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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) 2018. gada 16. novembra 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: 

➢ 2016. gadā sagatavotais ziņojums pieejams: https://saite.lv/eYExO; 

➢ 2017. gadā sagatavotais ziņojums pieejams: https://saite.lv/HZJFZ; 

➢ 2018. gadā sagatavotais ziņojums pieejams: https://saite.lv/K39Cv; 

➢ 2019. gadā sagatavotais ziņojums pieejams: https://saite.lv/MSqJH; 

➢ 2020. gadā sagatavotais ziņojums pieejams: https://saite.lv/0L4jE. 

Vienlaikus, ņemot vērā arvien pieaugošās sociālekonomiskās un reģionālās attīstības atšķirības 

starp Latvijas reģioniem, t.sk. pašvaldībām, VARAM 2019. gadā uzsāka darbu pie 

administratīvi teritoriālās reformas (ATR), lai mazinātu šobrīd pastāvošo nevienlīdzību starp 

pašvaldībām. Lai īstenotu ATR izvirzītos mērķus, VARAM izstrādāja jaunu Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kuru Latvijas Republikas Saeima galīgajā lasījumā 

pieņēma 2020. gada 10. jūnija sēdē. ATR rezultātā līdzšinējo 119 pašvaldību vietā ir izveidotas 

43 pašvaldības, kuras savu darbību uzsāks 2021. gada 1. jūlijā. Līdz ar to 2021. gada 

sagatavotajā ziņojumā aprakstīta un analizēta situācija attiecībā uz kopējiem 

ieguldījumiem jeb veiktajiem maksājumiem vēl 119 pašvaldību dalījumā. 

Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS laika posmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 

2021. gada 21. maijam veikti maksājumi 1 920 projektiem, kopējo ieguldījumu summu veido 

3 450 142 103 euro, no tiem, 2 670 366 174 euro ES fondu finansējums (60,4% no kopējā 

pieejamā ES fondu finansējuma šajā plānošanas periodā). Vienlaikus ziņojuma ietvaros veikta 

faktiski sasniegto rezultātu (iznākuma un rezultātu rādītāju) analīze un teritoriālā kartēšana 

šādās ES fondu atbalsta jomās: 

• uzņēmējdarbības atbalsts; 

• transports; 

• energoefektivitāte; 

• izglītība; 

• veselības aprūpe; 

• nodarbinātības veicināšana; 

• sociālā iekļaušana. 

http://www.raim.gov.lv/
https://saite.lv/eYExO
https://saite.lv/HZJFZ
https://saite.lv/K39Cv
https://saite.lv/MSqJH
https://saite.lv/0L4jE
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1. Faktiski veiktie ieguldījumi ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas 

periodā Latvijas teritorijās 

Apraksts par datu iegūšanu, kas turpmāk izmantoti ziņojumā:  

• Informācija iegūta no KP VIS par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 

21. maijam; 

• Kopējie ieguldījumi ir ES fondu finansējuma un Nacionālā līdzfinansējuma 

ieguldījumu summa (attiecināmais valsts un pašvaldību budžeta finansējums; valsts 

budžeta dotācija pašvaldībām; cits attiecināmais publiskais finansējums un 

attiecināmais privātais finansējums; Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvas finansējums). 

Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS laika posmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 

2021. gada 21. maijam veikti maksājumi 1 920 projektiem, kopējo ieguldījumu summu 

veido 3 450 142 103 euro, no tiem: 

• 2 670 366 174 euro ES fondu finansējums (60,4% no kopējā pieejamā ES fondu 

finansējuma šajā plānošanas periodā1); 

• 779 775 929 euro nacionālais līdzfinansējums. 

Salīdzinot ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda kopējos ieguldījumus sadalījumā pa 

gadiem, jāsecina, ka līdz 2021. gada 2. ceturkšņa beigām visvairāk veikti maksājumi 

2019. gadā – vairāk nekā 851 milj. euro, no kuriem 638,6 milj. euro ir ES fondu finansējums 

(skatīt attēlu Nr.1). 

Attēls Nr.1. 

Izmaksātais ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējums dalījumā pa 

gadiem 

Avots: VARAM veidots (*2021. gada kopējo ieguldījumu summu veido maksājumi par projektiem, kas veikti no 

2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 21. maijam). 

Vērtējot kopējo ieguldījumu teritoriālo sadalījumu (skatīt attēlu Nr.2), var secināt, ka Rīgas 

plānošanas reģionā kopējie ieguldījumi ir ievērojami lielāki nekā pārējos reģionos (969,9 milj. 

euro), taču jāņem vērā, Rīgas reģions ir nozīmīga teritorija ne tikai valstiskā līmenī, bet arī 

plašākā perspektīvā, piemēram, Baltijas jūras reģiona līmenī, jo Rīgā koncentrējas lielākā daļa 

 
1 KP finansējums ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, dalījumā pa prioritārajiem virzieniem. Pieejams: 

https://www.esfondi.lv/finansejuma-sadalijums-2  
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no Latvijas tautsaimniecības aktivitātēm, pētniecības un izglītības iestādēm u.tml. Vienlaikus 

pārējos reģionos kopējie ieguldījumi sadalās līdzīgi, piemēram, Kurzemes un Latgales 

plānošanas reģionos kopējie ieguldījumi ir aptuveni 385 - 395 milj. euro reģionā, savukārt 

Vidzemes plānošanas reģionā kopējie ieguldījumi ir 265 milj. euro apmērā. ES fondu 

finansējuma apmērs no kopējiem ieguldījumiem visos plānošanas reģionos veido aptuveni 

74% - 79%. 

Attēls Nr.2. 

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

dalījumā 

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2021. 

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 vairākos vai visos 

Latvijas reģionos. Laika posmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 21. maijam šādi 256 

projektos ir ieguldīti vairāk nekā 1 125 milj. euro (t.sk. ES fondu finansējums – 903 milj. euro), 

kas ir 34% no kopējiem faktiski veiktajiem ieguldījumiem. Lai labāk salīdzinātu, kā sadalās 

finansējums Rīgas plānošanas reģionā, tika izveidots grafiks, kurā atsevišķi izdalīts Rīgas 

statistikas reģions (Rīgas pilsēta) un Pierīgas statistikas reģions (skatīt attēlu Nr.3). 

Attēls Nr.3. 

Izmaksātais ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējums statistikas reģionu 

dalījumā 

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2021. 
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Rīgas statistikas reģionā ES fondu veiktie maksājumi veido 53% (381,2 milj. euro) no kopējiem 

veiktajiem ES fondu ieguldījumiem Rīgas plānošanas reģionā. Savukārt, salīdzinot kopējos 

veiktos ieguldījumus Rīgas plānošanas reģionā, jāsecina, ka abos statistikas reģionos (Rīgas un 

Pierīgas) veikti maksājumi ļoti līdzīgā apjomā – ap 485 milj. euro apmērā. 

Analizējot ES fondu finansējuma ieguldījumu apmēru uz 1 iedzīvotāju, kas sniedz priekšstatu 

par fondu ieguldījumu relatīvo lielumu, var novērot, ka Rīgas reģionā tas ir vismazākais 

(727 euro/iedz.), bet Kurzemes reģionā un Latgales reģionā tas ir vislielākais (attiecīgi 

1 278 euro/iedz. un 1 243 euro/iedz.), kas ir vērtējams pozitīvi, proti,  lielākie ieguldījumi veikti 

reģionā ar sliktākiem sociālekonomiskiem rādītājiem. Vienlaikus reģionālā līmenī ekonomikas 

izaugsme joprojām ievērojami atšķiras, piemēram, IKP uz 1 iedzīvotāju reģionāli atšķiras līdz 

pat 2,9 reizēm starp augstāk attīstīto un zemāk attīstīto reģionu (skatīt attēlu Nr.4). 

Attēls Nr.4. 

ES fondu ieguldījumi uz 1 iedzīvotāju plānošanas reģionu dalījumā pret IKP 

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2021.; IKP – CSP dati par 2018. gadu. 

Apskatot ES fondu finansējuma ieguldījumus pašvaldību līmenī2, var secināt, ka projekti, kuros 

ir veikti maksājumi, ir realizēti 118 pašvaldībās3. Visvairāk ES fondu finansējuma ir ieguldīts 

nacionālas nozīmes attīstības centros (9 republikas pilsētu pašvaldības 4 ) – vairāk nekā 

858 milj. euro, bet 21 reģionālas nozīmes attīstības centru5 pašvaldībās ieguldīts vismazāk – 

aptuveni 345 milj. euro, savukārt 89 novadu pašvaldībās6 līdz 2021. gada 21. maijam ieguldīti 

555 milj. euro (skatīt attēlā Nr.5). Pārējais ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 

finansējums (903 milj. euro), kā jau iepriekš minēts, paredzēts “Visa Latvija” pozīcijai, līdz 

ar to šis finansējums netiek iekļauts aprēķinos un analīzē par reģioniem. 

 
2  Projekti īstenoti konkrētās pašvaldības teritorijā atbilstoši KP VIS pieejamajai informācijai par projekta 

finansiālo ietekmi uz pašvaldības teritoriju (ieskaitīti arī tie projekti, kur pie finansējuma saņēmēja nav norādīta 

pašvaldība, pašvaldības iestāde vai pašvaldības kapitālsabiedrība). 
3 Gadījumos, kad viens projekts ir īstenots vairākās pašvaldībās, VARAM ir sadalījusi projekta finansējumu 

atbilstoši KP VIS pieejamajai informācijai par projekta finansiālo ietekmi uz teritoriju. 
4  Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils un Rīgas pilsētas 

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

Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldība. 
6 Pašvaldības ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem. 
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Attēls Nr.5. 

Izmaksātais ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējums pašvaldību grupu 

dalījumā 

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2021. 

Salīdzinot kopējos ieguldījumus pa reģionālas politikas noteiktajām mērķteritorijām 7 , var 

secināt, ka vislielākie kopējie ieguldījumi ir veikti nacionālas nozīmes attīstības centros (9 

republikas pilsētu teritorijās). Kopējo ieguldījumu finansējuma apjoms uz vienu iedzīvotāju 

vislielākais ir piekrastes pašvaldībām – 1 372 euro/iedz., bet vismazākais Rīgas metropoles 

areālā – 620 euro/iedz. (skatīt attēlu Nr.6). 

Attēls Nr.6. 

Ieguldījumu sadalījums pa reģionālās politikas mērķteritorijām 

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2021. 

Iepriekš aprakstītie ieguldījumi tiek iedalīti dažādās atbalsta jomās. VARAM sadarbībā ar 

Vadošo iestādi ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir noteikusi 13 atbalsta jomas kā 

ieguldījumu analīzes vienības (skatīt tabulu Nr.1). 

 
7  Latvijas reģionālajā politikā ir noteiktas mērķteritorijas jeb teritoriālais fokuss – nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centri, lauku attīstības telpa (89 novadu pašvaldības), Rīgas metropoles areāls (šajā gadījumā 

tiek skatīts tikai Rīgas statistikas reģions), Baltijas jūras piekraste un Austrumu pierobeža. Reģionālās politikas 

ietvaros tiek sniegtas attīstības iespējas ikvienai Latvijas teritorijai, vienlaikus nosakot konkrētu teritoriālu fokusu, 

lai sniegtais atbalsts būtu mērķtiecīgs un radītu maksimālu atdevi. 
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Tabula Nr.1. 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda kopējo ieguldījumu sadalījums pa atbalsta 

jomām uz 2021. gada 21. maiju 

 

Nr. Atbalsta joma 
Kopējais 

finansējums, euro 

ES fondu 

finansējums, euro 

Projektu 

skaits 

1. Transports 727 952 360 609 074 958 74 

2. Izglītība 459 196 255 344 028 052 177 

3. Vides aizsardzība 452 531 315 358 865 214 220 

4. Pētniecība un attīstība 396 660 096 269 570 407 297 

5. Energoefektivitāte 388 833 246 256 243 307 386 

6. Uzņēmējdarbības atbalsts 331 321 659 252 375 502 160 

7. Nodarbinātības veicināšana 224 983 000 183 741 938 10 

8. Veselības aprūpe 122 558 607 106 413 008 314 

9. IKT 105 271 019 89 627 626 52 

10. Kultūra un tūrisms 92 269 888 74 761 669 23 

11. Tehniskā palīdzība 84 750 718 72 038 110 82 

12. Sociālā iekļaušana 56 063 309 47 038 348 118 

13. Publiskā pārvalde 7 750 631 6 588 036 7 

 Kopā 3 450 142 103 2 670 366 174 1 920 

Avots: VARAM veidots. 

Transporta jomas attīstībā 74 projektā ieguldīti vairāk nekā 727 milj. euro (t.sk. ES fondu 

finansējums 609 milj. euro), kas ir 21% no kopējiem veiktajiem ieguldījumiem. Savukārt 

salīdzinoši nelieli ieguldījumi veikti publiskās pārvaldes jomā (sadalījumu starp atbalsta jomām 

skatīt attēlā Nr.7).  

Attēls Nr.7. 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda kopējie ieguldījumi pa atbalsta jomām, % 

Avots: VARAM veidots. 
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Izglītības jomā veikti ieguldījumi 459 milj. euro apmērā (t.sk. 344 milj. euro ES fondu 

finansējums), savukārt vides aizsardzības jomā – 452 milj. euro (t.sk. 358 milj. euro ES fondu 

finansējums), kas ir 13% no kopējiem ieguldījumiem. Ja salīdzina katras jomas projektu skaitu, 

tad jāsecina, ka visvairāk (385) īstenots energoefektivitātes projektu (388 milj. euro jeb 7% no 

kopējiem veiktajiem ieguldījumiem), kuru mērķis ir veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu pašvaldību ēkās un dzīvojamās ēkās, veicināt efektīvu energoresursu 

izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu, kā arī veicināt pāreju uz atjaunojamiem 

energoresursiem (AER). 

Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, tika izveidota tabula Nr.2, kurā ir attēloti visi SAM 

(kā arī to atbalsta jomas), par kuriem veikti maksājumi līdz 2021. gada 21. maijam. 

Tabula Nr.2. 

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

2021. gada 21. maijam 

SAM 

numurs 
SAM nosaukums 

Kopējie 

ieguldījumi 

ES fondu 

finansējums 
Atbalsta joma 

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

piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā 
221 651 762 178 115 718 

Pētniecība un 

attīstība 

1.2.1. Veicināt privātā sektora investīcijas P&A 156 435 899 78 955 713 
Pētniecība un 

attīstība 

1.2.2. Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos 18 572 435 12 498 976 
Pētniecība un 

attīstība 

2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās 28 093 716 23 879 659 IKT 

2.2.1. 
Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes 

un privātā sektora mijiedarbību 
77 177 303 65 747 967 IKT 

3.1.1. 
Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās 

nozarēs 
47 860 830 27 963 639 

Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.1.2. Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu 147 913 196 121 502 816 
Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.2.1. Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju 54 449 117 43 104 223 
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 

73 286 217 53 164 370 
Uzņēmējdarbības 

atbalsts 

3.4.1. 
Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības 

vides uzlabošanas sekmēšanai 
7 812 299 6 640 454 

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 

7 750 631 6 588 036 Publiskā pārvalde 

4.1.1. 
Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju 
uz AER apstrādes rūpniecības nozarē 

35 850 165 11 078 591 Energoefektivitāte 

4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās 167 068 078 134 608 483 Energoefektivitāte 

4.2.2. 
Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās 

54 396 542 36 319 034 Energoefektivitāte 

4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 89 919 902 39 806 226 Energoefektivitāte 

4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā 5 878 851 4 997 024 Energoefektivitāte 

4.5.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru 35 719 708 29 433 949 Energoefektivitāte 

5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās 17 201 754 14 330 351 Vides aizsardzība 

5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās 37 338 750 31 737 938 Vides aizsardzība 

5.2.1. Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju 32 856 320 27 384 200 Vides aizsardzība 

5.3.1. 
Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 
nodrošināt pieslēgšanas iespējas 

101 048 622 75 682 781 Vides aizsardzība 

5.4.1. Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas 3 787 755 3 072 721 Vides aizsardzība 

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

novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā 
18 026 775 15 318 374 Vides aizsardzība 

5.5.1. 
Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 

saistītos pakalpojumus 
56 407 177 44 793 247 Kultūra un tūrisms 

5.6.1. 
Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko 

izmantošanu 
35 862 711 29 968 422 Kultūra un tūrisms 

5.6.2. 
Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām 
214 379 463 167 630 754 Vides aizsardzība 
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Tabulas Nr.2 turpinājums. 

5.6.3. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija 27 891 876 23 708 094 Vides aizsardzība 

6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti 87 092 769 72 481 538 Transports 

6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” 8 613 851 3 897 696 Transports 

6.1.3. 
Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst 
maģistrālo ielu fragmentāro raksturu 

44 582 754 39 061 399 Transports 

6.1.4. Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu 49 270 823 40 821 434 Transports 

6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana 265 999 546 220 579 510 Transports 

6.2.1. 
Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā 

drošību, kvalitāti un kapacitāti 
10 256 235 9 417 456 Transports 

6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti 262 136 381 222 815 924 Transports 

7.1.1. 
Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus 
pieprasījumam. 

81 110 518 67 492 402 
Nodarbinātības 

veicināšana 

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

Nodarbinātības barometru 
1 772 119 1 506 301 

Nodarbinātības 

veicināšana 

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

71 324 444 63 198 063 
Nodarbinātības 

veicināšana 

7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši, bīstamo nozaru uzņēmumos 2 760 888 2 346 755 
Nodarbinātības 

veicināšana 

7.3.2. Paildzināt gados vecāku  nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību 1 843 194 1 566 715 
Nodarbinātības 

veicināšana 

8.1.1. 
Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju 

programmu skaitu 
37 133 915 31 563 828 Izglītība 

8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 181 109 085 108 936 433 Izglītība 

8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu 81 083 861 67 772 582 Izglītība 

8.1.4. 
Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un 
radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās 

12 740 047 10 829 040 Izglītība 

8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu 7 400 814 6 290 692 Izglītība 

8.2.2. 
Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās 

specializācijas jomās 
14 025 115 11 921 348 Izglītība 

8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās 8 543 241 7 261 760 Izglītība 

8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei 1 234 031 1 048 927 Izglītība 

8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu 16 998 541 14 314 979 Izglītība 

8.3.2. 
Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai 
22 563 399 19 178 889 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 

6 450 197 5 482 668 Izglītība 

8.3.4. 
Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 
pasākumus 

17 463 062 14 843 602 Izglītība 

8.3.5. 
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs 
17 619 498 14 976 574 Izglītība 

8.3.6. Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu 4 236 480 3 601 008 Izglītība 

8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci 10 200 022 8 670 018 Izglītība 

8.5.1. 
Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības 
darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā 

7 096 207 6 031 776 Izglītība 

8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai 9 008 167 7 656 942 Izglītība 

8.5.3. 
Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla 
profesionālās kompetences pilnveidi 

4 290 574 3 646 988 Izglītība 

9.1.1. Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū 66 171 836 47 631 702 
Nodarbinātības 

veicināšana 

9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū 1 998 794 1 698 975 Sociālā iekļaušana 

9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti 2 304 896 1 959 161 Sociālā iekļaušana 

9.1.4. 
Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba 

tirgū 
6 220 917 5 287 780 Sociālā iekļaušana 

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

6 480 530 5 508 450 Sociālā iekļaušana 

9.2.2. 

Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā 

un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un 

bērniem 

16 456 039 13 987 633 Sociālā iekļaušana 
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Tabulas Nr.2 turpinājums. 

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 

3 925 336 3 336 536 Veselības aprūpe 

9.2.4. 
Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo 

īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem 
23 965 414 20 370 602 Veselības aprūpe 

9.2.5. 
Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz 
pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas 

6 148 563 5 226 279 Veselības aprūpe 

9.2.6. Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju 5 732 527 4 872 648 Veselības aprūpe 

9.3.1. 
Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 

22 602 134 18 596 349 Sociālā iekļaušana 

9.3.2. 

Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, 

teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot 
veselības aprūpes infrastruktūru 

82 786 766 72 606 943 Veselības aprūpe 

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

izvērtēšanas kapacitāti 
1 449 970 1 232 475 Tehniskā palīdzība 

10.1.2. 
Tehniskā palīdzība “Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Paaugstināt informētību par KP 
fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 

5 003 249 4 252 762 Tehniskā palīdzība 

10.1.3. 

Tehniskā palīdzība “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, 

uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot 
e-kohēziju” 

6 392 750 5 433 838 Tehniskā palīdzība 

11.1.1. 
Tehniskā palīdzība “Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai” Atbalstīt un pilnveidot KP 

fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli 
33 764 513 28 699 836 Tehniskā palīdzība 

12.1.1. 
Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai” Uzlabot KP fondu plānošanu, 
ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un  atbalstīt e-kohēziju 

38 140 236 32 419 201 Tehniskā palīdzība 

 Kopā 3 450 142 103 2 670 366 174  

Avots: VARAM veidots. 

Zemāk redzamajos attēlos (kartēs) parādīti ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 

veiktie maksājumi teritoriālā dalījumā: 

- kopējie ieguldījumi pašvaldību dalījumā – ieguldījumi, kas veikti konkrētās pašvaldības 

teritorijā (attēls Nr.8); 

- ES fondu finansējums uz vienu iedzīvotāju pašvaldību dalījumā – ES fondu ieguldījumi, 

kas veikti konkrētās pašvaldības teritorijā (attēls Nr.9); 

- kopējie ieguldījumi pašvaldību dalījumā – ieguldījumi, kur finansējuma saņēmēji ir 

pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību kapitālsabiedrības 

(attēls Nr.10); 

- ES fondu finansējums uz vienu iedzīvotāju pašvaldību dalījumā – ES fondu ieguldījumi, 

kur finansējuma saņēmēji ir pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, 

pašvaldību kapitālsabiedrības (attēls Nr.11). 



 

13 

 

Attēls Nr.8. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda veiktie maksājumi pašvaldību dalījumā no 2014. gada 1. janvāri līdz 2021. gada 

21. maijam, euro (VARAM veidots)  
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Attēls Nr.9. ES fondu finansējums uz vienu iedzīvotāju pašvaldību dalījumā no 2014. gada 1. janvāri līdz 2021. gada 21. maijam, euro 

(VARAM veidots) 
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Attēls Nr.10. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda veiktie maksājumi pašvaldību dalījumā (ieguldījumi, kur finansējuma saņēmēji 

ir pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību kapitālsabiedrības) no 2014. gada 1. janvāri līdz 2021. gada 21. maijam, 

euro (VARAM veidots) 
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Attēls Nr.11. ES fondu finansējums uz vienu iedzīvotāju pašvaldību dalījumā (ieguldījumi, kur finansējuma saņēmēji ir pašvaldības, 

pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību kapitālsabiedrības) no 2014. gada 1. janvāri līdz 2021. gada 21. maijam, euro (VARAM 

veidots) 
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Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2021. gada 21. maiju starp nacionālas nozīmes 

attīstības centriem visvairāk ir ieguldīts Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā – veiktie 

maksājumi veido 44% no kopējiem ieguldījumiem pašvaldību grupā (484 milj. euro), bet 

Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, kura starp republikas pilsētām atrodas otrajā vietā 

pēc kopējo ieguldījumu kopsummas, ieguldīti 114 milj. euro jeb 10% no kopējā apjoma. 

Galvenokārt Rīgas pilsētā veikti maksājumi pētniecības un attīstības (34% jeb 165 milj. euro 

no kopā veiktajiem ieguldījumiem pašvaldības teritorijā), kā arī izglītības jomā (100 milj. euro 

jeb 21%). Starp nacionālas nozīmes attīstības centriem vismazāk maksājumu veikts Jēkabpils 

un Valmieras pašvaldību teritorijās, attiecīgi 4% (45 milj. euro) un 3% (37 milj. euro) no kopējā 

apjoma pašvaldību grupā. 

No 21 reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām ieguldījumi visvairāk veikti Ogres 

novada pašvaldības teritorijā (38,9 milj. euro jeb 8% no kopējā apjoma pašvaldību grupā), kā 

arī Gulbenes novada (37,9 milj. euro) un Saldus novada (34,2 milj. euro) pašvaldību teritorijās. 

Ogres novada pašvaldības teritorijā lielāko daļu veido ieguldījumi vides aizsardzības jomā – 

vairāk nekā 13 milj. euro (t.sk. 5,5 milj. euro ieguldījumi SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”), 

bet Gulbenes novada un Saldus novada ieguldījumu lielāko daļu veido ieguldījumi transporta 

jomā. Starp reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām vismazāk maksājumu veikts 

Valkas novada (9,8 milj. euro), Aizkraukles novada (10,5 milj. euro) un Bauskas novada (11,1 

milj. euro) pašvaldību teritorijās. 

Savukārt no 89 novadu pašvaldību grupas kopējie ieguldījumi veikti 88 pašvaldību teritorijās – 

visvairāk Daugavpils novada pašvaldības teritorijā (54,6 milj. euro jeb 7% no kopējā 

ieguldījumu apjoma pašvaldību grupā), Stopiņu novada (38,9 milj. euro) un Inčukalna novada 

(36,3 milj. euro) pašvaldību teritorijās. Daugavpils novada un Inčukalna novada pašvaldību 

teritorijā visvairāk ieguldīts transporta jomā – attiecīgi 88% un 85% no kopējā apjoma, kas 

ieguldīts katrā pašvaldības teritorijā. Savukārt Stopiņu novada pašvaldības teritorijā vairāk nekā 

80% no kopējiem ieguldījumiem pašvaldības teritorijā ir veikti vides aizsardzības jomā – 

31,4 milj. euro, kas veikti SAM 5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, 

pārstrādi un reģenerāciju” ietvaros. Uz 2021. gada 21. maiju starp tām 89 novadu pašvaldībām, 

kurās veikti ieguldījumi, mazāk par 100 tūkst. euro kopējie ieguldījumi ir veikti 5 pašvaldību 

teritorijās – vismazāk Jaunpiebalgas novada pašvaldības teritorijā (kopējie ieguldījumi mazāk 

par 26 tūkst. euro). Vienīgā 89 novadu pašvaldību teritorija, kurā līdz šim nav veikti 

ieguldījumi, ir Zilupes novada pašvaldību teritorija. 

Analizējot pieejamo informāciju no KP VIS, kas atspoguļota attēlā Nr.9, var secināt, ka 41 

pašvaldību teritorijās ES fondu ieguldījumi uz vienu iedzīvotāju ir lielāki par 1 000 euro (Saldus 

novada pašvaldības teritorijā 1 057 euro/iedz., bet Rucavas novada pašvaldības teritorijā pat 

6 075 euro/iedz.). Mazāk nekā par 100 euro/iedz. ES fondu ieguldījumu ir veikts 13 pašvaldību 

teritorijās, no kurām visas ir no 89 novadu pašvaldību grupas. 

Vērtējot kopumā starp visām pašvaldībām, jāsecina, ka galvenokārt starp kopējiem 

ieguldījumiem, kas veikti kādas pašvaldības teritorijā, pārliecinoši dominē ieguldījumi 

transporta jomā – valsts galveno autoceļu segumu pārbūve un to nestspējas palielināšana, 

reģionālo autoceļu kvalitātes pārbūve un rekonstrukcija, lai palielinātu un uzlabotu reģionālo 

mobilitāti un sasniedzamību starp pašvaldībām, kurās tiek īstenoti attiecīgie projekti. Visvairāk 

transporta jomā veikti maksājumi SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. ietvaros – attiecīgi 265 milj. euro 

(t.sk. 220 milj. euro ES fondu finansējums) un 262 milj. euro (t.sk. 222 milj. euro ES fondu 

finansējums). Transporta jomā projektiem ir uzskaitīta pašvaldību vai pašvaldības teritorija, 

kurās attiecīgais projekts tiek īstenots, tādējādi finansējums attiecināms uz pašvaldību vai 

reģionu līmeni. Tas nozīmē, ka transporta jomas ieguldījumi pašvaldību teritorijā tika uzskaitīti 
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pēc tā, kurā konkrētais projekts realizēts (īstenošanas vieta), neatkarīgi no tā, kas ir finansējuma 

saņēmējs vai projekta iesniedzējs. 

Vienlaikus, lai noteiktu, kādi ir pašu pašvaldību veiktie ieguldījumi, līdzīgi kā iepriekšējo gadu 

ziņojumos, arī 2021. gada ziņojumā tiek analizēti kopējie ieguldījumi un ES fondu ieguldījumi 

pēc tā, kas ir finansējuma saņēmēji – šajā gadījumā pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību 

aģentūras un pašvaldību kapitālsabiedrības. 

Apskatot ES fondu finansējuma ieguldījumus pašvaldību līmenī (finansējuma saņēmējas ir 

pašvaldības), var secināt, ka projekti, kuros ir veikti maksājumi, ir (vai vēl tiek) realizēti 114 

pašvaldībās. Visvairāk ES fondu finansējuma ir ieguldīts nacionālas nozīmes attīstības centros 

– vairāk nekā 406 milj. euro, bet 89 novadu pašvaldībās ieguldīts vismazāk – 127 milj. euro, 

savukārt 21 reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās līdz 2021. gada 21. maijam 

ieguldīts ES fondu finansējums 198 milj. euro apmērā (skatīt attēlā Nr.12). 

Attēls Nr.12. 

Izmaksātais ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējums pašvaldību grupu 

dalījumā, kur finansējuma saņēmēji ir pašvaldības8  

Avots: VARAM veidots. Iedzīvotāju skaits – CSP dati uz 01.01.2021. 

Analizējot ieguldījumus pēc finansējuma saņēmēja, starp nacionālas nozīmes attīstības 

centriem visvairāk ieguldījumu veikts Rīgas pilsētā – veiktie maksājumi veido 18,4% no 

kopējiem ieguldījumiem pašvaldību grupā (95,7 milj. euro, no kuriem 79,5 milj. euro ir ES 

fondu finansējums), kā arī Daugavpils pilsētā – 18,4% no kopējiem ieguldījumiem pašvaldību 

grupā (92,5 milj. euro, no kuriem 76 milj. euro ir ES fondu finansējums). Vismazākie kopējie 

ieguldījumi līdz 2021. gada 21. maijam veikti Valmieras un Jēkabpils pilsētās, attiecīgi 27,4 

milj. euro (no kuriem 21,2 milj. euro ir ES fondu finansējums) un 41,9 milj. euro (no kuriem 

25,9 milj. euro ir ES fondu finansējums). Savukārt pārējās republikas pilsētās ES fondu 

finansējuma ieguldījumi ir no 33,4 milj. euro (Jūrmalā) līdz 49,1 milj. euro (Liepājā). 

No 21 reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām ieguldījumi veikti visās pašvaldībās – 

visvairāk Ogres novadā (22,3 milj. euro jeb 8% no kopējā apjoma attiecīgajā pašvaldību grupā), 

kā arī Siguldas novadā (19,4 milj. euro) un Saldus novadā (17 milj. euro). Starp reģionālas 

nozīmes attīstības centru pašvaldībām vismazāk maksājumu veikts Aizkraukles novadā (7,1 

 
8 Kopējie ieguldījumi un ES fondu ieguldījumi pašvaldību dalījumā – ieguldījumi, kur finansējuma saņēmēji ir 

pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību kapitālsabiedrības. 
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milj. euro), Limbažu novadā (9,6 milj. euro), Valkas novadā (9,8 milj. euro) un Preiļu novadā 

(9,9 milj. euro). 

Savukārt no 89 novadu pašvaldību grupas kopējie ieguldījumi veikti 84 pašvaldībās – visvairāk 

Ādažu novadā (21 milj. euro jeb 11% no kopējā ieguldījumu apjoma pašvaldību grupā), 

Salaspils novadā (11,7 milj. euro) un Mārupes novadā (11,6 milj. euro). Vienīgās 89 novadu 

pašvaldības, kurās līdz šim nav veikti maksājumi par kādu projektu, ir Babītes novads, Durbes 

novads, Ērgļu novads, Sējas novads un Zilupes novads. 

Vērtējot ieguldījumus pa atbalsta jomām, jāsecina, ka lielākos ieguldījumus pašvaldības 

veikušas vides aizsardzības, izglītības un energoefektivitātes jomās (skatīt tabulā Nr.3). 

Tabula Nr.3. 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda kopējo ieguldījumu sadalījums pa atbalsta 

jomām uz 2021. gada 21. maiju, kur finansējuma saņēmēji ir pašvaldības9  

 

Nr. Atbalsta joma 
Kopējais 

finansējums, euro 

ES fondu 

finansējums, euro 

Projektu 

skaits 

1. Vides aizsardzība 336 444 087 260 743 099 174 

2. Izglītība 187 264 876 114 168 855 46 

3. Energoefektivitāte 148 653 728 93 071 557 211 

4. Transports 93 853 577 79 882 833 10 

5. Uzņēmējdarbības atbalsts 73 286 217 53 164 370 96 

6. Veselības aprūpe 69 035 734 60 226 277 147 

7. Kultūra un tūrisms 60 585 049 48 325 089 18 

8. Sociālā iekļaušana 21 325 997 17 511 633 69 

9. IKT 4 665 285 4 112 752 2 

10. Tehniskā palīdzība 785 189 667 411 18 

 Kopā 995 899 739 731 873 876 791 

Avots: VARAM veidots. 

Lai arī lielākos ieguldījumus pašvaldības veikušas vides aizsardzības jomā, tomēr var uzskatīt, 

ka visnozīmīgākie ieguldījumi līdz šim ir veikti uzņēmējdarbības atbalsta jomā – atbilstoši 

Vadošās iestādes SAM dalījumam pa darbības (atbalsta) jomām, SAM 5.6.2. “Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām” (līdz 2021. gada 21. maijam pašvaldībās šajā SAM 105 projektu ietvaros veikti 

kopējie ieguldījumi 214,4 milj. euro apmērā, no kuriem 167,6 milj. euro ir ES fondu 

finansējums) ir iekļauts vides aizsardzības jomā, taču tā mērķis un rezultāti ir ekonomiska 

rakstura – jaunu darba vietu izveide, kā arī nefinanšu investīciju piesaiste. Līdz ar to var 

uzskatīt, ka lielākos ieguldījumus pašvaldības patiesībā veikušas uzņēmējdarbības atbalsta 

jomā (kopā ar SAM 5.6.2. veiktajiem ieguldījumiem tie ir vairāk nekā 287 milj. euro, no kuriem 

220,8 milj. euro ir ES fondu finansējums). 

Ziņojuma 2. nodaļā detalizētāk tiks analizēti ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 

uzņēmējdarbības atbalsta, transporta, energoefektivitātes, izglītības, veselības aprūpes, 

nodarbinātības veicināšanas un sociālās iekļaušanas jomās faktiskie sasniegtie rezultāti. 

 
9 Kopējie ieguldījumi un ES fondu ieguldījumi pašvaldību dalījumā – ieguldījumi, kur finansējuma saņēmēji ir 

pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību kapitālsabiedrības. 
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2. Sasniegtie rādītāji ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā 

2.1. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda uzņēmējdarbības 

atbalsta jomas rezultāti 

Analītiskā ziņojuma 1. nodaļā minēts, ka uzņēmējdarbības atbalstam no 2014. gada 1. janvāra 

līdz 2021. gada 21. maijam kopējie ieguldījumi ir veikti 331 milj. euro apmērā (t.sk. 252 milj. 

euro ES fondu finansējums). Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2021. gada 

21. maiju uzņēmējdarbības jomā bija veikti maksājumi par SAM 3.1.1. “Sekmēt MVK izveidi 

un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” (ES fondu finansējums 

27,9 milj. euro), SAM 3.1.2. “Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu” (ES fondu 

finansējums 121,5 milj. euro), SAM 3.2.1. “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un 

pakalpojumu eksporta proporciju” (ES fondu finansējums 43,1 milj. euro), 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” (ES fondu finansējums 53,2 milj. euro) un SAM 

3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības 

vides uzlabošanas sekmēšanai” (ES fondu finansējums 6,6 milj. euro). 

Uzņēmējdarbības atbalsta jomas specifiskie atbalsta mērķi paredz gan veicināt apstrādes 

rūpniecības komersantu paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot industriālo 

telpu izveidi reģionos, gan atbalstīt jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi 

un attīstību Latvijas reģionos. Tāpat uzņēmējdarbības atbalsta jomas rezultāti paredz palielināt 

privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 

balstoties uz mazo (sīko) un vidējo komersantu bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, 

individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību vajadzībām. 

Ņemot vērā, ka ieguldījumiem uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir būtiska ietekme uz reģionu 

ekonomisko attīstību, ziņojuma 2.1. apakšnodaļas turpinājumā padziļināti tiks analizēti: 

- EM pārziņā esošā SAM 3.1.1. “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes 

rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” pasākums 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem 

ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”; 

- VARAM pārziņā esošie divi specifiskie atbalsta mērķi, kuri vērsti uz uzņēmējdarbības 

attīstību reģionos – 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”10. 

Tiek analizēti tieši SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. rezultāti (faktiski 

sasniegtie rādītāji uz 2021. gada 15. jūniju), jo šo aktivitāšu ietvaros tiek radītas jaunas darba 

vietas, kā arī piesaistītas nefinanšu investīcijas no privātā sektora puses, kas ir būtiski teritoriju 

ekonomiskās attīstības izaugsmē. 

 
10 Kā jau iepriekš 1. nodaļā minēts, tad atbilstoši Vadošās iestādes SAM dalījumam pa darbības jomām, SAM 

5.6.2. ir iekļauts vides aizsardzības jomā, taču analītiskā ziņojumā 2.1. apakšnodaļā SAM 5.6.2. tiek analizēts kā 

uzņēmējdarbības SAM, jo tā mērķis un rezultāti ir ekonomiska rakstura – jaunu darba vietu izveide, kā arī 

nefinanšu investīciju piesaiste. 
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Kopumā SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros uz 2021. gada 

15. jūniju ir izveidotas 1 898 jaunas darba vietas, no kurām visvairāk SAM 5.6.2. ietvaros – 

1 059 darba vietas (skatīt attēlā Nr.13). 

Attēls Nr.13. 

Izveidotās darba vietas (kopā SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1.5.), skaits 

 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2021. gada 15. jūniju. 

Vērtējot starp pašvaldībām, jāsecina, ka jaunas darba vietas ir izveidotas 41 pašvaldībā – 

visvairāk Kuldīgas novadā (250 jaunas darba vietas), Ventspils pilsētā (173), Līvānu novadā 

(117), kā arī Dobeles novadā (112). Ventspils pilsētas un Līvānu novada pašvaldībās rezultātu 

veido tikai SAM 5.6.2. ietvaros izveidotās darba vietas, savukārt Kuldīgas novada pašvaldībā 

jaunas darba vietas ir izveidotas gan SAM 5.6.2., gan SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros, 

attiecīgi 213 un 37 darba vietas. Kuldīgas novada pašvaldības sasniegtais rezultāts SAM 5.6.2. 

ietvaros ir lielākais starp visām pašvaldībām, kurās radītas jaunas darba vietas šajā SAM. 

Divu SAM ietvaros jaunas darba vietas ir izveidotas arī Dobeles novadā (SAM 3.3.1. ietvaros 

30 darba vietas un SAM 5.6.2. – 82 darba vietas), Liepājas pilsētā (SAM 3.3.1. ietvaros 70 

darba vietas un SAM 5.6.2. – 21 darba vieta), Smiltenes novadā (SAM 3.3.1. ietvaros 10 darba 

vietas un SAM 5.6.2. – 81 darba vieta), Gulbenes novadā (SAM 5.6.2. ietvaros 71 darba vietas 

un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. – 12 darba vietas), kā arī citās pašvaldībās. 

Kopumā SAM 3.3.1. ietvaros visvairāk darba vietu izveidots Daugavpils pilsētā (98), Jelgavas 

novadā (82), Liepājas pilsētā (70) un Valmieras pilsētā (61), bet SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. 

ietvaros visvairāk darba vietu izveidots Kuldīgas novadā (37), Ķekavas novadā (21), Stopiņu 

novadā (21) un Lielvārdes novadā (17). 

Ja salīdzina SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. kopējos sasniegtos darba 

vietu rezultātus starp plānošanas reģioniem, var secināt, ka Kurzemes reģionā izveidots 

visvairāk jaunu darba vietu – 557, kas ir 29% no kopējā sasniegtā rezultāta, bet Vidzemes 

reģionā un Zemgales reģionā izveidotas attiecīgi 421 un 360 jaunas darba vietas. Līdz 
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2021. gada 15. jūnijam vismazāk jaunu darba vietu ir izveidots Rīgas reģionā (334) un Latgales 

reģionā (226 jaunas darba vietas, kas ir 12% no kopējā visu reģionu rādītāja). 

Kā otrs iznākuma rādītājs augstākminētajās aktivitātēs ir noteikts piesaistītās nefinanšu 

investīcijas no privātā sektora puses. No 2014. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 15. jūnijam 

SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros kopā ir piesaistītas 

nefinanšu investīcijas 199,9 milj. euro apmērā no privātā sektora puses (skatīt 

attēlā Nr.14). 

Attēls Nr.14. 

Piesaistītās nefinanšu investīcijas (kopā SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1.5.), euro 

 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2021. gada 15. jūniju. 

Nefinanšu investīcijas no privātā sektora puses ir piesaistītas 39 pašvaldībās – visvairāk 

Dobeles novadā (32,9 milj. euro), Gulbenes novadā (20 milj. euro), Kuldīgas novadā (14,7 milj. 

euro), kā arī Jelgavas novadā (12,8 milj. euro). Dobeles novada, Liepājas pilsētas un Alūksnes 

novada pašvaldībās ir piesaistītas nefinanšu investīcijas visu trīs aktivitāšu ietvaros. Vairākās 

pašvaldībās (kopumā 18) ir piesaistītas nefinanšu investīcijas divu aktivitāšu ietvaros, 

piemēram, Gulbenes novadā, Kuldīgas novadā, Jelgavas novadā, Olaines novadā u.c. Savukārt 

18 pašvaldībās nefinanšu investīcijas ir piesaistītas vienas aktivitātes ietvaros. 

Ja salīdzina starp visām trim uzņēmējdarbības aktivitātēm, tad vislielākais nefinanšu investīciju 

apjoms uz 2021. gada 15. jūniju ir piesaistīts SAM 5.6.2. ietvaros – 124,9 milj. euro, kas ir 62% 

no kopējā visu trīs aktivitāšu apjoma, bet vismazākais SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros 

– nedaudz vairāk kā 14,8 milj. euro. 

Vērtējot reģionālā dalījumā, jāsecina, ka Zemgales reģionā piesaistīts vislielākais nefinanšu 

investīciju apjoms – 66,3 milj. euro, kas ir 33% no kopējā sasniegtā rezultāta, bet Vidzemes 

reģionā piesaistīti 52 milj. euro jeb 26% no kopējā apjoma. Vismazākais nefinanšu investīciju 

apjoms ir piesaistīts Kurzemes un Latgales reģionos – attiecīgi 34,7 milj. euro un 7,3 milj. euro. 
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2.2. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda transporta jomas 

rezultāti 

Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2021. gada 21. maiju transporta jomā bija veikti 

maksājumi par SAM 6.1.1. “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla 

mobilitāti” (ES fondu finansējums 72,5 milj. euro), SAM 6.1.2. “Veicināt drošību un vides 

prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”” (ES fondu finansējums 3,9 milj. euro), 

SAM 6.1.3. “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un 

novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” (ES fondu finansējums 39 milj. euro), 

SAM 6.1.4. “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” (ES fondu finansējums 40,8 milj. 

euro), SAM 6.1.5. “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” (ES fondu 

finansējums 220,6 milj. euro), SAM 6.2.1. “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu 

TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” (ES fondu finansējums 9,4 

milj. euro) un SAM 6.3.1. “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu 

kvalitāti” (ES fondu finansējums 222,8 milj. euro). 

Transporta jomas specifiskie atbalsta mērķi paredz uzlabot drošības līmeni ostās un novērst 

problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, 

novērst infrastruktūras pārrāvumus pilsētās un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas 

transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām. Tāpat ieguldījumi 

transporta jomā paredz uzlabot kvalitāti valsts galvenajiem autoceļiem, kas atrodas TEN-T 

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

galveno autoceļu pārbūvi, kā arī uzlabot valsts reģionālo autoceļu pieejamību un to kvalitāti, 

veicot autoceļu infrastruktūras saglabāšanas pasākumus. 

Katrā no augstākminētajiem SAM ir noteikti iznākuma rādītāji, kas ir jāsasniedz, realizējot 

projektu. Attēlā Nr.15 ir atspoguļoti SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. ietvaros sasniegtie rezultāti 

(faktiski sasniegtie rādītāji uz 2021. gada 15. jūniju). 

Attēls Nr.15. 

Pārbūvēto, rekonstruēto vai modernizēto autoceļu kopējais garums (kopā SAM 6.1.5. un 

SAM 6.3.1.), km 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2021. gada 15. jūniju. 
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SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. īstenošanas rezultātā kopumā plānots pārbūvēt vai modernizēt 

valsts galvenos un reģionālos autoceļus 601 km11 garumā (SAM 6.1.5. ietvaros 296 km un 

SAM 6.3.1. ietvaros 305 km). Uz 2021. gada 15. jūniju SAM 6.1.5. ietvaros ir pārbūvēti vai 

modernizēti autoceļi 254,64 km garumā, kas ir 86% no kopējā paredzētā pārbūvējamo valsts 

galveno autoceļu kopgaruma. Savukārt SAM 6.3.1. ietvaros ir rekonstruēti 292,38 km jeb 

96% no kopā paredzētā rekonstruējamo valsts reģionālo autoceļu kopgaruma. Abos SAM 

kopā pārbūvēti vai rekonstruēti 91% jeb 547,02 km no kopējā paredzētā apjoma. 

Vērtējot starp pašvaldībām, jāsecina, ka visvairāk valsts galveno autoceļu ir rekonstruēts 

Daugavpils novada pašvaldības teritorijā (39,9 km), kā arī Garkalnes novada (20,2 km) un 

Tukuma novada (20,1 km) pašvaldību teritorijās. Savukārt valsts reģionālie autoceļi visvairāk 

ir pārbūvēti Vecpiebalgas novada (24,5 km), Vecumnieku novada (22,3 km) un Pāvilostas 

novada (19,8 km) pašvaldību teritorijās. 

Ja salīdzina SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. kopējos sasniegtos rezultātus starp plānošanas 

reģioniem, var secināt, ka Rīgas reģionā veikta autoceļu seguma atjaunošana 126,95 km garumā 

(23% no kopējā abos SAM sasniegtā rezultāta), bet Zemgales reģionā un Latgales reģionā 

atjaunoti attiecīgi 123,58 km un 107,82 km. Savukārt vismazāk pārbūvētu vai rekonstruētu 

autoceļu ir Kurzemes reģionā (100,6 km) un Vidzemes reģionā (88 km). 

2.3. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda energoefektivitātes jomas 

rezultāti 

Energoefektivitātes jomā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 21. maijam kopējie 

ieguldījumi ir veikti 388,8 milj. euro apmērā (t.sk. 256,2 milj. euro ES fondu finansējums). 

Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2021. gada 21. maiju energoefektivitātes jomā 

bija veikti maksājumi par SAM 4.1.1. “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas 

patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” (ES fondu finansējums 

11 milj. euro), SAM 4.2.1. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās 

ēkās” (ES fondu finansējums 134,6 milj. euro), SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER 

izmantošanu pašvaldību ēkās” (ES fondu finansējums 36,3 milj. euro), SAM 4.3.1. “Veicināt 

energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” (ES fondu 

finansējums 39,8 milj. euro), SAM 4.4.1. “Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” (ES 

fondu finansējums 4,9 milj. euro) un SAM 4.5.1. “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā 

transporta infrastruktūru” (ES fondu finansējums 29,4 milj. euro). 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā energoefektivitātes jomas specifiskie atbalsta 

mērķi tiek īstenoti, lai: 

- veicinātu efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un 

pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē; 

- veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu un viedas energovadības un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās; 

- veicinātu energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

centralizētajā siltumapgādē; 

 
11 Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 19. maija noteikumu Nr. 243 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" 

īstenošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumu Nr. 101 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts 

reģionālo autoceļu kvalitāti" īstenošanas noteikumi” 4.1. apakšpunktos noteiktajiem iznākuma rādītājiem. 



25 

 

- samazinātu primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un 

pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus 

pašvaldību ēkās atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajām prioritātēm. 

Ziņojuma 2.3. apakšnodaļas turpinājumā padziļināti tiks analizēti sasniegtie rādītāji SAM 4.2.1. 

“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma 

“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER 

izmantošanu pašvaldību ēkās” un SAM 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 

izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros, jo publisko ēku un citu nedzīvojamo ēku 

sektors ietver būtisku potenciālu enerģijas un izmaksu ietaupījumam un atjaunojamās enerģijas 

izmantošanai. Visos iepriekšminētajos SAM ir noteikts iznākuma rādītājs – aprēķinātais 

siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā. SAM 4.2.1. pasākuma 4.2.1.2. un SAM 4.2.2. otrs 

iznākuma rādītājs ir noteikts primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās 

ēkās. 

Kopumā SAM 4.2.1. pasākuma 4.2.1.2. un SAM 4.2.2. ietvaros uz 2021. gada 15. jūniju ir 

radīts 54 469 MWh/gadā primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās 

ēkās, vislielākais SAM 4.2.2. ietvaros – 28 210 MWh/gadā (skatīt attēlā Nr.16). 

Attēls Nr.16. 

 Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās (kopā SAM 4.2.1.2. 

un SAM 4.2.2.), MWh/gadā 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2021. gada 15. jūniju. 

Vērtējot starp pašvaldībām, jāsecina, ka primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 

sabiedriskajās ēkās ir radīts 47 pašvaldībās – vislielākais samazinājums līdz 2021. gada 

15. jūnijam ir Rīgas, Daugavpils un Jelgavas pilsētu pašvaldībās (visu trīs pašvaldību kopējais 

primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās ir 68% no kopējā sasniegtā 

rādītāja abu SAM ietvaros). 
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Ja salīdzina kopējos sasniegtos rezultātus starp plānošanas reģioniem, var secināt, ka Rīgas 

plānošanas reģionā primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās veido 

vairāk nekā pusi jeb 55% no kopējā sasniegtā rezultāta. 

Kā otrs iznākuma rādītājs augstākminētajās aktivitātēs, kā arī SAM 4.3.1. ietvaros, ir noteikts 

aprēķinātā siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā. No 2014. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 

15. jūnijam SAM 4.2.1. pasākuma 4.2.1.2., SAM 4.2.2. un SAM 4.3.1. ietvaros kopā 

samazinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums ir 81 169 CO2 ekvivalenta 

tonnas/gadā (skatīt attēlā Nr.17). 

Attēls Nr.17. 

 Samazinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums (kopā SAM 4.2.1.2., SAM 4.2.2. un 

SAM 4.3.1.), CO2 t/gadā 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2021. gada 15. jūniju. 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir radīts 56 pašvaldībās – vislielākais 

samazinājums līdz 2021. gada 15. jūnijam ir radīts Jelgavas un Ventspils pilsētu pašvaldībās 

(attiecīgi 24 214 CO2 t/gadā un 11 951 CO2 t/gadā), kā arī Valmieras pilsētas pašvaldībā 

(10 589 CO2 t/gadā). Savukārt plānošanas reģionu griezumā vislielākais siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazinājums ir radīts Rīgas plānošanas reģionā un Zemgales plānošanas reģionā – 

attiecīgi 27 230 CO2 t/gadā un 25 171 CO2 t/gadā. Vismazākais siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazinājums līdz 2021. gada 15. jūnijam ir radīts Latgales plānošanas reģionā (4 247 CO2 

t/gadā). 

2.4. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda izglītības jomas rezultāti 

Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2021. gada 21. maiju izglītības jomā bija veikti 

maksājumi 18 specifisko atbalsta mērķu ietvaros – visvairāk SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vidi” (ES fondu finansējums 108,9 milj. euro), SAM 8.1.3. “Palielināt 

modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” (ES fondu finansējums 67,7 milj. euro) un 

SAM 8.1.1. “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju 

programmu skaitu” (ES fondu finansējums 31,5 milj. euro). 
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ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā izglītības jomas specifiskie atbalsta mērķi tiek 

īstenoti, lai: 

- mazinātu augstākās izglītības sistēmas un studiju programmu fragmentāciju; 

- stiprinātu augstākās izglītības institūciju stratēģisko specializāciju un labāku 

pārvaldību; 

- nodrošinātu bērniem un jauniešiem kvalitatīvas pamatizglītības un vidējās izglītības 

pieejamību; 

- uzlabotu profesionālās izglītības pieejamību un atbilstību darba tirgus vajadzībām, t.sk. 

attīstot darba vidē balstītas mācības un sadarbību ar uzņēmumiem programmu 

īstenošanā un profesionālās izglītības iestāžu pārvaldībā. 

Ziņojuma 2.4. apakšnodaļā analizēti sasniegtie rādītāji SAM 8.3.1. “Attīstīt kompetenču pieejā 

balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās 

izglītības satura aprobācija un ieviešana” (pedagogu skaits, kas apmācīts lietot izstrādātos 

kompetenču pieejā balstītos mācību un metodiskos līdzekļus), SAM 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” 

(NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta 

ietvaros) un SAM 8.5.3. “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un 

iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” (kvalifikāciju ieguvušo personu skaits 

pēc dalības ESF apmācībās profesionālās kompetences pilnveidei) ietvaros. 

Kopumā SAM 8.3.1. pasākuma 8.3.1.1. ietvaros uz 2021. gada 15. jūniju ir apmācīti 

12 976 pedagogi, no kuriem visvairāk Rīgas plānošanas reģionā – vairāk nekā 42% no kopējā 

apmācīto pedagogu skaita (skatīt attēlā Nr.18). 

Attēls Nr.18. 

 Pedagogu skaits, kas apmācīts lietot izstrādātos kompetenču pieejā balstītos mācību un 

metodiskos līdzekļus (SAM 8.3.1. pasākums 8.3.1.1.), skaits 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2021. gada 15. jūniju. 
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Vērtējot starp pašvaldībām, jāsecina, ka pedagogi ir apmācīti visās 119 pašvaldībās. 

Vislielākais apmācīto pedagogu skaits līdz 2021. gada 15. jūnijam ir bijis septiņās republikas 

pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Jelgavā un Jūrmalā. Šo pašvaldību 

kopējais apmācīto pedagogu skaits veido ir 51% no kopējā apmācīto skaita. Plānošanas reģionu 

griezumā otrs lielākais apmācīto pedagogu skaits ir Latgales reģionā (22% no kopējā apmācīto 

skaita), savukārt vismazākais – Vidzemes reģionā (9%). 

SAM 8.3.3. ietvaros uz 2021. gada 15. jūniju individuālo pasākumu programmu ESF 

atbalsta ietvaros ir izpildījuši 2 329 NEET jaunieši, kas ir 78,5% no kopējā sasniedzamā 

rezultāta rādītāja12 (skatīt attēlā Nr.19). Individuālo pasākumu programmas īstenošanas laikā 

jaunietim tiek attīstītas nepieciešamās prasmes un tiek veicināta jaunieša iesaiste izglītībā, tai 

skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas 

programmas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai 

preventīvajos bezdarba mazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā. 

Attēls Nr.19. 

 NEET jaunieši, kas izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros 

(SAM 8.3.3.), skaits 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2021. gada 15. jūniju. 

Kopumā individuālo pasākumu programmu ir izpildījuši jaunieši no 68 pašvaldībām – visvairāk 

no Rīgas pilsētas (284 jaunieši), Rēzeknes novada (169), Liepājas pilsētas (131), Ludzas novada 

(131) un Rēzeknes pilsētas (124). Vērtējot reģionāli, visvairāk individuālo pasākumu 

programmu ir izpildījuši jaunieši no Latgales reģiona un Rīgas reģiona – attiecīgi 731 un 715, 

savukārt vismazāk – no Vidzemes reģiona (218) un Kurzemes reģiona (324). 

 
12  Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 385 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 

NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" 

īstenošanas noteikumi” 5.2. apakšpunktā noteiktajam rezultāta rādītājam. 
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SAM 8.5.3. ietvaros uz 2021. gada 15. jūniju savu profesionālo kompetenci pēc dalības 

ESF apmācībās ir pilnveidojušas 9 595 personas (pedagogi, administratori, prakses vadītāji, 

amata meistari un nozares pārstāvji), kas ir 77% no kopējā sasniedzamā rezultāta rādītāja13 

(skatīt attēlā Nr.20). 

Attēls Nr.20. 

 Personas, kas pilnveidojušas savu profesionālo kompetenci pēc dalības ESF mācībās 

(SAM 8.5.3.), skaits 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2021. gada 15. jūniju. 

Savu profesionālo kompetenci ir pilnveidojušas personas no 110 pašvaldībām – visvairāk no 

Rīgas pilsētas (3 314), Daugavpils pilsētas (689), Liepājas pilsētas (676), Jelgavas pilsētas 

(470), Ventspils pilsētas (327) un Kuldīgas novada (326). Lielākais personu skaits starp 

reģioniem ir Rīgas reģionā – 4 251 personas (44% no kopējā sasniegtā), kā arī Kurzemes 

reģionā (1 726 personas), bet mazākais personu skaits, kas pilnveidojušas savu kompetenci līdz 

2021. gada 15. jūnijam, ir Zemgales reģionā un Vidzemes reģionā – attiecīgi 1 059 un 1 090 

personas. 

2.5. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda nodarbinātības 

veicināšanas jomas rezultāti 

Nodarbinātības veicināšanas jomā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 21. maijam kopējie 

ieguldījumi ir veikti 224,9 milj. euro apmērā (t.sk. 183,7 milj. euro ES fondu finansējums). 

Atbilstoši pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2021. gada 21. maiju nodarbinātības 

veicināšanas jomā bija veikti maksājumi par SAM 7.1.1. “Paaugstināt bezdarbnieku 

kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” (ES fondu finansējums 67,5 

milj. euro), SAM 7.1.2. “Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot 

tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” (ES fondu finansējums 1,5 milj. euro), SAM 7.2.1. 

 
13  Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumu Nr. 280 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un 

iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi” 4.2. apakšpunktā noteiktajam 

rezultāta rādītājam. 
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“Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un 

izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” (ES fondu finansējums 63,2 milj. euro), SAM 

7.3.1. “Uzlabot darba drošību, it īpaši, bīstamo nozaru uzņēmumos” (ES fondu finansējums 2,3 

milj. euro), SAM 7.3.2. “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un 

nodarbinātību” (ES fondu finansējums 1,6 milj. euro) un SAM 9.1.1. “Palielināt nelabvēlīgākā 

situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” (ES fondu finansējums 47,6 milj. euro). 

Augstākminētie nodarbinātības veicināšanas jomas specifiskie atbalsta mērķi paredz: 

- veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū; 

- darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveidi, lai nodrošinātu pamatotu un 

tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz rīcībpolitikas 

izstrādi un ieviešanu; 

- paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu, tai skaitā 

nodrošināt vispārējo pamatprasmju apguvi, profesionālo pilnveidi un tālākizglītību 

izglītojamajiem ieslodzījuma vietās, un nodrošināt izglītojamajiem darba tirgum 

nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba 

tirgū; 

- uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos; 

- veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību; 

- veicināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū. 

SAM 9.1.1. ietvaros tiek īstenoti trīs pasākumi – 9.1.1.1. “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā 

situācijā esošiem bezdarbniekiem”, 9.1.1.2. “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” un 

9.1.1.3. “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. 

SAM 9.1.1. pasākuma 9.1.1.1. ietvaros tiek realizēts viens projekts – “Subsidētās darbavietas 

bezdarbniekiem”, kura mērķis ir veicināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku, tostarp 

ilgstošo bezdarbnieku, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā, kā arī 

SAM 9.1.1. pasākuma 9.1.1.2. ietvaros tiek realizēts viens projekts – “Atbalsts ilgstošajiem 

bezdarbniekiem”, kura mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un 

iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotā izglītībā/apmācībā, mazinot sociālās 

atstumtības riskus. Abu pasākumu viens no sasniedzamajiem rādītājiem ir nodarbinātībā vai 

pašnodarbinātībā iesaistīto dalībnieku skaits pēc pasākuma pabeigšanas (skatīt attēlā Nr.21). 

Attēls Nr.21. 

Nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistīto dalībnieku skaits pēc pasākuma pabeigšanas 

(kopā SAM 9.1.1. pasākuma 9.1.1.1. un pasākuma 9.1.1.2. ietvaros) 

 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2021. gada 15. jūniju. 
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ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” un projekta “Atbalsts 

ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros līdz 2021. gada 15. jūnijam kopumā nodarbinātībā 

vai pašnodarbinātībā iesaistīto dalībnieku skaits pēc pasākuma pabeigšanas ir 3 587 

personas, no kurām lielākā daļa bijusi Latgales reģionā – 1 394 personas jeb 39% no kopējā 

skaita, bet otrs lielākais iesaistīto personu skaits ir Kurzemes reģionā – 548 jeb 15%. Savukārt 

vismazākais iesaistīto personu skaits ir Zemgales (405) un Pierīgas (333) reģionos, kas ir 

attiecīgi 11% un 9% no kopējā skaita. 

Atbalstītajiem bezdarbniekiem ir nodrošināti dažādi atbalsta pasākumi, piemēram, individuālas 

speciālistu konsultācijas, kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju 

integrēties darba tirgū. Tāpat tiek nodrošināta motivācijas programma darba meklēšanai, kas 

ietver motivēšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu 

risināšanai un sociālā mentora pakalpojumus, palīdzot bezdarbniekiem, bezdarbniekiem ar 

invaliditāti pēc motivācijas programmas pabeigšanas iekārtoties pastāvīgā darbā un nodrošinot 

psiholoģisko atbalstu, kā arī citi atbalsta pasākumi. 

2.6. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda sociālās iekļaušanas 

jomas rezultāti 

Sociālās iekļaušanas jomā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 21. maijam kopējie 

ieguldījumi ir veikti 56 milj. euro apmērā (t.sk. 47 milj. euro ES fondu finansējums). Atbilstoši 

pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2021. gada 21. maiju sociālās iekļaušanas jomā bija veikti 

maksājumi par SAM 9.1.2. “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 

(ES fondu finansējums 1,7 milj. euro), SAM 9.1.3. “Paaugstināt resocializācijas sistēmas 

efektivitāti” (ES fondu finansējums 1,9 milj. euro), SAM 9.1.4. “Palielināt diskriminācijas 

riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” (ES fondu finansējums 5,3 

milj. euro), SAM 9.2.1. “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku 

profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” (ES fondu finansējums 5,5 milj. 

euro), SAM 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 

pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām 

ar invaliditāti un bērniem” (ES fondu finansējums 13,9 milj. euro) un SAM 9.3.1. “Attīstīt 

pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai 

dzīvei un integrācijai sabiedrībā” (ES fondu finansējums 18,6 milj. euro). 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā sociālās iekļaušanas jomas specifiskie atbalsta 

mērķi tiek īstenoti, lai: 

- nodrošinātu atbalstu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību ārpusģimenes aprūpē 

esošiem bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti un viņu ģimenēm pašvaldībās; 

- novērstu personu ar invaliditāti nonākšanu institūcijas aprūpē un ļautu atgriezties dzīvē 

ārpus institūcijas; 

- veicinātu nodarbinātību, tostarp, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību 

un uzlabotu nodarbinātību. 

Ņemot vērā arvien pieaugošos demogrāfiskos izaicinājumus, piemēram, sabiedrības 

novecošanos, dzimstības un darbaspējīgo iedzīvotāju īpatsvara samazināšanos, sociālo 

atstumtību u.c., ar ESF atbalstu SAM 9.2.1. pasākuma 9.2.1.1. “Profesionāla sociālā darba 

attīstība pašvaldībās” ietvaros tiek paaugstināta profesionālā sociālā darba prakses kvalitāte, 

speciālistu profesionalitāte un sadarbība darbam ar riska situācijā esošām personām, tādējādi 

nodrošinot efektīvu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijā, mazinot sociālās atstumtības risku 

un veicinot darbspējīgo personu integrāciju darba tirgū. 



32 

 

SAM 9.2.1. pasākuma 9.2.1.1. ietvaros uz 2021. gada 17. jūniju piedalījušies supervīzijās 

un pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci ir 2 038 speciālisti, no kuriem visvairāk 

Pierīgas reģionā – vairāk nekā 21% no kopējā skaita (skatīt attēlā Nr.22). 

Attēls Nr.22. 

Sociālā darba speciālistu skaits, kuri piedalījušies supervīzijās un pilnveidojuši savu 

profesionālo kompetenci, skaits (SAM 9.2.1. pasākuma 9.2.1.1. ietvaros) 

 

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2021. gada 17. jūniju. 

Pasākuma 9.2.1.1. ietvaros sociālajos dienestos tiek ieviesti vadības kvalitātes principi, ieviesti 

slodzes kritēriji un sociālā darba prakses rezultatīvie rādītāji, izstrādātas apmācību programmas 

un apmācīti sociālā darba speciālisti darbam ar aktuālām sociālo dienestu klientu mērķa 

grupām, kā arī īstenoti sociālā darba speciālistu regulāras profesionālās kompetences pilnveides 

pasākumi. Tāpat pasākuma ietvaros tiek sniegts atbalsts un pakalpojumi bērniem ar saskarsmes 

grūtībām un uzvedības traucējumiem, vienlaikus paplašinot speciālistu zināšanas un izglītojot 

sabiedrības grupas, lai agrīni atpazītu sociālos riskus, izprastu to cēloņus un sadarbotos 

starpinstitucionālā līmenī situāciju risināšanā. 

2.7. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda veselības aprūpes jomas 

rezultāti 

Veselības aprūpei no 2014. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 21. maijam kopējie ieguldījumi ir 

veikti 122,5 milj. euro apmērā (t.sk. 106,4 milj. euro ES fondu finansējums). Atbilstoši 

pieejamajai informācijai KP VIS, uz 2021. gada 21. maiju veselības aprūpes jomā bija veikti 

maksājumi par SAM 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” (ES fondu 

finansējums 3,3 milj. euro), SAM 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem” (ES fondu finansējums 20,4 milj. euro), SAM 9.2.5. “Uzlabot pieejamību 

ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības 

jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” (ES fondu finansējums 5,2 milj. euro), SAM 9.2.6. 

“Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” (ES fondu finansējums 

4,9 milj. euro) un SAM 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, 

jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 

attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” (ES fondu finansējums 72,6 milj. euro). 
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ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā veselības aprūpes jomas specifiskie atbalsta 

mērķi tiek īstenoti, lai: 

- veicinātu kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamības uzlabošanu; 

- veicinātu integrētu pieeju un koordinētas multisektorālas sadarbības attīstību starp 

veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem (t.sk. deinstitucionalizācijas un sociālās 

iekļaušanas kontekstā); 

- īstenotu kompleksus veselības veicināšanas pasākumus, kas izglītotu par iespējām 

uzlabot un saglabāt veselību, piemēram, interešu grupu nodarbību organizēšana, 

jauniešu izglītošana līdzaudžu programmās par veselīga dzīvesveida paradumiem, 

dalība interaktīvās izglītojošās nodarbībās, konkrētu rīcību vai iespēju popularizējošu 

pasākumu organizēšana pašvaldībās u.c. 

SAM 9.2.4. pasākuma 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei” finansējums bija pieejams gan pašvaldībām, gan Slimību profilakses un kontroles 

centram. Pasākuma 9.2.4.2. mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. 

Ziņojuma 2.7. apakšnodaļā tiek analizēti pasākuma 9.2.4.2. sasniegtie iznākuma rādītāji – 

iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas atbalsta pasākuma mērķa grupās, un kas piedalījušies ESF 

veselības veicināšanas pasākumos, kā arī iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas atbalsta pasākuma 

mērķa grupās, un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos. 

SAM 9.2.4. pasākuma 9.2.4.2. ietvaros uz 2021. gada 15. jūniju ESF veselības veicināšanas 

pasākumos ir piedalījušies 207 216 iedzīvotāji, savukārt ESF slimību profilakses 

pasākumos ir piedalījušies 60 500 iedzīvotāji (skatīt attēlā Nr.23 un attēlā Nr.24). 

Attēls Nr.23. 

 Iedzīvotāji, kas iekļaujas atbalsta pasākuma mērķa grupās, un kas piedalījušies ESF 

veselības veicināšanas pasākumos (SAM 9.2.4. pasākums 9.2.4.2.), skaits 

  

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2021. gada 15. jūniju. 



34 

 

Attēls Nr.24. 

 Iedzīvotāji, kas iekļaujas atbalsta pasākuma mērķa grupās, un kas piedalījušies ESF 

slimību profilakses pasākumos (SAM 9.2.4. pasākums 9.2.4.2.), skaits 

  

Avots: VARAM veidots pēc datiem no KP VIS uz 2021. gada 15. jūniju. 

Veselības veicināšanas pasākumos piedalījušies iedzīvotāji no visām 119 pašvaldībām, turklāt 

51 pašvaldībā piedalījušies vairāk nekā 1 000 iedzīvotāji – visvairāk no Rīgas pilsētas (37 139 

iedzīvotāji), Daugavpils pilsētas (8 777) un Liepājas pilsētas (6 331). Rīgas reģionā veselības 

veicināšanas pasākumos līdz 2021. gada 15. jūnijam piedalījušies 76 617 iedzīvotāji (37% no 

kopējā skaita), savukārt Kurzemes reģionā šajos pasākumos piedalījušies 27 599 iedzīvotāji, 

kas ir mazākais rādītājs starp visiem reģioniem. 

Savukārt slimību profilakses pasākumos piedalījušies iedzīvotāji no 110 pašvaldībām. Vairāk 

nekā 1 000 iedzīvotāji piedalījušies no 17 pašvaldībām – visvairāk no Rīgas pilsētas (8 811 

iedzīvotāji), Madonas novada (3 093) un Jūrmalas pilsētas (2 462). Rīgas reģionā slimību 

profilakses pasākumos līdz 2021. gada 15. jūnijam piedalījušies 21 407 iedzīvotāji (35% no 

kopējā skaita), savukārt Vidzemes reģionā un Zemgales reģionā šajos pasākumos piedalījušies 

attiecīgi 7 734 un 9 346 iedzīvotāji, kas ir mazākie rādītāji starp visiem reģioniem. 
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3. Analītiskā ziņojuma kopsavilkums 

3.1. Faktiski veiktie ieguldījumi 

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros uz 2021. gada 21. maiju veikti 

maksājumi 1 920 projektiem par kopējo summu 3 450 142 103 euro (ieskaitot nacionālo 

līdzfinansējumu), no kuriem ES fondu finansējums veido 2 670 366 174 euro, kas ir 60,4% no 

kopējā pieejamā ES fondu finansējuma šajā plānošanas perioda. Kopējie ieguldījumi ir veikti 

visās 13 atbalsta jomās, visvairāk ir ieguldīts transporta jomas attīstībā (74 projekta ietvaros 

kopējie ieguldījumi ir vairāk nekā 727 milj. euro, t.sk. ES fondu finansējums 609 milj. euro), 

izglītībā (kopējie ieguldījumi 459 milj. euro, t.sk. 344 milj. euro ES fondu finansējums), vides 

aizsardzībā (kopējie ieguldījumi 452 milj. euro, t.sk. 358 milj. euro ES fondu finansējums), kā 

arī pētniecībā un attīstībā (kopējie ieguldījumi 396 milj. euro, t.sk. ES fondu finansējums 269 

milj. euro). 

Rīgas plānošanas reģionā, īpaši Rīgas pilsētā, koncentrējas lielākā daļa no Latvijas 

tautsaimniecības aktivitātēm, pētniecības un izglītības iestādēm u.tml., līdz ar to Rīgas reģions 

ir nozīmīgs ne tikai valstiskā līmenī, bet arī plašākā perspektīvā (piemēram, Baltijas jūras 

reģiona līmenī). Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ Rīgas plānošanas reģionā kopējie 

ieguldījumi ir ievērojami lielāki nekā pārējos reģionos (969 milj. euro). Savukārt, vērtējot datus 

pēc ES fondu ieguldījumu apmēru uz 1 iedzīvotāju, kas sniedz priekšstatu par fondu 

ieguldījumu relatīvo lielumu, var novērot, ka Rīgas reģionā tas ir vismazākais (tikai 727 

euro/iedz.), bet Kurzemes reģionā un Latgales reģionā tas ir vislielākais (attiecīgi 1 278 

euro/iedz. un 1 243 euro/iedz.), kas ir vērtējams pozitīvi, proti, veicot lielākos ieguldījumus 

reģionā ar sliktākiem sociālekonomiskiem rādītājiem. Vienlaikus reģionālā līmenī ekonomikas 

izaugsme joprojām ievērojami atšķiras, piemēram, IKP uz 1 iedzīvotāju reģionāli atšķiras līdz 

pat 2,9 reizēm starp augstāk attīstīto (Rīgas) un zemāk attīstīto (Latgales) reģionu. 

Starp nacionālas nozīmes attīstības centriem visvairāk kopējie ieguldījumi ir veikti Rīgas 

pašvaldības teritorijā (484 milj. euro), bet vismazāk – Jēkabpils (45 milj. euro) un Valmieras 

(37 milj. euro) pašvaldību teritorijās. No 21 reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām  

kopējie ieguldījumi veikti visu pašvaldību teritorijās – visvairāk Ogres novada pašvaldības 

teritorijā (38,9 milj. euro), kā arī Gulbenes novada (37,9 milj. euro) un Saldus novada (34,2 

milj. euro) pašvaldību teritorijās, savukārt vismazāk – Valkas novada (9,8 milj. euro), 

Aizkraukles novada (10,5 milj. euro) un Bauskas novada (11,1 milj. euro) pašvaldību 

teritorijās. No 89 novadu pašvaldību grupas kopējie ieguldījumi veikti 87 pašvaldību teritorijās 

– visvairāk Daugavpils novada pašvaldības teritorijā (54,6 milj. euro), Stopiņu novada (38,9 

milj. euro) un Inčukalna novada (36,3 milj. euro) pašvaldību teritorijās. Uz 2021. gada 

15. maiju starp tām 89 novadu pašvaldībām, kurās veikti ieguldījumi, mazāk par 100 tūkst. euro 

kopējo ieguldījumu ir veikts piecu pašvaldību teritorijās – vismazāk Jaunpiebalgas novada 

pašvaldību teritorijā (kopējie ieguldījumi mazāk par 26 tūkst. euro). 

ES fondu ieguldījumi uz vienu iedzīvotāju 41 pašvaldību teritorijās ir lielāki par 1 000 euro 

(Saldus novada pašvaldības teritorijā 1 057 euro/iedz., bet Rucavas novada pašvaldības 

teritorijā pat 6 075 euro/iedz.). Mazāk nekā 100 euro/iedz. ES fondu ieguldījumu ir veikts 13 

pašvaldību teritorijās, no kurām visas ir no 89 novadu pašvaldību grupas. 

Galvenokārt starp kopējiem ieguldījumiem, kas veikti kādas pašvaldības teritorijā, pārliecinoši 

dominē ieguldījumi transporta jomā – valsts galveno autoceļu segumu pārbūve un to nestspējas 

palielināšana, reģionālo autoceļu kvalitātes pārbūve un rekonstrukcija, lai palielinātu un 

uzlabotu reģionālo mobilitāti un sasniedzamību starp pašvaldībām, kurās tiek īstenoti attiecīgie 

projekti. Visvairāk transporta jomā veikti maksājumi SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. ietvaros – 
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attiecīgi 265 milj. euro (t.sk. 220 milj. euro ES fondu finansējums) un 262 milj. euro (t.sk. 222 

milj. euro ES fondu finansējums). 

Kopējie ieguldījumi, ko veikušas pašvaldības (finansējuma saņēmēji ir pašvaldības, pašvaldību 

iestādes, pašvaldību aģentūras, pašvaldību kapitālsabiedrības), veido 995,9 milj. euro, no 

kuriem 731 milj. euro ir ES fondu finansējums. Lai arī lielākos ieguldījumus pašvaldības 

veikušas vides aizsardzības jomā, tomēr visnozīmīgākie ieguldījumi līdz šim ir veikti 

uzņēmējdarbības atbalsta jomā (atbilstoši Vadošās iestādes SAM dalījumam pa darbības 

(atbalsta) jomām, SAM 5.6.2. ir iekļauts vides aizsardzības jomā, taču tā mērķis un rezultāti ir 

ekonomiska rakstura (jaunu darba vietu izveide, kā arī nefinanšu investīciju piesaiste), līdz ar 

to var uzskatīt, ka lielākos ieguldījumus pašvaldības patiesībā veikušas uzņēmējdarbības 

atbalsta jomā – kopā ar SAM 5.6.2. veiktajiem ieguldījumiem tie ir vairāk nekā 287 milj. euro, 

no kuriem 220,8 milj. euro ir ES fondu finansējums). 

3.2. Faktiski sasniegtie rādītāji – iznākuma un rezultāta 

SAM 6.1.5. un SAM 6.3.1. īstenošanas rezultātā plānots pārbūvēt vai modernizēt valsts 

galvenos un reģionālos autoceļus 601 km garumā. Uz 2021. gada 15. jūniju SAM 6.1.5. ietvaros 

ir pārbūvēti vai modernizēti valsts galvenie autoceļi 254,64 km garumā (t.sk. TEN-T autoceļu 

tīklā), savukārt SAM 6.3.1. ietvaros ir rekonstruēti 292,38 km valsts reģionālo autoceļu. Rīgas 

reģionā veikta autoceļu seguma atjaunošana 126,95 km garumā (23% no kopējā abos SAM 

sasniegtā rezultāta), bet Zemgales reģionā un Latgales reģionā atjaunoti attiecīgi 123,58 km un 

107,82 km. Savukārt vismazāk pārbūvētu vai rekonstruētu autoceļu ir Kurzemes reģionā (100,6 

km) un Vidzemes reģionā (88 km). 

SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros no 2014. gada 1. janvāra 

līdz 2021. gada 15. jūnijam kopā ir izveidotas 1 898 jaunas darba vietas (faktiski sasniegtie 

rezultāti), no kurām visvairāk SAM 5.6.2. ietvaros – 1 059 darba vietas. Kurzemes reģionā 

izveidots visvairāk jaunu darba viet – 557, kas ir 29% no kopējā sasniegtā rezultāta, bet 

Vidzemes reģionā un Zemgales reģionā izveidotas attiecīgi 421 un 360 jaunas darba vietas. 

Savukārt vismazāk jaunas darba vietas ir izveidotas Rīgas reģionā (334) un Latgales reģionā 

(226). 

SAM 3.3.1., SAM 5.6.2. un SAM 3.1.1. pasākuma 3.1.1.5. ietvaros līdz 2021. gada 15. jūnijam 

kopā ir piesaistītas nefinanšu investīcijas 199,9 milj. euro apmērā no privātā sektora puses 

(faktiski sasniegtie rezultāti). Zemgales reģionā piesaistīts vislielākais nefinanšu investīciju 

apjoms – 66,3 milj. euro, kas ir 33% no kopējā sasniegtā rezultāta, bet Vidzemes reģionā 

piesaistīti 52 milj. euro jeb 26% no kopējā apjoma. Pagaidām vismazākais nefinanšu investīciju 

apjoms ir piesaistīts Kurzemes un Latgales reģionos – attiecīgi 34,7 milj. euro un 7,3 milj. euro. 

Līdz 2021. gada 15. jūnijam SAM 4.2.1. pasākuma 4.2.1.2. un SAM 4.2.2. ietvaros ir radīts 

54 469 MWh/gadā primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās, 

vislielākais SAM 4.2.2. ietvaros – 28 210 MWh/gadā. Savukārt SAM 4.2.1. pasākuma 4.2.1.2., 

SAM 4.2.2. un SAM 4.3.1. ietvaros kopā samazinātais siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums 

ir 81 169 CO2 t/gadā. Vislielākais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums ir radīts Rīgas 

reģionā un Zemgales reģionā – attiecīgi 27 230 CO2 t/gadā un 25 171 CO2 t/gadā, bet 

vismazākais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums līdz 2021. gada 15. jūnijam ir radīts 

Latgales reģionā (4 247 CO2 t/gadā). 

SAM 8.3.1. pasākuma 8.3.1.1. ietvaros uz 2021. gada 15. jūniju ir apmācīti 12 976 pedagogi 

(apmācīti lietot izstrādātos kompetenču pieejā balstītos mācību un metodiskos līdzekļus), no 

kuriem visvairāk Rīgas reģionā – vairāk nekā 42% no kopējā apmācīto pedagogu skaita. Otrs 
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lielākais apmācīto pedagogu skaits ir Latgales reģionā (22%), savukārt vismazākais – Vidzemes 

reģionā (9%). 

SAM 8.3.3. ietvaros uz 2021. gada 15. jūniju individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta 

ietvaros ir izpildījuši 2 329 NEET jaunieši, kas ir 78,5% no kopējā sasniedzamā rezultāta 

rādītāja šajā SAM. Visvairāk individuālo pasākumu programmu ir izpildījuši jaunieši no 

Latgales reģiona un Rīgas reģiona – attiecīgi 731 un 715, savukārt vismazāk – no Vidzemes 

reģiona (218) un Kurzemes reģiona (324). 

SAM 8.5.3. ietvaros uz 2021. gada 15. jūniju savu profesionālo kompetenci pēc dalības ESF 

apmācībās ir pilnveidojušas 9 595 personas (pedagogi, administratori, prakses vadītāji, amata 

meistari un nozares pārstāvji), kas ir 77% no kopējā sasniedzamā rezultāta rādītāja. Lielākais 

personu skaits starp reģioniem ir Rīgas reģionā – 4 251 personas (44% no kopējā sasniegtā), kā 

arī Kurzemes reģionā (1 726 personas), bet mazākais personu skaits, kas pilnveidojušas savu 

kompetenci, ir Zemgales reģionā un Vidzemes reģionā – attiecīgi 1 059 un 1 090 personas. 

ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” un projekta “Atbalsts ilgstošajiem 

bezdarbniekiem” ietvaros līdz 2021. gada 15. jūnijam kopumā nodarbinātībā vai 

pašnodarbinātībā iesaistīto dalībnieku skaits pēc pasākuma pabeigšanas ir 3 587 personas, no 

kurām lielākā daļa bijusi Latgales reģionā – 1 394 personas jeb 39% no kopējā skaita, bet otrs 

lielākais iesaistīto personu skaits ir Kurzemes reģionā – 548 jeb 15%. Savukārt vismazākais 

iesaistīto personu skaits ir Zemgales (405) un Pierīgas (333) reģionos, kas ir attiecīgi 11% un 

9% no kopējā skaita. 

SAM 9.2.4. pasākuma 9.2.4.2. ietvaros uz 2021. gada 15. jūniju ESF veselības veicināšanas 

pasākumos ir piedalījušies 207 216 iedzīvotāji, savukārt ESF slimību profilakses pasākumos ir 

piedalījušies 60 500 iedzīvotāji. Rīgas reģionā veselības veicināšanas pasākumos piedalījušies 

76 617 iedzīvotāji (37% no kopējā skaita) un slimību profilakses pasākumos piedalījušies 

21 407 iedzīvotāji (35% no kopējā skaita). 
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