmas intensitāti 
un piemērotākos 
atpūtas veidus; 

 Novirzīt tūristu 
plūsmu no īpaši 
jutīgiem objektiem 
un teritorijām uz 
vietām, kur tā 
nodara vismazāko 
kaitējumu; 

 Ievērot dabas 

[Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.48] 

Galvenie investīciju 
virzieni attiecībā uz 
tūrismu ([Error! 
Reference source not 
found.] - 875): 

 Kūrortu, 
minerālūdens un 
ārstniecisko dūņu 
apsaimniekošanas 
nacionāla līmeņa 
infrastruktūras 
attīstīšana [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.50]; 

 Kultūras tūrisma kā 
vienu no 
nozīmīgākajiem 
Latvijas tūrisma 
produktiem 
attīstīšana; 

 Investīcijas 
starptautisku 
kongresu centru 

2.4. pasākuma „Tūrisms” 
aktivitātes: 

 Nacionālās nozīmes 
veselības un 
rekreatīvā tūrisma 
produkta attīstība 
([Error! Reference 
source not found.] - 

797) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.48; 
K.P6.4.3.49]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Veicināt nacionālās 
nozīmes veselības un 
rekreatīvā tūrisma 
produkta un kūrortu 
tūrisma pakalpojumu 
attīstību Latvijā, 
nodrošinot tam 
nepieciešamo 
infrastruktūru ([Error! 
Reference source 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

aizsardzības plānu 
prasības īpaši 
aizsargājamās 
dabas teritorijās; 

 Saglabāt vērtīgos 
un nozīmīgos 
biotopus esošajās 
un potenciālajās 
tūrisma vietās; 

 Izstrādāt vienotu 
metodiku tūrismu 
resursu 
rajonēšanā un 
tūrisma attīstības 
teritoriju un 
reģionu izdalīšanā; 

 Tūrisma attīstībā 
Baltijas jūras 
piekrastē ievērot 
integrētās 
piekrastes zonas 
pārvaldības 
prasības; 

 Turpināt esošo 
kvalitātes 
sertifikātu un zīmju 
attīstīšanu; 

 Uzlabot tūrisma 
pakalpojumu 
kvalitāti, ieviešot 
kvalitātes vadības 
sistēmu tūrisma 
sektorā; 

 Izstrādāt Latvijas 
tūrisma produkta 

izveidošanā [Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu K.P6.4.3.53]. 

not found.] - 798); 

 Nacionālās nozīmes 
kultūras tūrisma 
produkta attīstība 
([Error! Reference 
source not found.] - 

800) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.48]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Veicināt starptautiski 
konkurētspējīgu un 
atpazīstamu kultūras 
tūrisma produktu 
attīstību, nodrošinot 
Latvijas valsts 
nozīmes 
kultūrvēsturisko 
vērtību tūrisma 
infrastruktūras 
uzlabošanu ([Error! 
Reference source 
not found.] - 801); 

 Nacionālās nozīmes 
aktīvā tūrisma 
produkta attīstība 
([Error! Reference 
source not found.] - 

803) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.48; 
K.P6.4.3.51]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Veicināt aktīvā tūrisma 
produkta attīstību, 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

virzības pasākumu 
kopumu vietējam 
un 
starptautiskajam 
tirgum; 

 Nodrošināt 
kvalitatīvu, ar 
vienotu Latvijas 
tūrisma tēla 
vizuālo koncepciju 
saskaņotu, 
informāciju 
prioritārajiem 
tūrisma tirgiem 
atbilstošajās 
valodās un 
daudzumā; 

 Attīstīt uzsākto 
sadarbību ar 
pārējām Baltijas 
valstīm kā tūrisma 
produkta, tā 
mārketinga ziņā, 
izstrādājot vienotu 
mārketinga 
politiku, jo Latvijai 
nav pa spēkam 
vienai apgūt 
perspektīvos tālos 
tūrisma tirgus; 
līdzīgi attīstīt 
sadarbību ar 
Baltijas jūras 
reģiona valstīm, to 
perspektīvā 

izveidojot velotūrisma 
maršrutu marķējumu, 
informatīvo 
aprīkojumu un 
pieejamības 
nodrošināšanu, 
ievērojot tūristu 
drošības un tūrisma 
resursu ilgtspējības 
nodrošināšanas 
prasības. ([Error! 
Reference source 
not found.] - 804); 

 Tūrisma informācijas 
sistēmas attīstība 
([Error! Reference 
source not found.] - 

806) [Skatīt 
konstatējumu sadaļu 
K.P6.4.3.48; 
K.P6.4.3.52]; 

 Aktivitātes mērķis: 
Izveidot kompleksu 
tūrisma informācijas 
nesēju sistēmu, kas 
ceļotājiem nodrošinātu 
ērtu tūrisma objektu 
atrašanu un 
informācijas iegūšanu 
([Error! Reference 
source not found.] - 

807). 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

izvēršot sadarbībā 
Eiropas 
Savienības 
ietvaros; 

 Palielināt 
statistiskās 
informācijas 
apjomu un uzlabot 
tās kvalitāti; 

 Veicināt tūrisma 
pakalpojumu 
pieejamību visiem, 
t.sk. cilvēkiem ar 
īpašām 
vajadzībām, 
jauniešiem, 
ģimenēm ar 
bērniem, 
pensionāriem, 
bezdarbniekiem. 

  

Pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības priekšnoteikumu radīšana attīstības centros 

 Skatīt 
konstatējumu 
sadaļu 
K.P6.7.3.20 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.38 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.45 

Skatīt konstatējumu 
sadaļu K.P6.7.3.70 

 Galvenie investīciju 
virzieni attiecībā uz 
Pakalpojumu 
pieejamības un 
sasniedzamības 
priekšnoteikumu 
radīšana attīstības 
centros ([Error! 
Reference source not 
found.] - 881) [Skatīt 

konstatējumu sadaļu 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

K.P6.4.3.56]: 

 Pakalpojumu 
pieejamības un 
kvalitatīvas dzīves 
telpas 
priekšnosacījumu 
nodrošināšana 
attīstības centros – 
pirmsskolas 
izglītības iestāžu 
infrastruktūras 
atjaunošana un 
attīstība; 

 Veselīga un aktīva 
dzīvesveida 
veicinošās 
infrastruktūras 
pilnveidošana; 

 Kultūras 
infrastruktūras un 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšana un 
atjaunošana; 

 Kultūras 
pakalpojumu 
kvalitātes un 
pieejamība, 
nodrošinot minimālo 
kultūras 
pakalpojumu grozu;  

 Vietējo autoceļu, 
kas savieno novadu 
un vietējas nozīmes 
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N.P.K. Kopienas 
kohēzijas 
stratēģijas 

pamatnostādnes 

Latvijas Nacionālā 
Lisabonas 

programmas 2005. 
– 2008. gadam 

Gēteborgas 
stratēģija 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības 

pamatnostādnes 

Identificētās vajadzības 
NSID stratēģijā 

DP NSID DP aktivitātes 

attīstības centrus, 
atjaunošana un 
attīstība; 

 Publisko interneta 
pieejas punktu 
izveide; 

 Platjoslas datu 
pārraides tīklu 
izplatība reģionos; 

 Pilsētu 
infrastruktūras 
sakārtošana; 

 Mazo ostu 
infrastruktūras 
atjaunošana; 

 Energoefektivitātes 
palielināšana; 

 Ar uzņēmējdarbību 
saistītās 
infrastruktūras 
attīstība. 

  

  

AAttbbiillssttīībbuu  ttaabbuullaa  

  
Konstatējuma ID K.P6.4.3.01 K.P6.4.3.02 K.P6.4.3.03 K.P6.4.3.05 K.P6.4.3.07 K.P6.4.3.08 K.P6.4.3.10 K.P6.4.3.11 K.P6.4.3.13 K.P6.4.3.16 

Ziņojums - nodaļa  DP3 - 1 NSID - 1 NSID - 1 DP3 - 1 NSID - 1 DP3 - 1 NSID - 1 DP3 - 1 NSID - 1 DP3 - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.4.3.17 K.P6.4.3.18 K.P6.4.3.19 K.P6.4.3.22 K.P6.4.3.23 K.P6.4.3.24 K.P6.4.3.25 K.P6.4.3.26 K.P6.4.3.27 K.P6.4.3.29 

Ziņojums - nodaļa NSID - 1 NSID - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 NSID - 2 DP3 - 1 NSID - 2 
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Konstatējuma ID K.P6.4.3.31 K.P6.4.3.32 K.P6.4.3.33 K.P6.4.3.34 K.P6.4.3.35 K.P6.4.3.36 K.P6.4.3.38 K.P6.4.3.39 K.P6.4.3.40 K.P6.4.3.42 

Ziņojums - nodaļa DP3 - 1 NSID - 2 NSID - 1 DP3 - 1 NSID - 2 NSID - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 

           

Konstatējuma ID K.P6.4.3.43 K.P6.4.3.44 K.P6.4.3.45 K.P6.4.3.48 K.P6.4.3.50 K.P6.4.3.51 K.P6.4.3.52 K.P6.4.3.53 K.P6.4.3.56 K.P6.7.3.01 

Ziņojums - nodaļa DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 NSID - 1 NSID - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 DP3 - 1 NSID - 1 NSID - 3 

           

Konstatējuma ID K.P6.7.3.02 K.P6.7.3.03 K.P6.7.3.04 K.P6.7.3.05 K.P6.7.3.06 K.P6.7.3.07 K.P6.7.3.08 K.P6.7.3.09 K.P6.7.3.10 K.P6.7.3.11 

Ziņojums - nodaļa NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 
NSID – 3 
(izņemts) NSID - 3 NSID - 3 

NSID – 3 
(izņemts) NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 

           

Konstatējuma ID K.P6.7.3.12 K.P6.7.3.13 K.P6.7.3.14 K.P6.7.3.15 K.P6.7.3.16 K.P6.7.3.17 K.P6.7.3.18 K.P6.7.3.19 K.P6.7.3.20 K.P6.7.3.21 

Ziņojums - nodaļa NSID - 3 
NSID – 3 
(izņemts) 

NSID – 3 
(izņemts) NSID - 2 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 1 NSID - 2 NSID - 3 NSID - 3 

           

Konstatējuma ID K.P6.7.3.22 K.P6.7.3.23 K.P6.7.3.24 K.P6.7.3.25 K.P6.7.3.26 K.P6.7.3.27 K.P6.7.3.28 K.P6.7.3.29 K.P6.7.3.30 K.P6.7.3.31 

Ziņojums - nodaļa 
NSID – 3 
(izņemts) NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 

           

Konstatējuma ID K.P6.7.3.32 K.P6.7.3.33 K.P6.7.3.34 K.P6.7.3.35 K.P6.7.3.36 K.P6.7.3.37 K.P6.7.3.38 K.P6.7.3.39 K.P6.7.3.40 K.P6.7.3.41 

Ziņojums - nodaļa NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 

           

Konstatējuma ID K.P6.7.3.42 K.P6.7.3.43 K.P6.7.3.44 K.P6.7.3.45 K.P6.7.3.46 K.P6.7.3.47 K.P6.7.3.48 K.P6.7.3.49 K.P6.7.3.53 K.P6.7.3.54 

Ziņojums - nodaļa NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 

           

Konstatējuma ID K.P6.7.3.55 K.P6.7.3.56 K.P6.7.3.57 K.P6.7.3.58 K.P6.7.3.59 K.P6.7.3.60 K.P6.7.3.61 K.P6.7.3.62 K.P6.7.3.63 K.P6.7.3.64 

Ziņojums - nodaļa NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 

           

Konstatējuma ID K.P6.7.3.65 K.P6.7.3.66 K.P6.7.3.67 K.P6.7.3.68 K.P6.7.3.69 K.P6.7.3.70         

Ziņojums - nodaļa NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3 NSID - 3         
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Īpašu 

uzdevumu 

ministrs 

Eiropas 

Savienības 

līdzekļu 

apguves lietās 

Valsts 

sekretāres  

p.i.  

Juridiskā 

departamenta 

direktore 

Par politikas 

plānošanu un 

koordināciju 

atbildīgā 

amatpersona 

Par kontroli 

atbildīgā 

amatpersona 

Atbildīgā 

amatpersona 
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