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Saīsinājumi 

 

CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

 

DP – darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 

 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
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TAI – Reģionu teritorijas attīstības līmeņa indekss 

 

TEN-T – Eiropas transporta tīkls 

 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
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Ievads 

Analītiskais ziņojums (ziņojums) sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija 

noteikumiem Nr. 367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”, kas paredz, 

ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sākot ar 2016.gadu, katru 

gadu sagatavo un Valsts reģionālās attīstības aģentūra publicē Reģionālās attīstības indikatoru 

modulī (www.raim.gov.lv) analītisko ziņojumu par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem 

un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās. Šāda ziņojuma sagatavošanu 

nosaka arī Vadošās iestādes (Finanšu ministrijas) 2015.gada 29.decembra vadlīnijas Nr.2.6. 

„Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības 

sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 

Ņemot vērā, ka ziņojums tiek sagatavots sākot ar 2016.gadu un ka atbilstoši Ministru kabineta 

2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1238 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas 

uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” 2016.gadā VARAM sagatavoja pēdējo uzraudzības 

ziņojumu par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas 

teritorijās par 2007.-2013.gada plānošanas periodu, ziņojums apskata tikai Eiropas Savienības 

2014.-2020.gada plānošanas periodu attiecībā uz Eiropas Savienības struktūrfondiem un 

Kohēzijas fondu. 

Informācija KP VIS liecina, ka uz 2017.gada 1.maiju veikti maksājumi 168 projektiem par 

kopējo summu 349 114 978 EUR, kas ir 6,1% no kopējā pieejamā ES fondu finansējuma, 

ieskaitot nacionālo līdzfinansējumu. Līdz ar to otrais ziņojums var ieskicēt aktuālo 

informāciju par ieguldījumiem Latvijas teritorijās, neanalizējot informāciju par uzraudzības 

rādītāju izpildi, jo tāda vēl nav pieejama. 

VARAM ir izvēlējies pastiprināti pievērst uzmanību atbalstam uzņēmējdarbības jomā kā 

reģionālo attīstību veicinošam faktoram, lai sniegtu priekšstatu par to kā investīcijas Eiropas 

Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā var sekmēt Latvijas reģionālo attīstību. 

Analītiskā ziņojuma ietvaros tika novērtēti tie ieguldījumi reģionālajā attīstībā, kuri tieši rada 

labvēlīgu ietekmi uz bezdarba līmeņa samazinājumu un nefinanšu investīciju pieaugumu, kas 

ir viens no rādītājiem, ko ietver reģionālais IKP. 

Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam kā ilgtermiņa mērķis ir izvirzīts 

reģionu attīstības tempu izlīdzināšanās, tuvojoties vidējam valsts IKP līmenim un tādejādi 

mazinot kopējo IKP dispersiju. Šāda mērķa realizācijai ieguldījumi uzņēmējdarbības attīstībā 

ir īpaši svarīgi, jo tie tiešā mērā ietekmē ekonomikas attīstību un atspoguļojas IKP rādītājā. 

Ņemot vērā, ka uzņēmējdarbībai būtiska loma ir publiskai infrastruktūrai, attiecīgi ziņojumā 

tiks apskatīts: 

 VARAM pārziņā esošie divi specifiskie atbalsta mērķi, kuri ir vērsti uz 

uzņēmējdarbības attīstību – SAM 3.3.1. „Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību 

attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties 

uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un SAM 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”. 

 ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda plānotos ieguldījumus transporta jomā, 

kā arī energoefektivitātes jomā. Lai arī šīm jomām nav izvirzīti tieši rezultāti 

uzņēmējdarbībā, tās tika izvēlētas, jo: 

o transporta infrastruktūra nodrošina priekšnoteikumus reģionu sasniedzamībai 

(papildina SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. veiktās investīcijas); 

http://www.raim.gov.lv/
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o energoefektivitāte nodrošina efektīvāku pašvaldību resursu izmantošanu. 

Situācijā, kad demogrāfijas prognozes liecina par negatīvu tendenci, 

pašvaldību izdevumu samazināšana ir būtisks priekšnosacījums reģionālās 

izaugsmes veicināšanai, vienlaikus atbrīvojot pašvaldību līdzekļus, kurus 

iespējams novirzīt sociālekonomisko jautājumu risināšanai. 

Teritoriju ekonomiskās attīstības izaugsmē nozīmīgi ir arī Ekonomikas ministrijas un 

Labklājības ministrijas koordinētie ieguldījumi nodarbinātības veicināšanas un 

uzņēmējdarbības atbalsta jomās. To rezultāti tiks analizēti un aprakstīti Reģionālās politikas 

pamatnostādņu 2013.-2019.gadam starpposma izvērtējumā, tādejādi nosakot ieguldījumu 

savstarpējo papildinātību un ietekmi uz reģionālo attīstību. 
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1. Teritoriālās attīstības izaicinājumi 

Iedzīvotāju migrācija un skaita izmaiņas ir saistītas ar iedzīvotāju ienākumu iespējām. 

2015.gada dati par mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāva struktūru Latvijas 

statistiskajos reģionos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī liecina, ka Rīgā 

ienākumus veido 72,4% algots darbs, turpretim Latgalē tas ir tikai 58,8%. Rādītājs pārējos 

statistikas reģionos: Pierīgā 73,9%, Vidzemē 65%, Kurzemē 71,1% un Zemgalē 70,7%. Šāda 

ienākumu struktūra veidojas, jo Latvijā nav vienlīdzīgas darba iespējas – Rīgā ir zemākais 

bezdarbs ar 7,6% (Pierīgā 6,4%). Tajā pašā laikā Latgalē ir 17,5%, Zemgalē 12%, Kurzemē 

9,8%, bet Vidzemē 9,2%. 

Darba iespējas un labklājība ir atkarīga no reģionālās ekonomikas – jo tā ir lielāka, jo lielākas 

darba algas, jo lielāka konkurence darba tirgū. Analizējot IKP rādītāju, jāsecina, ka augstākais 

IKP 2014.g. bija Rīgas reģionā (16 140
1
 EUR uz 1 iedz.). Periodā no 2005.-2014.g. Rīgas 

reģiona IKP uz 1 iedzīvotāju vidēji ik gadu sastāda 137% no Latvijas IKP uz 1 iedzīvotāju 

(bāzes rādītājs
2
). Turpretim Latgales reģionā rādītājs ir tikai 53%. Rādītājs pārējos reģionos: 

Kurzemē vidēji 80%, Zemgalē 64%, bet Vidzemes reģionā vidēji 63% (skatīt attēlu Nr.1). 

Attēls Nr.1. 

IKP uz vienu iedzīvotāju reģionos pret IKP uz vienu iedzīvotāju valstī 

Avots: VARAM veidots (CSP dati). 

Reģionu vidū vienīgi Rīgas reģionam raksturīgas pozitīvas TAI vērtības, kamēr pārējo 

reģionu teritorijas attīstību raksturo dažāda lieluma negatīvas vērtības. Tas izskaidrojams ar 

Rīgas reģiona pārākumu uz citu reģionu sociālekonomiskās attīstības fona: Rīgas reģions 

stabili turas virs valsts vidējā attīstības līmeņa, tāpēc Rīgas reģionā TAI vērtības izmaiņas 

notiek pozitīvo indeksu apgabalā. 

Taču, izmantojot 2008.gadu kā atskaites punktu, vienlaicīgi, var novērot arī nelielu 

reģionālo atšķirību mazināšanos periodā no 2008.gada līdz 2015.gadam. TAI vērtības 

norāda uz to, ka Latgales reģions un Vidzemes reģions (viszemākās TAI vērtības starp visiem 

                                                           
1
 Rīgas reģiona IKP veido Rīgas pilsēta un Pierīgas statistikas reģions – Rīgas reģionam tas būtu 16 140 

(2014.g.). 
2
 Bāzes radītājs – vidējais Latvijas IKP uz 1 iedzīvotāju. 
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reģioniem) ir vairāk nekā pārējie reģioni uzlabojuši savu sociālekonomisko stāvokli (skatīt 

attēlu Nr.2). Vienlaicīgi gan jānorāda, ka reģionu attīstības atšķirības ir mazinājušās laika 

dinamikā, taču tās joprojām ir augstas starp reģioniem, it īpaši Rīgas un pārējiem reģioniem. 

 Attēls Nr.2.  

Reģionu TAI dinamika no 2005.-2015.gadam 

 

Avots: Valsts reģionālās attīstības aģentūra. 

Apskatot visus pārējos reģionus bez Rīgas reģiona, reģionālās attīstības atšķirības pēc 

teritorijas attīstības indeksa to starpā (it īpaši starp Vidzemes, Zemgales un Kurzemes 

reģioniem) nav tik ievērojamas (tabula Nr.1). 

Tabula Nr.1. 

Teritoriju līdzsvarotas attīstības rādītāji laika dinamikā 

 
Rādītājs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vidējais reģionu 

attīstības indekss* 
-0,448 -0,455 -0,457 -0,454 -0,444 -0,361 -0,380 -0,349 -0,386 -0,405 

IKP dispersija NUTS 

reģionos,% (6 NUTS 

reģioni) ** 

45,7 49,0 44,4 44,3 42,2 42,1 38,4 40,4 42,7 44,0 

IKP dispersija NUTS 

reģionos,% (5 NUTS 

reģioni bez Rīgas)*** 

17,8 16,2 14,7 14,2 11,2 12,4 15,3 13,4 14,5 15,8 

Avots: *VARAM aprēķins; **Eurostat, VARAM aprēķins; ***VARAM aprēķins pēc CSP datiem. 

Uz to norāda reģionālā iekšzemes kopprodukta dispersijas rādītājs, kas ir iekļauts kā 

uzraudzības rādītājs līdzās teritorijas attīstības indeksam Nacionālā attīstības plānā 2014.-

2020.gadam. VARAM aprēķins liecina, ka, ja pēc 2014.gada datiem IKP dispersija starp 6 

NUTS3 statistikas reģioniem bija 44%, tad IKP dispersija bez Rīgas galvaspilsētas starp 5 

NUTS3 statistikas reģioniem sastāda tikai 15,8% (dispersija ir vienāda ar 0, ja IKP visos 

reģionos ir vienāds). 

Ziņojuma turpinājumā tiks analizēti ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda veiktie un 

plānotie ieguldījumi Latvijas teritorijās. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rīgas reģions 1,003 1,011 0,999 0,989 0,956 0,786 0,839 0,836 0,823 0,838 0,842

Vidzemes reģions -0,877 -0,851 -0,853 -0,827 -0,803 -0,724 -0,605 -0,551 -0,645 -0,700 -0,641

Kurzemes reģions -0,431 -0,520 -0,647 -0,651 -0,701 -0,577 -0,432 -0,384 -0,426 -0,607 -0,699

Zemgales reģions -0,590 -0,574 -0,516 -0,516 -0,508 -0,454 -0,500 -0,449 -0,472 -0,415 -0,509

Latgales reģions -1,346 -1,341 -1,267 -1,267 -1,164 -0,838 -1,203 -1,199 -1,210 -1,141 -1,102

Latvijā vidēji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1,5

-1,25

-1

-0,75

-0,5

-0,25

0
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2. Faktiski veiktie ieguldījumi ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā Latvijas teritorijās 

Kā ES fondu faktiski veiktie ieguldījumi šajā ziņojumā apskatīti no 2014.gada 1.janvāra līdz 

2017.gada 1.maijam veiktie maksājumi
3
 par projektiem. Atbilstoši pieejamajai informācijai 

KP VIS uz 2017.gada 1.maiju veikti maksājumi 168 projektiem par kopējo summu 

349 114 978 EUR, kas ir 6.1% no kopējā pieejamā ES fondu finansējuma, ieskaitot nacionālo 

līdzfinansējumu (uz 2016.gada 30.jūniju bija veikti maksājumi 59 projektiem par kopējo 

summu 119 312 326 EUR). 

Skatoties uz ES fondu ieguldījumu teritoriālo sadalījumu (skatīt attēlu Nr.3), var secināt, ka 

Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales reģionos ieguldījumi jeb veiktie maksājumi 

sadalās līdzīgi (aptuveni 38 - 41 milj. EUR reģionā), turpretī Rīgas reģionā tie ir ievērojami 

lielāki nekā pārējos (70 milj. EUR). Visos reģionos dominē ieguldījumi transporta jomā – 

Rīgas reģionā šajā jomā veiktie maksājumi sastāda 89,9% no kopējiem veiktajiem 

maksājumiem, Vidzemes reģionā 92,5%, bet Kurzemes, Latgales un Zemgales reģionos 

vairāk nekā 98%. 

Attēls Nr.3. 

Izmaksātais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums reģionālā 

dalījumā 

 

 

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2017. 

Analizējot ES fondu ieguldījumus uz 1 iedzīvotāju, jāsecina, ka visvairāk ir ieguldīts 

Vidzemes reģionā (213 EUR/iedz.), bet vismazāk Rīgas reģionā (tikai 69 EUR/iedz.). Pārējos 

reģionos rādītājs ir intervālā no 140 EUR/iedz. līdz 167 EUR/iedz. 

Vairākos gadījumos projektiem nav noteikta īstenošanas vieta KP VIS, taču tajā pašā laikā kā 

reģions ir noteikta „Visa Latvija”, kas nozīmē, ka projekts tiek īstenots visos Latvijas 

reģionos. Šādi ieguldīti ir vairāk 122 milj. eiro (84 projekti), kas ir 35% no kopējiem faktiski 

veiktajiem ieguldījumiem laika posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 1.maijam. 

                                                           
3

 ES fondu finansējums; attiecināmais valsts un pašvaldību budžeta finansējums; valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām; cits attiecināmais publiskais finansējums un attiecināmais privātais finansējums, Jaunatnes 

Nodarbinātības iniciatīvas finansējums. 
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Apskatot ES fondu ieguldījumus pašvaldību līmenī, var secināt, ka augstākminētie 168 

projekti, kuros ir veikti maksājumi, ir realizēti 50 pašvaldībās
4

. Visvairāk ir ieguldīts 

pašvaldībās ārpus nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centriem (89 novadu 

pašvaldības
5
) – vairāk nekā 164 milj. eiro, bet nacionālas nozīmes attīstības centros (9 

republikas pilsētu pašvaldības
6
) ieguldīts vismazāk – aptuveni 17,5 milj. eiro, savukārt 21 

reģionālās nozīmes attīstības centru
7
 pašvaldībās līdz 2017.gada 1.maijam ieguldīti 45 milj. 

eiro. Pārējais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums (122 milj. eiro), kā 

jau iepriekš minēts, paredzēts „Visa Latvija” pozīcijai. 

VARAM sadarbībā ar Vadošo iestādi ES fondu 2014.-2020.g. plānošanas periodā ir noteikusi 

13 atbalsta jomas kā ieguldījumu analīzes vienības, un uz doto brīdi ieguldījumi ir veikti 12 

no tām (skatīt tabulu Nr.2). Kultūras un tūrisma joma ir vienīgā, kurā laika posmā no 

2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 1.maijam nav veikti maksājumi par projektiem. 

Tabula Nr.2. 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma sadalījums pa atbalsta jomām 
 

Nr. Atbalsta joma ES fondu finansējums, EUR Projektu skaits 

1. Transports 216 057 766 30 

2. Nodarbinātības veicināšana 60 019 496 10 

3. Uzņēmējdarbības atbalsts 40 155 938 12 

4. Tehniskā palīdzība 14 264 658 37 

5. Pētniecība un attīstība 5 721 193 28 

6. Energoefektivitāte 5 583 679 2 

7. Izglītība 1 861 574 21 

8. Sociālā iekļaušana 1 799 355 13 

9. Veselības aprūpe 1 572 852 1 

10. Vides aizsardzība 1 335 083 7 

11. Publiskā pārvalde 553 632 4 

12. 
Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas 
189 752 3 

 Kopā 349 114 978 168 

 

Transporta jomas attīstībā 30 projektos ieguldīti vairāk nekā 216 milj. eiro, kas ir 62% no 

kopējiem veiktajiem ieguldījumiem (sadalījumu starp atbalsta jomām skatīt attēlā Nr.4). 

 

 

 

                                                           
4
 Līdzīgi kā iepriekšējā plānošanas periodā, VARAM gadījumos, kad projekts ir īstenots vairākās pašvaldībās, ir 

sadalījusi projekta finansējuma proporcionāli vienādās daļās atbilstoši pašvaldību skaitam, kurās tiek īstenots 

attiecīgais projekts. 
5
 Pašvaldības ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem. 

6
 Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils un Rīgas pilsētas 

pašvaldība. 
7
 Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, 

Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldība. 
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Attēls Nr.4. 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma sadalījums pa atbalsta jomām, 

% 

 
Avots: VARAM veidots. 

Nodarbinātības veicināšanā un uzņēmējdarbības atbalstam ieguldīti attiecīgi 60 milj. eiro un 

40 milj. eiro. Ja salīdzina katras jomas projektu skaitu, tad jāsecina, ka visvairāk (37) tiek 

īstenoti tehniskās palīdzības ietvaros (14 milj. eiro jeb 4% no kopējiem veiktajiem 

ieguldījumiem), kas nozīmē, ka ar ES fondu ieguldījumiem pašlaik tiek atbalstīts daudzu 

valsts un pašvaldību institūciju darbs ES fondu administrēšanā. 

Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, tika izveidota tabula Nr.3, kurā ir attēloti visi 

SAM (kā arī to atbalsta jomas), par kuriem veikti maksājumi līdz 2017.gada 1.maijam. 

Tabula Nr.3. 

Specifiskie atbalsta mērķi, par kuriem veikti maksājumi no 2014.gada 1.janvāra līdz 

2017.gada 1.maijam 

SAM 

numurs 
SAM nosaukums Finansējums Atbalsta joma 

1.1.1. 
Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt 

ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā 
150 472 

Pētniecība un 

attīstība 

1.2.1. Veicināt privātā sektora investīcijas P&A 3 754 255 
Pētniecība un 

attīstība 

1.2.2. Veicināt inovatīvu ieviešanu komersantos 1 816 466 
Pētniecība un 

attīstība 

2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās 56 495 IKT 

2.2.1. 
Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 

privātā sektora mijiedarbību 
133 257 IKT 

3.1.1. Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs 129 267 
Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.1.2. Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu 29 610 000 
Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.2.1. Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju 7 277 617 
Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.3.1. 

Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 

atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai 
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 

2 917 389 
Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.4.1. 
Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides 

uzlabošanas sekmēšanai 
221 665 

Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.4.2. 
Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo 
komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās 

553 632 Publiskā pārvalde 

4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās 5 562 750 Energoefektivitāte 

4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā 20 929 Energoefektivitāte 
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Tabulas Nr.3 turpinājums. 

SAM 

numurs 
SAM nosaukums Finansējums Atbalsta joma 

5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās 924 671 Vides aizsardzība 

5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās 209 584 Vides aizsardzība 

5.4.2. 
Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku 

novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā 
61 517 Vides aizsardzība 

5.6.2. 
Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām 
139 311 Vides aizsardzība8 

6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana 135 187 812 Transports 

6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti 80 869 954 Transports 

7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. 20 844 921 
Nodarbinātības 

veicināšana 

7.1.2. 
Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar 

Nodarbinātības barometru 
191 966 

Nodarbinātības 

veicināšana 

7.2.1. 
Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un 
izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros 

32 484 438 
Nodarbinātības 

veicināšana 

7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši, bīstamo nozaru uzņēmumos 60 131 
Nodarbinātības 

veicināšana 

7.3.2. Paildzināt gados vecāku  nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību 4 954 
Nodarbinātības 

veicināšana 

8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu 158 232 Izglītība 

8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei 104 361 Izglītība 

8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu 503 362 Izglītība 

8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 31 242 Izglītība 

8.3.3. 

Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 

īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā 

348 521 Izglītība 

8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 134 685 Izglītība 

8.3.6. Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu 465 110 Izglītība 

8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci 12 225 Izglītība 

8.5.1. 
Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē 

balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā 
21 195 Izglītība 

8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai 43 873 Izglītība 

8.5.3. 
Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla 

profesionālās kompetences pilnveidi 
38 768 Izglītība 

9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku  iekļaušanos darba tirgū 6 433 086 
Nodarbinātības 

veicināšana 

9.1.4. Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū 281 784 Sociālā iekļaušana 

9.2.1. 
Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska 
situācijās esošām personām 

707 316 Sociālā iekļaušana 

9.2.2. 
Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem 
801 660 Sociālā iekļaušana 

9.2.3. 

Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un 
garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības 

riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai 

1 572 852 Veselības aprūpe 

9.3.1. 
Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 

neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 
8 595 Sociālā iekļaušana 

10.1.1. 
Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Palielināt KP fondu izvērtēšanas 

kapacitāti 
24 861 Tehniskā palīdzība 

10.1.2. 
Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Paaugstināt informētību par KP 

fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 
466 144 Tehniskā palīdzība 

11.1.1. 
Tehniskā palīdzība „Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai” Atbalstīt un pilnveidot KP fondu 
plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli 

7 614 547 Tehniskā palīdzība 

12.1.1. 
Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai” Uzlabot KP fondu plānošanu, 

ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un  atbalstīt e-kohēziju 
6 159 106 Tehniskā palīdzība 

Kopā 349 114 978 
 

Zemāk redzamajā attēlā (Nr.5) parādīti ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda veiktie 

maksājumi reģionālā dalījumā. 

                                                           
8
 Atbilstoši Vadošās iestādes SAM dalījumam pa darbības jomām, SAM 5.6.2. ir iekļauts vides aizsardzības 

jomā, taču ziņojumā tiek analizēts kā uzņēmējdarbības SAM, jo tā mērķis un rezultāti ir ekonomiska rakstura. 
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Attēls Nr.5. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda veiktie maksājumi reģionālā dalījumā, EUR (VARAM veidots) 

  2 000 – 87 879 
 

 
  87 880 – 1 643 294 
 

 
  1 643 295 – 5 064 933 
 

 
  5 064 934 – 9 658 203 
 

 
  9 658 204 – 30 580 640 
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Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2017.gada 1.maiju starp nacionālas nozīmes 

attīstības centriem visvairāk ir ieguldīts Valmierā, Rīgā un Jūrmalā – kopā visu trīs pilsētu 

veiktie maksājumi sastāda 97% no kopējiem republikas pilsētu veiktajiem ieguldījumiem, bet 

vismazāk Ventspilī un Liepājā. No 21 reģionālās nozīmes attīstības centriem, ieguldījumi 

veikti 14 pašvaldībās – visvairāk Dobeles novadā, Talsu novadā un Tukuma novadā, bet 

vismazāk Gulbenes novadā, Cēsu novadā un Saldus novadā. Savukārt no 89 novadu grupas 

ieguldījumi veikti 27 pašvaldībās – visvairāk Daugavpils novadā, Vecpiebalgas novadā un 

Garkalnes novadā, bet vismazāk Priekuļu novadā, Kandavas novadā, kā arī Ciblas novadā un 

Kārsavas novadā. 

Galvenokārt starp veiktajiem maksājumiem dominē pašvaldību ieguldījumi transporta jomā, 

piemēram, valsts galveno autoceļu segumu pārbūve un to nestspējas palielināšana, kā arī 

reģionālo autoceļu kvalitātes pārbūve un rekonstrukcija, tādejādi palielinot un uzlabojot 

reģionālo mobilitāti un sasniedzamību starp pašvaldībām, kurās tiek īstenoti attiecīgie 

projekti. Pašvaldībās, kurās līdz šim veikti vislielākie ieguldījumi, lielākoties veikti 

maksājumi SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. ietvaros, kas nodrošina transporta infrastruktūras 

kvalitātes uzlabošanos un reģionu sasniedzamību. 
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3. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīcijas transporta 

jomā 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā vislielākie ieguldījumi paredzēti 

transporta jomā – vairāk nekā 1,15 mljrd. EUR jeb 26% no kopējā ES fondu ieguldījumu 

apmēra
9
. Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2017.gada 1.maiju transporta jomā 

bija veikti maksājumi par SAM 6.1.5. „Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas 

palielināšana” un SAM 6.3.1. „Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo 

autoceļu kvalitāti”. 

SAM 6.1.5. mērķis ir uzlabot kvalitāti valsts galvenajiem autoceļiem, kas atrodas TEN-T 

autoceļu tīklā, veicot valsts autoceļu infrastruktūras saglabāšanas pasākumus, tai skaitā valsts 

galveno autoceļu pārbūvi, vienlaikus īstenojot ceļu satiksmes drošības uzlabošanu. SAM 

6.3.1. mērķis ir uzlabot valsts reģionālo autoceļu pieejamību un to kvalitāti, veicot autoceļu 

infrastruktūras saglabāšanas pasākumus (tai skaitā reģionālo autoceļu pārbūvi, virsmas 

nestspējas stiprināšanu) un vienlaikus uzlabojot ceļu satiksmes drošību. 

SAM 6.3.1. ietvaros sakārtojamo reģionālo autoceļu posmi tika izvēlēti atbilstoši Valsts 

autoceļu sakārtošanas programmai 2014. – 2020. gadam. Tie atlasīti, ņemot vērā vairākus 

kritērijus – autoceļu segas stāvokli, satiksmes parametrus – intensitāti un slodzi, tādejādi 

nodrošinot sasniedzamību un ceļu kvalitāti. SAM 6.3.1. īstenošanas rezultātā plānots pārbūvēt 

574 km valsts reģionālo autoceļu – valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošanas un 

pastiprināšanas programmas īstenošanas rezultātā valsts reģionālo autoceļu sliktā un ļoti sliktā 

stāvoklī īpatsvars samazināsies līdz 26% no kopējā valsts reģionālo autoceļu tīkla
10

. 

Līdz šim SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. ietvaros kopā veikti maksājumi vairāk nekā 216 milj. 

EUR apmērā (abu SAM veikto maksājumu sadalījumu starp reģioniem skatīt attēlā Nr.6). 

Attēls Nr.6. 

SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. veiktie maksājumi reģionālā dalījumā, milj. EUR 
 

 

Avots: VARAM veidots. 

Attēlā Nr.7 ir parādīti SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. kopējie veiktie maksājumi pašvaldību 

dalījumā.

                                                           
9
 ES fondu 2014.-2020. finansējuma apjoms. Pieejams: http://www.esfondi.lv/es-fondi-2014---2020  

10 
Valsts reģionālo autoceļu sakārtošanai šajā ES plānošanas periodā no ES fondiem paredzēti 235 miljoni eiro 

Pieejams: http://sam.gov.lv/satmin/preview/?cat=8&art_id=5517&action=print&  
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Attēls Nr.7. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda kopējie veiktie maksājumi transporta jomā – SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1., EUR (VARAM veidots) 

 

 

  228 – 1 500 694 
 

 
  1 500 695 – 3 214 059 
 

 
  3 214 060 – 5 463 277 
 

 
  5 463 278 – 9 658 203 
 

 
  9 658 204 – 30 580 640 
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Skatoties uz ES fondu ieguldījumu teritoriālo sadalījumu transporta jomā, var secināt, ka 

Rīgas reģionā tie ir vislielākie (abos SAM kopā vairāk nekā 63 milj. EUR), bet vismazāk 

Latgales un Vidzemes reģionos (aptuveni 37 milj. EUR). SAM 6.1.5. investīcijas uzlabo to 

valsts galveno autoceļu kvalitāti, kas atrodas TEN-T autoceļu tīklā. Piemēram, Daugavpils 

novada projekta „Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - 

Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi), km 113,12 – 134,70 segas pārbūve”, kurš ir viens no 

TEN-T autoceļa posmiem, ietvaros tika sakārtots ceļš ar tiltiem pār Līksni, Veižalku un 

novadgrāvi „Lāči” 21,58 km garumā, tādejādi uzlabojot ceļa segas nestspēju, paaugstinot 

autobraucēju komfortu un satiksmes drošību. Savukārt Dobeles novadā un Tukuma novadā 

projekta „Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, km 38,24 – 60,15 segas 

pārbūve (tilts)” ietvaros atjaunots ceļa segums, pārbūvēti trīs tilti, kā arī rekonstruēts 

dzelzceļa pārvads, līdz ar to uzlabojot. 

SAM 6.3.1. ietvaros īstenotie projekti nodrošina ekonomisko centru sasaisti ar TEN-T tīklu, 

kā rezultātā tiek uzlabota sasniedzamība, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu maršrutus, kas 

savieno reģionālos attīstības centrus ar nacionālajiem attīstības centriem. Siguldas novadā, 

Amatas novadā un Līgatnes novadā tiks īstenots projekts „Valsts reģionālā autoceļa P32 

Augšlīgatne – Skrīveri posma Augšlīgatne - Nītaure km 0,006 – 13,96 pārbūve (tilts)”, 

tādejādi uzlabojot reģionālā autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri kvalitāti. Šis reģionālais autoceļš ir 

nozīmīga Vidzemes reģiona ceļu tīkla daļa, kas nodrošina satiksmi starp Aizkraukli un 

Valmieru, kā arī savieno valsts galvenos autoceļus Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža 

(Veclaicene) (A2) un Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Patarnieki) (A6). 

Transporta infrastruktūra nodrošina priekšnoteikumus reģionu sasniedzamībai (papildina 

SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. veiktās investīcijas), līdz ar to ziņojuma 4.daļā tiks analizētas ES 

fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīcijas uzņēmējdarbības jomā. 
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4. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīcijas 

uzņēmējdarbības jomā 

4.1. Plānotās investīcijas SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. 

Saskaņā ar 2014.gada novembrī Eiropas Komisijas apstiprināto darbības programmu 

„Izaugsme un nodarbinātība” VARAM pārziņā ir divi SAM, kas ir vērsti uz uzņēmējdarbības 

attīstību – SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. SAM finansējums paredzēts trim pašvaldību grupām: 

 nacionālas nozīmes attīstības centriem; 

 reģionālās nozīmes attīstības centriem; 

 novadiem, kuri nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības; 

 kā arī pašvaldībām Latgales programmas ietvaros. 

SAM 3.3.1. atbalsts plānots pašvaldību investīciju projektiem, ar kuru palīdzību tiks uzlabota 

uzņēmējdarbības vide investoru piesaistei un darbavietu radīšanai, kā arī infrastruktūras 

trūkumu novēršana uzņēmumiem, kas jau darbojas. Plānotais ERAF līdzfinansējums SAM 

3.3.1. ietvaros ir 64,2 milj. eiro, kuru paredzēts īstenot 3 atlases kārtās (skat. tabulu Nr.4). 

Tabula Nr.4. 

SAM 3.3.1. projekta atlases iesniegumu kārtas 

 

SAM 3.3.1. ERAF (EUR) 
Radītās darba 

vietas 

Nefinanšu 

investīcijas (EUR) 
Komersantu skaits 

1.kārta (8 republikas pilsētas) 16 114 183 278 16 114 183 54 

2.kārta (21 reģionālais centrs) 10 911 633 220 12 116 520 64 

3.kārta (89 novadi) 37 224 852 1997 107 736 907 377 

Kopā: 64 250 668 2495 135 967 610 495 

 

Saskaņā ar VARAM veikto analīzi tika konstatēts, ka Latvijā ir vairāk nekā 5800 ha 

degradētās teritoriju platības, kuru attīstību pašvaldības novērtēja kā perspektīvu – SAM 

5.6.2. ietvaros tiek plānots revitalizēt 891 ha jeb 14,1% no degradēto teritoriju. Rezultātā tiks 

veikti ieguldījumi bijušo rūpniecisko teritoriju un citu degradēto teritoriju sakārtošanā, kā arī 

novērsti vides piesārņojuma riski vai likvidēti esošie piesārņojumi, vienlaikus veicinot 

teritoriju pieejamību uzņēmējdarbībai un palielinot strādājošo skaitu uzņēmumos, kuru 

ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas vieta ir nacionālas un reģionālās nozīmes attīstības 

centri. Plānotais ERAF līdzfinansējums SAM 5.6.2. ir aptuveni 264,6 milj. eiro, kuru (līdzīgi 

kā SAM 3.3.1) paredzēts īstenot 3 atlases kārtās (skat. tabulu Nr.5). 

Tabula Nr.5. 

SAM 5.6.2. projekta atlases iesniegumu kārtas 

 

SAM 5.6.2. ERAF (EUR) 
Radītās darba 

vietas 

Nefinanšu 

investīcijas (EUR) 

Atjaunota degradētā 

teritorija (ha) 

1.kārta (9 republikas pilsētas) 120 237 953 2146 120 666 709 346 

2.kārta (21 reģionālais centrs) 92 138 673 1707 101 553 273 240 

3.kārta (Latgales programma)  52 244 026 861 60 667 271 125 

Kopā: 264 623 652 4714 282 887 253 711 

 

Kopumā abu specifisko atbalsta mērķu ietvaros plānots radīt vairāk nekā 7000 jaunas darba 

vietas – SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ieguldījumu teritoriālā ietekme parādīta attēlā Nr.8 (skat. 

zemāk). 
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Attēls Nr.8. 

Plānotais SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ietvaros radīto darba vietu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 

 

Avots: VARAM veidots. 

Projektu rezultātā tiek radītas darba vietas, kas nodarbina bezdarbniekus, vai arī rada papildu 

darba vietas reģionā, piedāvājot labākas darba vietas jau nodarbinātajiem, tādējādi radot 

brīvas darba vietas citos uzņēmumos reģionā. Attēlā Nr.9 parādīts kopējais SAM 3.3.1. un 

SAM 5.6.2. ietvaros radītais potenciālais bezdarba līmeņa samazinājums Latvijas reģionos. 

Attēls Nr.9. 

SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. kopējais potenciālais radītais bezdarba līmeņa samazinājums 

 

Avots: VARAM veidots. 

SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2 ietvaros radītās darba vietas sastāda ievērojamu īpatsvaru no 

kopējām prognozētajām ekonomikas attīstības ietvaros radītajām darba vietām reģionos. 

Apskatot radīto darba vietu ietekmi uz bezdarba līmeņa mazināšanos, jāsecina, ka vislielākais 

bezdarba līmeņa samazinājums būtu Latgales reģionā – par 1,38 procenta punktiem (ieskaitot 

Latgales programmas sasniegtos rādītājus). Arī pārējos reģionos ievērojami samazinātos 

bezdarba līmenis – Vidzemes reģionā par 0,91 procenta punktiem, Zemgales reģionā par 0,80 

procenta punktiem, Kurzemes reģionā par 0,54 procenta punktiem, bet vismazāk Rīgas 

0,13 - 2,79

2,80 - 5,99

6,00 - 10,12

10,13 - 18,95

18,96 - 31,32

31,33 - 63,78

7,2 

9,2 9,8 

12,0 

17,5 

0,44 

0,91 

0,54 

0,80 

1,38 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Rīgas reģions Vidzemes reģions Kurzemes reģions Zemgales reģions Latgales reģions

Bezdarba līmenis, % (2016)

SAM potenciālais radītais bezdarba līmeņa samazinājums reģionos, procenta punkti



 

19 
 

reģionā (0,44 procenta punkti), taču jāņem vērā, ka Rīgas reģionā prognozējas arī viszemākais 

bezdarba līmenis. Savukārt attēlā Nr.10 parādīta SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ietekme uz 

nefinanšu investīciju pieaugumu uz 1 iedzīvotāju. 

Attēls Nr.10. 

Plānotā SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ietekme uz nefinanšu investīciju pieaugumu (uz 1 iedz., 

EUR) 

 
Avots: VARAM veidots. 

SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ietvaros kopā plānots piesaistīt vairāk nekā 400 milj. EUR 

nefinanšu investīcijas, visvairāk Rīgas un Latgales reģionos (113 milj. EUR katrā), bet 

vismazāk Kurzemes reģionā (aptuveni 58 milj. EUR). Attēlā Nr.11 ir parādīta kopējā SAM 

3.3.1. un SAM 5.6.2. ietvaros radītā potenciālā ietekme uz nefinanšu investīciju pieaugumu. 

Attēls Nr.11. 

SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. kopējā potenciālā ietekme uz nefinanšu investīciju pieaugumu 

 

Avots: VARAM veidots. 
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Izvērtējot SAM ietekmi uz nefinanšu investīcijām reģionos kā īpatsvaru procentuāli no 

potenciāli jaunradītā nefinanšu investīciju apjoma ekonomikā kopā periodā no 2015.g. līdz 

2020.g., var secināt, ka projektu plānotās piesaistītās nefinanšu investīcijas Latgales reģionā 

sastāda vislielāko apjomu (93,8%), Vidzemes reģionā (52,5%), bet Rīgas reģionā vismazāko 

(5,7%). Tas nozīmē, ka SAM ietvaros piesaistītie nemateriālie ieguldījumi būtiski uzlabos 

uzņēmējdarbības infrastruktūru, tādejādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību. Pozitīvi, ka 

ieguldījumiem lielāka ietekme ir tieši reģionos, kuros ir viszemākā uzņēmējdarbības aktivitāte 

(Latgales reģions un Vidzemes reģions). 

Vērtējot potenciālo ieguldījumu ietekmi, nozīmīgs ir arī katra reģiona ekonomikas izmērs, kas 

norāda uz to, cik liels nozīmīgums ir piesaistītajām nefinanšu investīcijām. Apskatot SAM 

ietvaros piesaistītās nefinanšu investīcijas pret IKP lielumu 2014.g. katrā reģionā, var secināt, 

ka tās sastāda 6,66% Latgales reģionā, 4,67% Vidzemes reģionā, 3,64% Zemgales reģionā, 

2,52% Kurzemes reģionā, bet vismazāk Rīgas reģionā (0,69%). Protams, šādi ieguldījumi ir 

jāskatās kontekstā arī ar citiem ieguldījumiem teritoriju ekonomiskās attīstības veicināšanā, 

kurus koordinē citu nozaru ministrijas. 

4.2. Apstiprināto projektu rezultāti pret SAM noteikto bāzes līmeni 

Šajā ziņojuma sadaļā tiek atspoguļoti RAKP apstiprināto SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. projektu 

rezultāti procentuāli pret bāzes līmeni (darba vietas un piesaistītās nefinanšu investīcijas). 

Apstiprinātie projekti nozīmē projekti, kas: 

 ir apstiprināti; 

 apstiprināti ar nosacījumiem; 

 ir noslēgts līgums par projekta īstenošanu. 

Ziņojuma 4.1.apakšnodaļas 4.tabulā jau norādīts SAM 3.3.1. tiks īstenots 8 republikas pilsētās 

(izņemot Rīgas pilsētas administratīvo teritoriju), 21 reģionālās nozīmes attīstības centros, kā 

arī 89 novadu pašvaldībās. 

Tabula Nr.6. 

SAM 3.3.1. apstiprināto projektu rādītāji 

 

SAM 3.3.1. 
Projektu 

skaits 
ERAF (EUR) 

Radītās darba 

vietas 

Nefinanšu 

investīcijas (EUR) 
Komersantu skaits 

89 novadi 18 11 791 867 526 31 388 211 156 

21 reģionālais centrs 6 2 412 210 62 2 817 184 19 

8 republikas pilsētas 2 4 527 872 106 5 189 926 14 

Kopā: 26 18 731 949 694 39 395 321 189 

 

SAM 3.3.1. ietvaros uz 2017.gada 3.aprīli ir apstiprināti 26 projekti, kuru rezultātā tiks radītas 

694 darba vietas un piesaistītas vairāk nekā 39 milj. EUR nefinanšu investīcijas (skatīt tabulu 

Nr.6). 

Lai nodrošinātu rezultātu sasniegšanu proporcionāli finansējumam, tika noteikts SAM 

rezultātu bāzes līmenis jeb ERAF finansējuma pret rezultātu: 

 vienas jaunas darba vietas izveidei plānots ERAF 60 987 eiro; 

 viena privāto investīciju eiro piesaistei plānots viena ERAF eiro.  

Atbilstoši šādai SAM rezultātu bāzei veikts aprēķins pa pašvaldību grupām, apskatot cik tās 

izpilda bāzes noteiktos kritērijus, piemērs aprēķinam 89 novadu pašvaldībām: 526 izveidotās 
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darba vietas x 60 987 EUR
11

 / nepieciešamais projektu finansējums 11 791 866 EUR x 100% 

= 272% (rezultāts 12.attēlā). 

Attēls Nr.12. 

SAM 3.3.1. apstiprināto projektu rezultāti (izveidotās darba vietas) pret noteikto SAM 

rezultātu bāzes līmeni 
 

 

Avots: VARAM veidots. 

Analizējot 12.attēla datus, jāsecina, ka visu pašvaldību rezultāti pārsniedz noteikto SAM 

bāzes līmeni, piemēram, 9 republikas pilsētu SAM 3.3.1. rādītājs par 43% pārsniedz bāzes 

līmeni, bet 89 novadu grupā radīto darba vietu rādītājs bāzes līmeni pārsniedz gandrīz par 3 

reizēm jeb 172%. Tas nozīmē, ka pašvaldības ne tikai ievēro noteiktos atlases kritērijus, bet 

arī pārsniedz nepieciešamos pamatrādītājus. 

SAM 5.6.2. projekti tiks īstenoti 9 republikas pilsētās, 21 reģionālās nozīmes attīstības 

centros, kā arī pašvaldībās Latgales programmas ietvaros (skat. tabulu Nr. 7).  

Tabula Nr.7. 

SAM 5.6.2. apstiprināto projektu rādītāji 

 

SAM 5.6.2. 
Projektu 

skaits 
ERAF (EUR) 

Radītās darba 

vietas 

Nefinanšu 

investīcijas (EUR) 

Atjaunota degradētā 

teritorija (ha) 

21 reģionālais centrs 13 21 869 184 471 50 553 401 99 

Latgales programma 4 18 773 883 332 20 449 343 67 

Kopā: 17 40 643 067 803 71 002 744 166 

 

SAM 5.6.2. ietvaros uz 2017.gada 3.aprīli ir apstiprināti 17 projekti par kopējo ERAF 

finansējumu 40 643 067 EUR, kuru rezultātā tiks radītas 803 jaunas darba vietas, atjaunota 

degradētā teritorija 166 ha platībā, kā arī piesaistītas nefinanšu investīcijas 71 milj. EUR 

apmērā (skat. tabulu Nr.7). 

 

                                                           
11

 Projektu ideju konceptu priekšatlases vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā noteikts vidējais rādītājs 

darba vietām jeb bāzes rādītājs (60 987 EUR uz vienu darba vietu). 
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Attēls Nr.13. 

SAM 5.6.2. apstiprināto projektu rezultāti (izveidotās darba vietas) pret noteikto SAM bāzes 

līmeni 

 

Avots: VARAM veidots. 

Arī dati par SAM 5.6.2. liecina, ka pašvaldību rezultāti pārsniedz noteikto SAM bāzes līmeni 

– 21 attīstības centru pašvaldību rādītājs par 31% pārsniedz bāzes līmeni, bet Latgales 

programmas ietvaros radīto darba vietu rādītājs bāzes līmeni pārsniedz aptuveni par 8% (skat. 

13.attēlu). 
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5. ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīcijas 

energoefektivitātes jomā 

Publisko ēku un citu nedzīvojamo ēku sektors ietver būtisku potenciālu enerģijas un izmaksu 

ietaupījumam un atjaunojamās enerģijas izmantošanai. SAM 4.2.2. „Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros plānotas investīcijas 

pašvaldību ēku renovācijā energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī lokālo siltumavotu 

rekonstrukcijā, tai skaitā veicot pielāgošanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai. 

Investīcijas veicinās primārās enerģijas patēriņa samazinājumu, samazinot arī pašvaldību 

izdevumus par siltumapgādi. Situācijā, kad demogrāfijas prognozes liecina par negatīvu 

tendenci, pašvaldību izdevumu samazināšana ir būtisks priekšnosacījums reģionālās 

izaugsmes veicināšanai, vienlaikus atbrīvojot pašvaldību līdzekļus, kurus iespējams novirzīt 

sociālekonomisko jautājumu risināšanai. 

Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu tikai tādai infrastruktūrai, par kuras turpmāko pielietojumu 

ir skaidrs attīstības programmās nostiprināts redzējums, SAM 4.2.2. ietvaros īpaši tiks vērtēta 

projektu ilgtspēja. Tiks atbalstītas šādas darbības: 

 esošu ēku pārbūve vai atjaunošana, tai skaitā būvdarbi ēkas norobežojošajās 

konstrukcijās; 

 lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas ir 

paredzēta ēkas energosertifikātā; 

 ēkas inženiersistēmu pārbūve, atjaunošana vai izveide; 

 atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un 

uzstādīšana, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā. 

Darbībām jānodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un jābūt paredzētām ēkas 

energosertifikātā. 

SAM 4.2.2. ietvaros plānotais ERAF finansējums ir 46 996 394 EUR
12

, kuru paredzēts īstenot 

divās atlases kārtās. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes 

paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības 

centru pašvaldībās” ietvaros republikas pilsētām plānots ERAF finansējums 31 299 565 EUR 

apmērā. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un 

atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru 

pašvaldībām” ietvaros pārējām pašvaldībām plānots 14 616 961 EUR liels ERAF 

finansējums. 

Starp republikas pilsētām vislielākais finansējums paredzēts Daugavpils pilsētai – nedaudz 

vairāk kā 12 milj. EUR, bet starp 21 reģionālās nozīmes attīstības centriem – Gulbenes 

novada pašvaldībai (1 milj. EUR). Pašvaldību plānoto ERAF finansējuma sadalījumu SAM 

4.2.2. ietvaros skatīt attēlā Nr.14. 

                                                           
12

 Iekļaujot snieguma rezervi. Konkrēts rezerves apjoms pa prioritārajiem virzieniem un fondiem ir noteikts FM 

vadlīniju “Vadlīnijas Ministru kabineta noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu izstrādei Nr.2.2.” 

pielikumā – http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi 

http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi
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 Attēls Nr.14. SAM 4.2.2. „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” plānotie ES fondu ieguldījumi teritoriālā dalījumā, EUR (VARAM veidots) 

  59 500 – 187 000 

  
  187 001 – 392 730 

  
  392 731 – 559 045 

  
  559 046 – 1 808 275 

  
  1 808 276 – 12 133 016 
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Attēls Nr.15. 

SAM 4.2.2. rezultāta – patēriņa samazinājums (kWh) pret ERAF finansējumu 

 

 

Avots: VARAM veidots. 

Lai sasniegtu SAM 4.2.2. īstenošanas noteikumos paredzēto iznākuma rādītāju – primārās 

enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās – vismaz 20 536 239 kilovatstundas 

gadā pie specifiskā atbalsta mērķim paredzētā ERAF finansējuma (46 996 394 EUR), SAM 

4.2.2. projektos vienas kilovatstundas samazinājuma maksimālais ERAF līdzfinansējums 

paredzēts 2,29 EUR. Reģionālās attīstības koordinācijas padomē apstiprinātajos projektos 

paredzētais enerģijas patēriņa samazinājums visās teritoriju grupās vidēji par 91% pārsniedz 

minimāli sasniedzamos rādītājus (21 reģionālās nozīmes attīstības centros pārsniegums ir 

136%, 89 novados 109%, bet vismazāk 9 republikas pilsētās – 29%). 

Attēls Nr.16. 

SAM 4.2.2. rezultāta – CO2 emisiju samazinājums (t) pret ERAF finansējumu 

 

 

Avots: VARAM veidots. 
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Lai sasniegtu SAM 4.2.2. īstenošanas noteikumos paredzēto iznākuma rādītāju – aprēķinātais 

siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – vismaz 5 180 ogļskābās gāzes ekvivalenta tonnas 

pie specifiskā atbalsta mērķim paredzētā ERAF finansējuma, SAM 4.2.2. projektos vienas 

CO2 izmešu tonnas samazinājumam maksimālais ERAF līdzfinansējums paredzēts 9 073 

EUR. Reģionālās attīstības koordinācijas padomē apstiprinātajos projektos paredzētais CO2 

izmešu samazinājums visās teritoriju grupās vidēji par 69% pārsniedz minimāli sasniedzamos 

rādītājus (21 reģionālās nozīmes attīstības centros un 89 novados pārsniegums ir lielāks kā 

94%, savukārt republikas pilsētās nedaudz vairāk kā 17%). 

Attēls Nr.17. 

SAM 4.2.2. provizoriskais ietaupījums gada griezumā pašvaldību ēkās uz enerģijas patēriņa 

samazinājuma rēķina 

 

 

Avots: VARAM veidots. * Pieņemot, ka cena par 1 kWh = 0,15 EUR. 

Ieguldītais ERAF līdzfinansējums veicinās primārās enerģijas samazinājumu, līdz ar to, arī 

elektroenerģijas izmaksu samazinājumu pašvaldību ēkās. Republikas pilsētu grupās būtu 

vislielākais elektroenerģijas izmaksu ietaupījums (gadā), taču visilgākais ERAF 

līdzfinansējuma atmaksāšanās periods. Novadu pašvaldībās ieguldītais ERAF līdzfinansējums 

atmaksātos gandrīz divas reizes ātrāk – 21 centrā nepilnu 6,5 gadu laikā, 89 novados nedaudz 

vairāk par 7 gadiem. 

Jāsecina, ka 9 republiku pilsētu pašvaldību projektu rezultāti proporcionāli  ir mazāk 

efektīvāki nekā novadu pašvaldību projektu rezultāti, kas nozīmē, ka pilsētu pašvaldību 

projektos paredzēts mazāks CO2 samazinājums, nekā novadu pašvaldību projektos. 

Vienlaikus provizoriskais ietaupījums gada griezumā pašvaldību ēkās uz enerģijas patēriņa 

samazinājuma rēķina liecina, ka novadu pašvaldību projekti atmaksājas īsākā laika periodā. 

2,6 

0,9 

1,2 

0

2

4

6

8

10

12

14

0,0

0,3

0,5

0,8

1,0

1,3

1,5

1,8

2,0

2,3

2,5

2,8

3,0

9 republikas pilsētas 21 centrs 89 novadi

A
tm

a
k

sā
ša

n
ā
s 

p
er

io
d

s 
(g

a
d

i)
 

M
il

j.
 E

U
R

 

Izmaksu ietaupījums, milj. EUR Atmaksāšanās periods (gadi)



 

27 
 

Secinājumi 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros uz 2017.gada 1.maiju veikti 

maksājumi 168 projektiem par kopējo summu 349 114 978 EUR, kas liecina par to, ka šis 

plānošanas periods ir tikai ieviešanas sākumstadijā, ņemot vērā, ka kopējais pieejamais ES 

fondu finansējums ir vairāk kā 4 miljardi EUR. Ieguldījumi uz doto brīdi ir veikti 12 nozarēs 

(no 13), visvairāk ir ieguldīts transporta jomas attīstībā, nodarbinātības veicināšanā un 

uzņēmējdarbības atbalstam. Dati liecina, ka Rīgas reģionā pēc kopējā apjoma ir veikti 

vislielākie ES fondu ieguldījumi (70,15 milj. EUR), kamēr uz vienu iedzīvotāju visvairāk ir 

ieguldīts Vidzemes reģionā (213 EUR/iedz.), bet vismazāk Rīgas reģionā (69 EUR/iedz.). 

Vairākos gadījumos kā SAM mērķa teritorija ir definēta visa Latvija – šādi ieguldīti ir vairāk 

122 milj. EUR (84 projekti), kas ir 35% no kopējiem faktiski veiktajiem ieguldījumiem laika 

posmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 1.maijam. Savukārt Latvijas reģionu attīstībā uz 

2017.gada 1.maiju veikti ieguldījumi 227 milj. EUR apmērā, kas ir 65% no kopējiem 

veiktajiem maksājumiem. 

Starp nacionālas nozīmes attīstības centriem visvairāk ir ieguldīts Valmierā, Rīgā un Jūrmalā 

– kopā visu trīs pilsētu veiktie maksājumi sastāda 97% no kopējiem republikas pilsētu 

veiktajiem ieguldījumiem, bet vismazāk Ventspilī un Liepājā. No 21 reģionālās nozīmes 

attīstības centra, maksājumus veikušas 14 pašvaldības – visvairāk ieguldījumi veikti Dobeles 

novadā, Talsu novadā un Tukuma novadā, bet vismazāk Gulbenes novadā, Cēsu novadā un 

Saldus novadā. Savukārt no 89 novadu grupas ieguldījumus veikušas 27 pašvaldības – 

visvairāk Daugavpils novadā, Vecpiebalgas novadā un Garkalnes novadā, bet vismazāk 

Priekuļu novadā, Kandavas novadā, kā arī Ciblas novadā un Kārsavas novadā. Pašvaldībās, 

kurās līdz šim veikti vislielākie ieguldījumi, lielākoties veikti maksājumi SAM 6.1.5. un SAM 

6.3.1. ietvaros, kas nodrošina transporta infrastruktūras kvalitātes uzlabošanos un reģionu 

sasniedzamību. 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā vislielākie ieguldījumi paredzēti transporta 

jomā – vairāk nekā 1,15 mljrd. EUR jeb 26% no kopējā ES fondu ieguldījumu apmēra. SAM 

6.3.1. īstenošanas rezultātā plānots pārbūvēt 574 km valsts reģionālo autoceļu – valsts 

reģionālo autoceļu segumu atjaunošanas un pastiprināšanas programmas īstenošanas rezultātā 

valsts reģionālo autoceļu sliktā un ļoti sliktā stāvoklī īpatsvars samazināsies līdz 26% no 

kopējā valsts reģionālo autoceļu tīkla. 

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ietvaros paredzēts 

radīt vairāk nekā 7000 jaunas darba vietas, kā arī piesaistīt vairāk nekā 400 milj. eiro 

nefinanšu investīcijas no privātā sektora puses. SAM 3.3.1. ietvaros šobrīd ir apstiprināti 26 

projekti, kuru rezultātā tiks radītas 694 darba vietas un piesaistītas vairāk nekā 39 milj. EUR 

nefinanšu investīcijas, savukārt SAM 5.6.2. ietvaros ir apstiprināti 17 projekti par kopējo 

ERAF finansējumu 40 643 067 EUR, kuru rezultātā tiks radītas 803 jaunas darba vietas, 

atjaunota degradētā teritorija 166 ha platībā, kā arī piesaistītas nefinanšu investīcijas 71 milj. 

EUR apmērā. 

Ieguldītais ERAF līdzfinansējums SAM 4.2.2. veicinās primārās enerģijas samazinājumu, līdz 

ar to, arī elektroenerģijas izmaksu samazinājumu pašvaldību ēkās. 9 republiku pilsētu 

pašvaldību SAM 4.2.2. projektu rezultāti proporcionāli  ir mazāk efektīvāki nekā novadu 

pašvaldību projektu rezultāti, kas nozīmē, ka pilsētu pašvaldību projektos paredzēts mazāks 

CO2 samazinājums, nekā 21 reģionālas nozīmes attīstības centru un 89 novadu pašvaldību 

projektos. Vienlaikus provizoriskais ietaupījums gada griezumā pašvaldību ēkās uz enerģijas 

patēriņa samazinājuma rēķina liecina, ka novadu pašvaldību projekti atmaksājas īsākā laika 

periodā. 
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SAM 3.3.1. un SAM 5.6.2. ieguldījumiem uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir būtiska ietekme 

uz reģionu ekonomisko attīstību, jo SAM ietvaros tiks radītās darba vietas, piesaistītas 

nefinanšu investīcijas no privātā sektora puses, kā arī atjaunotas un revitalizētas degradēto 

teritoriju. SAM ietekme uz kopējo ekonomikas attīstību vislielākā būs tieši vājāk attīstītajos 

reģionos, piemēram, Latgalē, tādejādi sekmējot kopējo reģionālo atšķirību mazināšanos. 

Teritoriāli šādi rezultāti saskan ar kopējām sociālekonomiskajām attīstības tendencēm, proti, 

ieguldījumu ietekme ir lielāka reģionos, kuros ir zemāks sociālekonomiskās attīstības līmenis. 
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