„Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas
periodā”

1.pielikums

<Par horizontālo principu koordināciju atbildīgās institūcijas>
analīzes kopsavilkums
par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu horizontālo principu ieviešanā 2014.2020. gada plānošanas periodā
par pārskata periodu no <dd.mm.gggg.> līdz <dd.mm.gggg.>
Ievads
Analīzes kopsavilkuma mērķis ir sniegt informāciju par horizontālo principu ieviešanu
2014.-2020. gada plānošanas periodā un to atbilstību darbības programmā “Izaugsme
un nodarbinātība” (turpmāk – DP) noteiktajam attiecībā uz horizontālo principu
ieviešanu, lai veiktu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk –
ES fondi) uzraudzību un izvērtēšanu atbilstoši DP, kā arī gada ziņojuma iesniegšanai
Eiropas Komisijai 2017., 2019. un 2025. gadā.
Atbilstoši metodikai, kas izstrādāta horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” un
horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai, Ministru kabineta noteikumiem
par specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) ieviešanu un pamatojoties uz KP VIS
pieejamo, kā arī izvērtējumos iegūto informāciju, analīzes kopsavilkumā tiek iekļauta:
1. Informācija par ES fondu ieguldījumu atbilstību attiecīgajiem horizontālajiem
principiem (ieteicamais apjoms līdz 5 lp. par HP )
Sadaļā sniedz informāciju un novērtējumu par konkrēto darbību īstenošanu, kas veiktas,
ņemot vērā regulā Nr.1303/2013 noteiktās prasības:
1.1. Labklājības ministrija kā par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas”
koordināciju atbildīgā institūcija sadaļā iekļauj informāciju un novērtējumu par
konkrēto darbību īstenošanu, kas veiktas, ņemot vērā regulas Nr.1303/2013. 7. pantā
noteiktos principus attiecībā uz vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanu,
diskriminācijas novēršanu, pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti un
kārtību, kas īstenota, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības principa integrēšanu
darbībās, tai skaitā 3-5 labās prakses piemērus (pasākumu (ja attiecināms), SAM un
projektu līmenī (ja nepieciešams)), sniedzot norādes uz konkrētām tīmekļa vietnēm
un norādot būtību un faktus, kas īpaši izceļami un tāpēc atzīstami par piemēriem, kurus
var uzskatīt par labo praksi;
1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā par horizontālā principa
“Ilgtspējīga attīstība” koordināciju atbildīgā institūcija sadaļā iekļauj informāciju un
novērtējumu par konkrēto darbību īstenošanu, kas veiktas, ņemot vērā regulas
Nr.1303/2013. 8. pantā noteiktos principus attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību, sniedzot
pārskatu par darbībām, kas veiktas, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, tai skaitā 3 - 5
labās prakses piemērus (SAM un projektu līmenī ( ja nepieciešams)), sniedzot norādes
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uz konkrētām tīmekļa vietnēm un norādot būtību un faktus, kas īpaši izceļami un tāpēc
atzīstami par piemēriem, kurus var uzskatīt par labo praksi.
2. Informācija par horizontālo principu rādītāju sasniegto vērtību (tai skaitā
būtiskākajām problēmām, riskiem un ierosināto rīcību to novēršanai) (ieteicamais
apjoms līdz 5 lp.)
2.1. Balstoties uz KP VIS pieejamajiem datiem, kā arī uz izvērtējumu rezultātā
iegūtajiem datiem un rādītājiem, sadaļā iekļauj informāciju, par horizontālo principu
(HP) rādītājiem saskaņā ar attiecīgo metodiku par HP ieviešanu un uzraudzību, kuriem
ir tieša ietekme un HP.
Sadaļā sniedz rezumējošu secinošu analīzi par HP rādītājiem, kuri ir sasniegti
pārskata periodā, t.sk., kuru sasniegšanā pārskata periodā ir noticis būtisks progress
vai kuru progress, pretēji prognozēm un plānā noteiktajam, atpaliek no plānotā vai ja ir
būtiskas novirzes (lielākas par 25%).
Augšminētā sakarā sadaļā sniedz skaidrojumu un priekšlikumus konkrēto rādītāju
snieguma uzlabošanai.
Problēmu apkopojumu, kurām nepieciešami korektīvi risinājumi, ievieto tabulveida
pārskatā 2.2. punktā.
2.2. Informācija par problēmām un riskiem ES fondu ieviešanā un ierosinājumi
nepieciešamajai rīcībai nākamajā pārskata periodā
Būtiskas ir, piemēram, sistēmiskas ieviešanas problēmas, Eiropas Komisijas
prasību neizpilde un iespējamas sankcijas riska iestāšanās gadījumā.
Ziņojumā iekļauto problēmu un priekšlikumu apkopojumu rīcības
ievieto tabulveida pārskatā:
Nr.p.k. SAM
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