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Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.–2013.gadam 

(Plāns grozīts ar MK 24.09.2010. rīkojumu Nr.572; MK 24.11.2010. rīkojumu Nr.678; MK 01.02.2011. rīkojumu 

Nr.38) 

Saīsinājumi 

AizM – Aizsardzības ministrija 

ĀM – Ārlietu ministrija 

EIB – Eiropas Investīciju banka 

EIF – Eiropas Investīciju fonds 

EK – Eiropas Komisija 

EKS – dalība Elektroniskajā klīringa sistēmā 

ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

EM – Ekonomikas ministrija 

ES – Eiropas Savienība 

FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

FM – Finanšu ministrija 

IeM – Iekšlietu ministrija 

IKP – Iekšzemes kopprodukts 

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

KM – Kultūras ministrija 

LB – Latvijas Banka 

LESIA – Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plāns 
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LGA – Latvijas Garantiju aģentūra 

LHZM – VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 

LM – Labklājības ministrija 

LOI – Nodomu vēstule SVF (Letter of Intent 18.12.2008.) 

LOI 2 – Nodomu vēstule SVF (Letter of Intent 27.07.2009.) 

LOI 3 – Nodomu vēstule SVF (Letter of Intent 22.01.2010.) 

LOI 4 – Nodomu vēstule SVF (Letter of Intent 05.07.2010.) 

LTRK – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

MK – Ministru kabinets 

MOU – Nodomu protokols ar EK (Memorandum of Understanding 28.01.2009.) 

MP – Ministru prezidents 

MVU – mazie un vidējie uzņēmumi 

NAP – Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam 

NMP – neatliekamā medicīniskā palīdzība 

NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra 

OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organization for Economic Cooperation and 

Development) 

PB – Pasaules Banka 

PB_Matrix-N – Pasaules Bankas strukturālo izmaiņu ieteikumi (kur N - ieteikuma kārtējais numurs) 

PISA – Programme for International Student Assessment 

PPPO – Pasākumu plāns valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizācijai 

PVN – pievienotās vērtības nodoklis 

SM – Satiksmes ministrija 

SMOU – Grozījumi nodomu protokolā ar EK (Supplemental Memorandum of Understanding 13.07.2009) 

SMOU 2 – Grozījumi nodomu protokolā ar EK (Supplemental Memorandum of Understanding 22.02.2010) 

SMOU 3 – Grozījumi nodomu protokolā ar EK (Supplemental Memorandum of Understanding 20.07.2010.) 

SVF – Starptautiskais valūtas fonds 
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TM – Tieslietu ministrija 

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VesM – Veselības ministrija 

VK – Valsts kanceleja 

ZM – Zemkopības ministrija 

Ievads 

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam (turpmāk – plāns) ir sagatavots atbilstoši Saeimas 
Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Nacionālā attīstības 
plāna īstenošanas uzraudzības apakškomisijas 2010.gada 3.februāra kopsēdes lēmumam (Protokolam Nr.11), 
kas nosaka, ka Ministru kabinetam jāiesniedz plāns ar prioritārajiem attīstības virzieniem un veicamajiem 
pasākumiem ekonomikas izaugsmes atjaunošanai, konkrētiem uzdevumiem, termiņiem un sasniedzamajiem 
rezultātiem. 

Plāna būtība un uzbūve 

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 12.panta otro daļu, hierarhiski augstākais vidējā termiņa 
attīstības plānošanas dokuments ir Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam (turpmāk – NAP). 

Ņemot vērā ekonomikas recesiju, vienlaikus ievērojot NAP noteikto valsts izaugsmes mērķi (dzīves 
kvalitātes paaugstināšana caur virzību no darbietilpīgas ekonomikas uz zināšanām un prasmēm balstītu 
ekonomikas attīstību), tika izstrādāts plāns, kurš piedāvā esošajai sociāli ekonomiskajai situācijai aktuālu 
stratēģisko mērķi prioritātes un rīcības virzienus, kas sasaistīti ar kvantitatīviem mērķa rādītājiem. Plānā ir 
ietverti uzdevumi, kuri nosaka izmaiņas valsts pārvaldes institūciju plānotajā rīcībpolitikā - uzdevumi, kas 
nosaka publiskās pārvaldes darbības un pakalpojumu efektīvāku (gan izmaksu, gan pieejamības) 
nodrošināšanu, produktivitātes paaugstināšanu (to izmaiņas ir panākamas caur dažādu produktivitāti 
ietekmējošo faktoru – tehniskajām, tehnoloģiskajām, vadības, infrastruktūras, institucionālajām struktūras 
izmaiņām). Tai pat laikā plāns neparedz atteikšanos no jau apstiprinātām rīcībpolitikām un spēkā esošiem 
attīstības plānošanas dokumentiem. 

Saskaņā ar augstāk minēto, plāns nav veidots kā budžeta, tā ietvaros nodrošināmo funkciju un veicamo 
investīciju apraksts1. Vienlaikus Ministru kabineta noteiktie vidēja termiņa budžeta mērķi2 sekmēs plānā 
noteikto prioritāšu īstenošanu. 

Lai īstenotu plānu, nepieciešams veikt izmaiņas esošajās rīcībpolitikās un īstenot ekonomikas recesijas 
situācijai atbilstošus uzdevumus, vienlaikus ievērojot nepieciešamo budžeta konsolidāciju. 

Plāns ir veidots hierarhiskos līmeņos (1.attēls). Tas iekļauj veicamās darbības un to īstenošanas rezultātā 
sasniedzamos rezultātus: 

1. plāna prioritātes un makro līmeņa rezultāti (1.pielikums), rīcības virzieni un politikas rezultāti 
(2.pielikums) nosaka vidēja termiņa politikas vadlīnijas līdz 2013.gadam; 

2. plāna uzdevumi un darbības rezultāti (3.pielikums) nosaka izmaiņas plānotajās rīcībpolitikās, to izpildes 
termiņus un darbības rezultātus. Plānā nav iekļauti uzdevumi un darbības rezultāti rīcībpolitikās, kurās 
būtiskas izmaiņas nav plānotas. 
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1.att� ls. Pl� na strat�� ija  

Pl� na izstr� de 

Veidojot pl� nu, tika fiks� ta esoš�  izejas soci� lekonomisk�  situ� cija, identific� tas esoš� s probl� mas un 
identific� ti izaicin� jumi, kuri ir j�� em v� r�  pl� nojot nozaru r�c�bpolitikas tuv� kos tr�s gados. Izejot no 
min� t� , tika noteikti vid� j�  termi��  sasniedzamie makro l�me� a rezult� ti (benchmark). Balstoties uz šiem 
rezult� tiem tika defin� ti pak� rtoti r�c�bas virzieni un tiem atbilstoši politikas rezult� ti. Visbeidzot r�c�bas 
virzienu ietvaros tika noteiktas konkr� t� s darb�bas, kas j� veic par attiec�go politiku atbild�gaj� m ministrij� m, 
un to �stenošanas rezult� t�  sasniedzamie rezult� ti. 

Izstr� d� jot pl� nu, tika organiz� tas vair� kas atbild�go instit� ciju p� rst� vju un ministru diskusijas, k�  ar� pl� na 
projekts tika izskat�ts Reformu vad�bas grup� . Diskusiju rezult� t�  tika pan� kta vienošan� s par pl� na 
priorit� t� m, r�c�bas virzieniem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezult� tiem. Vienlaikus tika nolemts, ka 
esošaj�  situ� cij�  efekt�v� kais risin� jums, k�  nodrošin� t pl� na izpildi, t.sk., sasaisti ar budžetu un starptautisko 
aizdev� ju pras�bu iev� rošanu, ir pl� na r�c�bas da�u veidot uz Latvijas ekonomikas stabiliz� cijas un izaugsmes 
atjaunošanas programmas ieviešanas r�c�bas pl� na (turpm� k – LESIA) b� zes – LESIA tiek iek�auta k�  pl� na 
sast� vda�a. 

Vienlaikus pl� na izstr� des laik�  tika konstat� tas š� das probl� mas valsts att�st�bas pl� nošan� : 

1. L�dzšin� j�  prakse att�st�bas pl� nošan�  liecina, ka ministrijas izmai� as esošaj� s r�c�bpolitik� s virza 
caur nozaru pl� nošanas dokumentiem un normat�vajiem aktiem, t� d� j� di apgr� tinot vienotu un 
koordin� tu strat�� isko pl� nošanu valsts p� rvald� . Vienlaikus j� atz�m� , ka p� c nozaru ministriju 
v� rt� juma, b� tisk� k� s izmai� as nozaru politik� s jau notikušas 2009.gad� .  

2. Past� voš�  rezultat�vo r� d�t� ju sist� ma ir nepiln�ga. Lai gan pl� na strat�� isk�  (priorit� tes) un r�c�bas 
da�a (uzdevumi) tika veidota, balstoties uz Latvij�  pie� emto rezultat�vo r� d�t� ju sist� mu (makro 
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līmeņa rezultāti, politikas rezultāti un darbības rezultāti), vairākām ministrijām sagādāja grūtības 
noteikt precīzus rezultatīvos rādītājus, jo šāda pieeja mērķu un darbības rezultātu sasaistei valsts 
pārvaldē ir vāji attīstīta, kas liek secināta, ka valsts pārvalde ne vienmēr ir vērsta uz efektīvu 
rezultātu sasniegšanu savās darbībās.  

Lai risinātu augstāk norādītās problēmas, tiek piedāvāts veikt regulāru plāna aktualizāciju, nodrošinot gan 
vienotu valsts pārvaldes skatījumu uz veicamajām reformām, gan virzību uz vienotu rezultatīvo rādītāju 
sistēmu. 

Plāna īstenošana 

Plāna vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultāti nosaka rīcībpolitikas vadlīnijas 
2010.-2013.gadam (1.pielikums). Plānā noteiktajiem rīcības virzieniem un politikas rezultātiem 
(2.pielikums) ir noteikti uzdevumi un darbības rezultāti (3.pielikums). 

Plāna aktualizācija plānota reizi gadā, kamēr atbilstoši esošajai LESIA praksei plāna 3.pielikums tiks 
aktualizēta katru ceturksni, papildinot to ar plāna stratēģijai atbilstošām izmaiņām ministriju rīcībpolitikās. 
Sagatavojot priekšlikumus plāna 3.pielikumam, tiks ņemti vērā šādi nosacījumi: 

1. lai nodrošinātu plāna ieguldījumu Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas 
programmas īstenošanā, priekšlikumu sagatavošanā nepieciešams ņemt vērā tos uzdevumus, par kuru izpildi 
ir panākta vienošanas ar starptautiskajiem aizdevējiem (Starptautiskais valūtas fonds un Eiropas Komisija); 

2. tā kā plāna mērķis ir kāpināt tautsaimniecības konkurētspēju, tad priekšlikumu sagatavošanā tiks izvērtēti 
uzņēmēju priekšlikumi; 

3. vērtējot gan uzņēmēju, gan citu institūciju un sabiedrības pārstāvju priekšlikumus, tiks analizētas šo 
priekšlikumu īstenošanas izmaksas un ieguvumi valsts budžetam un tautsaimniecībai. 

Lai nodrošinātu plāna sasaisti ar valsts budžeta veidošanu, plānā noteiktās reformas, kas skar valsts budžeta 
veidošanas procesu, tiks iekļautas ikgadējā valsts budžeta projekta izstrādes un iesniegšanas grafikā. 

Tā kā plāns neapkopo informāciju par visu valsts realizēto politiku, bet gan koncentrējas uz reformām, reizi 
gadā jāveic izvērtējums par Latvijā lielāko valsts budžeta finansēto projektu virzību un atdevi, ko tie sniedz 
mainīgajā sociālekonomiskajā situācijā (eksporta pieaugums/ importa aizstāšana, darba ražīguma pieaugums, 
ilgtermiņa ietekme uz nodarbinātību). Šāds izvērtējums jāveic, jo lielāko projektu realizācija atstāj būtisku 
ietekmi uz tautsaimniecību vidējā un īstermiņā. 

Atbilstoši plāna 3.piroritātē „Publiskās pārvaldes reformas” iekļautajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem, 
tiks veikta publiskās pārvaldes funkciju un pakalpojumu izvērtēšana, lai nodrošinātu gan nepieciešamo 
budžeta konsolidāciju, gan labāku pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem (vienas pieturas aģentūras). 
Balstoties uz šajā izvērtējumā iegūtajiem rezultātiem un izmaksu un ieguvumu analīzi, tiks iesniegti 
priekšlikumi plāna aktualizācijai. 

I Vidēja termiņa mērķi un prioritātes kā atbilde uz izaicinājumiem 

Pasaules finanšu krīze ļoti smagi ietekmēja Latvijas tautsaimniecību. Iekšzemes kopprodukts (turpmāk – 
IKP) krīzes laikā ir samazinājies par ¼ daļu (2009.gada 4.ceturksnis pret 2007.gada 4.ceturksni, kas bija 
pēdējais ceturksnis ar pozitīvu izaugsmi), bezdarba līmenis ir palielinājies no 5,3% 2007.gada 4.ceturksnī 
līdz 18,5% 2009.gada beigās. 2009.gadā būtiski samazinājās iedzīvotāju un uzņēmumu ienākumi un līdz ar 
to kopējais pieprasījums, ko pasliktināja arī ārējā pieprasījuma samazinājums saistībā ar lejupslīdi Latvijas 
galvenajās tirdzniecības partnervalstīs. Būtiski samazinoties budžeta ienākumiem, vispārējās valdības 
budžeta deficīts 2009.gadā ir sasniedzis gandrīz 10%. 
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Vissmagākais periods Latvijas ekonomikai bija 2008.gada beigās, kad finanšu sektorā un valsts budžetā 
izveidojās kritiska situācija un bija jālūdz starptautisko organizāciju (Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas 
Savienības (turpmāk – ES)) finanšu palīdzība. Valdības rīcība nepieļāva, ka situācija finanšu sektorā kļūst 
nekontrolējama. Lata kurss tika saglabāts nemainīgs, neviena no Latvijas komercbankām nenonāca līdz 
bankrotam un Latvijas valdība varēja pildīt savas finanšu saistības pret valsts iedzīvotājiem. 

2008.gada decembrī Saeima pieņēma Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas 

programmu, kurā tika noteikti galvenie ekonomiskās krīzes pārvarēšanas virzieni: 

1. stingra un stabila monetārā politika, kas balstīta uz fiksētu nacionālās valūtas piesaisti vienotai Eiropas 
valūtai. Valdība veiks visus nepieciešamos soļus, lai izpildītu Māstrihtas konverģences kritērijus, kas 
nodrošinātu eiro ieviešanu iespējami ātri; 

2. stingra fiskālā politika – valsts un pašvaldību tēriņu sabalansēšana ar ieņēmumu sniegtajām iespējām. Lai 
nodrošinātu turpmāku kopbudžeta deficīta mazināšanos, fiskālās konsolidācijas pasākumu rezultātā kā 
mērķis tiek izvirzīts 2012.gadā samazināt kopbudžeta deficītu līdz 3% no IKP; 

3. Latvijas tautsaimniecībā (gan publiskajā sektorā – valsts pārvaldē un pakalpojumos, gan privātajā sektorā) 
nodarbināto atalgojuma līmeņa samazināšana un pieskaņošana tautsaimniecības produktivitātes sniegtajām 
iespējām; 

4. valsts pārvaldes aparāta efektivizēšana, izglītības, veselības un citu publisko pakalpojumu sektoru 
reformas, samazinot un pārstrukturējot šajos sektoros nodarbinātos cilvēkresursus, ministriju un to padotībā 
esošo aģentūru darbības un skaita optimizēšana; 

5. darba tirgus elastības palielināšana, veicinot bezdarbnieku pārkvalificēšanos un atgriešanos darbā; 

6. ekonomikas konkurētspējas uzlabošana, koncentrējot ES struktūrfondu finansējumu, lai palielinātu 
atbalstu eksportspējīgām nozarēm un infrastruktūras projektiem; 

7. administratīvā sloga samazināšana komersantiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem; 

8. finanšu sektora stabilizācija – valsts atbalsta sniegšana kredītiestāžu uzticamības un darbības spēju 
stiprināšanai līdz ar kredītiestāžu pastiprinātu uzraudzību; 

9. sociālās aizsardzības pasākumu saglabāšana sociālās spriedzes mazināšanai. 

Ekonomikas reālam sektoram viskritiskākais bija 2009.gada 1. un 2.ceturksnis, kad bija visstraujākais IKP 
un nodarbinātības samazinājums. 2009.gada 3. un 4.ceturksnī turpinājās ekonomiskā lejupslīde, bet jau 
daudz lēnākos tempos nekā iepriekšējos ceturkšņos un eksportā un rūpniecības izlaidē jau bija neliels 
uzlabojums. Tādejādi straujā ekonomiskā lejupslīde Latvijā ir apturēta, samazinājuma tempi vairs nav tik 
strauji un situācija pakāpeniski stabilizējas. Pozitīva izaugsme var atsākties 2010.gada vidū. 

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas izstrādātam tautsaimniecības attīstības mērķa scenārijam (skatīt 2.attēlu un 
1.tabulu), lai atjaunotu izaugsmi un 2013.gadā tā būtu 5% līmenī, eksporta apjomam 2010.gadā jau jāpieaug 
vismaz par 3% un turpmākos gados arvien straujākos tempos. 
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2.attēls. Latvijas iekšzemes kopprodukts (%, 2004.gads = 100)* 

* - Ekonomikas ministrijas prognoze, līdz 2009.gadam atspoguļoti faktiskie gada dati 

Tā kā turpmāko periodu galvenais izaugsmes stimuls Latvijai jāsaista ar eksporta iespēju paplašināšanu, tad 
izšķiroša nozīme izaugsmes nodrošināšanai ir galvenās eksporta nozares – rūpniecības – konkurētspējai kā 
starptautiskos, tā pašmāju tirgos. 

Pašreizējie krīzes apstākļi ar zemo pieprasījumu un striktiem budžeta ierobežojumiem, kad krietni tiek 
samazinātas algas sabiedriskajā sektorā, rada lielu spiedienu uz kopējo algu līmeni un cenām, kas daļēji 
uzlabo Latvijas ražotāju konkurētspēju. Tomēr jāņem vērā, ka līdz ar izaugsmes atjaunošanos pārējās ES 
valstīs uzturēt konkurētspēju Latvijas ekonomikā ar šīm metodēm nebūs iespējams, tāpēc izšķiroša nozīme 
būs atbilstošam produktivitātes kāpumam un eksporta produktu komplicētības pieaugumam, kas ļautu daudz 
veiksmīgāk konkurēt starptautiskajos tirgos. 

1.tabula 

IKP dinamika*, % pret iepriekšējo gadu 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IKP -4,6 -18,0 -3,0 2,3 3,0 5,0 

Privātais patēriņš -5,5 -22,4 -5,9 2,5 3,0 4,7 

Valsts patēriņš 1,5 -9,2 -5,9 0,5 1,0 1,0 

Kopējā pamatkapitāla veidošana -15,6 -37,7 -12,3 3,0 5,0 6,0 

Eksports -1,3 -13,9 3,1 3,5 3,5 6,5 

Imports -13,6 -34,2 -3,3 2,7 4,1 5,3 

* - Ekonomikas ministrijas prognoze 

Galvenais risks turpmākai izaugsmei ir nepietiekoši efektīva struktūrpolitika ekonomikas konkurētspējas 
uzlabošanai ierobežotos valsts budžeta un privātā finansējuma pieejamības apstākļos. 

2011.-2013.gada ekonomiskās politikas galvenais uzdevums ir izvairīties no ilgstošas stagnācijas, kā arī 
veidot priekšnosacījumus turpmākai sabalansētai izaugsmei un pārejai uz augstāku ražošanas līmeni 
(augstāku produktivitāti). 

Sociālā jomā galvenais uzdevums ir mazināt ekonomiskās krīzes ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, 
iespējām atgriezties darba tirgū, kā arī pievērst īpašu uzmanību valsts izdevumu efektivitātes uzlabošanai, 
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sniedzot sabiedriskos pakalpojumus (veselības aizsardzība, izglītība, iedzīvotāju drošība u.tml.) ierobežoto 
budžeta iespēju apstākļos. 

Pašreizējās ekonomiskās politikas veidotājiem jāņem vērā kā vidēja termiņa, tā ilgtermiņa izaicinājumi. 
Vidējā termiņa (līdz 2013.gadam) Latvijas galvenie izaicinājumi valsts turpmākai attīstībai ir: 

1. pielāgoties jaunajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Globālās finanšu krīzes dēļ mainās ekonomiskās 
attīstības paradigma Latvijā. Ja iepriekšējos gados galvenais attīstības stimuls bija spēcīgs iekšējais patēriņš, 
kas balstīts uz apjomīgām ārējā kapitāla ieplūdēm, tad turpmāk noteicošā loma būs valstu konkurētspējai 
atvērtos preču un pakalpojumu tirgos. Tātad galvenais izaugsmes stimuls būs eksporta iespēju 
paplašināšanās; 

2. nodrošināt efektīvu ekonomisko struktūrpolitiku, izmantojot ES struktūrfondus stingras fiskālās politikas 
apstākļos; 

3. nodrošināt makroekonomiskos apstākļus, kas ļautu iestāties eiro zonā jau 2014.gadā. Ja Latvijas iestāšanās 
Eiropas Monetārajā savienībā notiks vēlāk nekā kaimiņvalstīs (Igaunijā un Lietuvā), tas var radīt problēmas 
ārvalstu tiešo investīciju un cita kapitāla piesaistē; 

4. ar mērķtiecīgu politiku pārvarēt ilgstošo saspringto situāciju darba tirgū. No vienas puses tuvāko gadu 
Latvijas konkurētspēja pārsvarā balstīsies uz cenu konkurētspēju, t.sk. zemām darba spēka izmaksām, no 
otras puses – turpmāko ekonomisko attīstību vairāk noteiks produktivitātes pieaugums un mazākā mērā 
nodarbinātības palielināšanās (lēns nodarbinātības pieaugums). Tādejādi pastāv liels risks, ka pieaugs sociālā 
spriedze (nabadzība, atstumtība) un darbaspēka emigrācija, kas šoreiz var skart ne tikai zemas kvalifikācijas 
iedzīvotājus, kas bija raksturīgi iepriekšējos gados, bet arī augstas kvalifikācijas speciālistus; 

5. mainīgos sociālekonomiskos apstākļos izšķiroša loma ir valsts pārvaldes efektivitātei un spējai īstenot 
nepieciešamās reformas. Pārskatot savus budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajai realitātei, jāīsteno 
risinājumi, kas uzlabotu valsts pārvaldes darba efektivitāti un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem – sākot 
ar administratīvo procedūru pārskatīšanu valsts pārvaldes iekšienē, beidzot ar IKT risinājumiem un e-
pakalpojumiem. 

Ilgtermiņa (līdz 2020.gadam) Latvijas galvenie izaicinājumi ir: 

1. veidot zināšanu ietilpīgu ekonomiku, kurā izaugsmes bāze ir vērtību radīšana ar zināšanu palīdzību 
(izglītība un pētniecība, inovācija un radošums, digitālā ekonomika); 

2. nodrošināt ilgtspējīgu sociālo budžetu, ņemot vērā sabiedrības novecošanās problēmu; 

3. nodrošināt enerģijas piegāžu diversifikāciju; 

4. veidot videi draudzīgāku (zaļāku) ekonomiku. 

Atbilstoši esošai situācijai un turpmākiem izaicinājumiem, plāna mērķis ir kāpināt valsts konkurētspēju:  

1. sasniegt pozitīvu izaugsmi 2011.gadā (2,3%), 2012.gadā (vismaz par 3%) un 2013.gadā (vismaz par 

5%); 

2. samazināt bezdarba līmeni līdz 13% (2013.gadā). 

Atbilstoši mērķim plāna prioritātes līdz 2013.gadam ir: 
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1. ekonomiskās izaugsmes veicināšana; 

2. sociālā drošība; 

3. publiskās pārvaldes reformas. 

II Plāna stratēģija prioritāšu ietvaros 

Ekonomikas recesija, tās dziļums un izteikta strukturālā nesabalansētība prasa neordinārus (netradicionālus) 
risinājumus un pieeju, kas atšķiras no tradicionālās attīstīto valstu piemērotās, kad galvenie pasākumi 
ekonomiskās lejupslīdes bremzēšanā un izaugsmes atjaunošanā ir finansiāli ietilpīgi valsts realizēti pasākumi 
(ekonomikas stimulēšana ar valsts patēriņa pieaugumu) pieprasījuma uzturēšanai un veicināšanai tādos 
sektoros kā infrastruktūras izbūve, valsts ieguldījumi izglītībā. Budžeta konsolidācijas process un uzņemtās 
vidēja termiņa saistības rada risku ekonomikas spirālveidīgai korekcijai un turpmākai stagnācijai vidējā 
termiņā. 

Tāpēc strukturālās reformas ir īstenojamas ne tikai kā tiešs izmaksu samazināšanas pasākumu kopums, kā 
rezultātā tiek samazināts valsts sniegto pakalpojumu apjoms vai kvalitāte, bet arī ekonomiskās politikas 
jomā, kur valsts pārskata komercdarbību regulējošo vidi (t.sk. komercdarbības izmaksas, ko ietekmē valsts 
administratīvais regulējums, fiskālā politika) un sniegtā valsts atbalsta jomas, identificējot nozares un 
investīciju jomas, kurās ir potenciāli lielāka ieguldījumu atdeve (eksporta pieaugums, importa aizstāšana, 
darba ražīguma pieaugums, ilgtermiņa ietekme uz nodarbinātību). 

Atbilstoši plāna mērķim (kāpināt valsts konkurētspēju), katrai ministrijai par galvenajiem uzstādījumiem 
jāizvirza rīcība ekonomiskās aktivitātes veicināšanai ministriju atbildības jomās, tieši ietekmējot recesijas 
seku mazināšanu nozarē un sekmējot tās ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē – eksporta izaugsmē, iekšējā 
patēriņa atjaunošanā, nodarbinātības veicināšanā un nozares starptautiskās konkurētspējas stiprināšanā. 

I Ekonomikas izaugsme 

Ņemot vērā uzņēmēju intereses, attīstības mērķu sasniegšanai galvenie rīcības virzieni ekonomiskās 
izaugsmes veicināšanai ir: 

1. makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana (mērķis samazināt budžeta deficītu līdz 2,9% 2012.gadā un 
2,8% - 2013.gadā) 

1.1. stingra fiskālā disciplīna, budžeta ieņēmumu un izdevumu konsolidācija atbilstoši fiskālajam mērķim; 

1.2. nodokļu sloga pārdale no tiešajiem, ar darbaspēku saistītajiem nodokļiem uz netiešajiem, ar patēriņu 
saistītajiem nodokļiem un cīņa ar ēnu ekonomiku; 

1.3. Latvijas pievienošanās eirozonai, ieviešot eiro kā vienīgo maksājumu līdzekli; 

1.4. finanšu sektora stabilitātes nodrošināšana; 

2. uzņēmējdarbības vides un atbalsta uzlabošana (mērķis 2013.gadā - nodrošināt 19.vietu „Doing Business” 
indeksā) 

2.1. administratīvā sloga samazināšana; 

2.2. MVU labvēlīgu nosacījumu ieviešana un Mazā biznesa akta īstenošana; 
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2.3. efektīva ES fondu finansējuma apguve, apgūstot pieejamo finansējumu pilnā apmērā un mazinot 
administratīvos šķēršļus fondu apguvei; 

2.4. eksporta veicināšana; 

2.5. transporta infrastruktūras sakārtošana; 

2.6. vides infrastruktūras sakārtošana; 

3. zināšanu ekonomika (mērķis 2013.gadā - pētniecībai un attīstībai novirzīt līdzekļus 0,89% apjomā no IKP) 

3.1. palielināt augstākās izglītības kvalitāti un efektivitāti; 

3.2. sadarbības veicināšana starp izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sektoriem, pilnveidojot tehnoloģijas 
un zināšanu pārnesi, sekmējot privātā sektora investīcijas pētniecībā un attīstībā; 

3.3. jaunu un inovācijas jomā aktīvu uzņēmumu (jo īpaši – MVU) attīstības sekmēšana, t.sk. sniedzot 
atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā; 

4. efektīvas, drošas un ilgtspējīgas enerģijas piegādes nodrošināšana (mērķis 2013.gadā - panākt kopējo 
enerģētikas patēriņu, attiecinātu pret IKP (2000.gada salīdzināmās cenās), tonnas naftas ekvivalentā uz 1000 
eiro 0,32) 

4.1. energoapgādes drošības un energoefektivitātes līmeņa paaugstināšana, , kā arī Baltijas valstu 
elektroenerģijas tirgus integrācija; 

4.2. enerģijas infrastruktūras projektu attīstība Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojuma plāna ietvaros; 

4.3. siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana. 

II Sociālā drošība 

Lai mazinātu ekonomikas recesijas ietekmi, galvenie rīcības virzieni sociālās drošības jomā ir: 

1. nodarbinātība un sociālais atbalsts (mērķis līdz 2013.gadam - nepalielināt nabadzības risku (nabadzības 
riska indekss pēc sociāliem transfertiem 26%)) 

1.1. aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana, pilnveidošana un pārraudzība; 

1.2. nepārtraukta nodarbināto konkurētspējas celšana; 

1.3. efektīva ārkārtas sociālās drošības tīkla darbības nodrošināšana; 

2. reģionu atšķirību mazināšana (mērķis līdz 2013.gadam – nepalielināt reģionālās atšķirības (reģionālā IKP 
uz vienu iedzīvotāju izkliede 44%)) 

2.1. atbalsts reģionu ekonomiskajai aktivitātei, nodrošinot mērķtiecīgus un koordinētus ieguldījumus 
attīstības centros un specifiskajās mērķa teritorijās; 

2.2. pašvaldību finansiālās rīcībspējas paaugstināšana, paplašinot un dažādojot pašvaldību budžetu 
ieņēmumu bāzi; 
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2.3. pakalpojumu sasniedzamības nodrošināšana visā Latvijas teritorijā; 

3. veselība (mērķis līdz 2013.gadam – saglabāt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību esošajā līmenī 
(cilvēku īpatsvars, kuri norādījuši, ka nepieciešamības gadījumā neveica veselības pārbaudi ārstniecības 
pakalpojumu nepietiekamas pieejamības dēļ, 10,1%)) 

3.1. stacionārās veselības aprūpes plānveidīga konsolidācija; 

3.2. primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla un komandas efektīva darbība; 

3.3. ambulatorās veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, palielinot ambulatorajai veselības aprūpei 
paredzētos līdzekļus no kopējiem veselības nozares līdzekļiem; 

3.4. neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības nodrošināšana; 

4. izglītība (mērķis līdz 2013.gadam – saglabāt jauniešu īpatsvaru ar vismaz vidējo izglītību esošajā līmenī 
(jauniešu īpatsvars 20-24 gadu vecumā, kuriem ir vismaz vidējā izglītība, 80%)) 

4.1. paaugstināt izglītības efektivitāti (izmaksu efektivitāti); 

4.2. paaugstināt izglītojamo mācību sasniegumus; 

4.3. nodrošināt pedagogu izcilību; 

5. fiziskā drošība (mērķis līdz 2013.gadam – ierobežot noziegumu skaitu līdz 260 noziegumiem uz 100 000 
iedzīvotāju) 

5.1. noziedzīgo nodarījumu prevencija un apkarošana; 

5.2. kriminālsodu politikas pilnveidošana. 

III Publiskās pārvaldes reformas 

Lai uzlabotu publiskās pārvaldes darba efektivitāti un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem (mērķis līdz 
2013.gadam – palielināt valsts pārvaldes efektivitāti (valsts pārvaldes efektivitātes indekss 84%)), galvenie 
rīcības virzieni publiskās pārvaldes reformu jomā ir: 

1. publiskās pārvaldes funkciju un pakalpojumu optimizēšana 

1.1. publiskās pārvaldes pakalpojumu un funkciju pārskatīšana, netipisko pakalpojumu un funkciju 
pārtraukšana, vai nodošana citam izpildītājam, kā arī līdzīgo funkciju centralizēšana (apvienošana); 

1.2. „vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā; 

2. cilvēkresursu efektīva pārvaldība publiskajā sektorā 

2.1. valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības sistēmas pilnveidošana un vienotās atlīdzības sistēmas 
paplašināšana un nostiprināšana; 

3. e-pārvaldes veicināšana un birokrātisko procedūru atvieglošana valsts un pašvaldību iestāžu darbā 
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3.1. integrētas un sadarbspējīgas valsts un pašvaldību pārvaldes elektroniskās informācijas telpas veidošana; 

3.2. iedzīvotāju e-prasmju pilnveide un 100% interneta pieejamības nodrošināšana. 
 

 

1 Informācija par valsts budžetu, tā ietvaros īstenotajām funkcijām un veiktajām investīcijām pieejama 
Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas, kā arī par noteiktu politikas jomu atbildīgo ministriju mājas lapās. 

2 Ministru kabineta 2010.gada 22.februāra rīkojumā Nr.91 „Par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu 
valsts budžeta fiskālo konsolidāciju 2011. un 2012.gadā, un par likumprojekta "Par valsts budžetu 
2011.gadam" sagatavošanu” noteikti šādi vidēja termiņa budžeta mērķi: 
1. uzņēmējdarbības vides konkurētspējas attīstīšana kā galvenais nosacījums Latvijas tautsaimniecības 
izaugsmes un nodarbinātības nodrošināšanai; 
2. sociālās drošības un atbalsta nodrošināšana, tai skaitā konsekventi turpinot Sociālās drošības tīkla 
stratēģijā iekļauto pasākumu īstenošanu, kā arī izvērtējot uz mērķgrupām vērstu sociālo pabalstu un atbalsta 
īstenošanu cilvēkdrošības stiprināšanai; 
3. publiskās pārvaldes efektivitātes paaugstināšana, koncentrējot tās darbību un optimizējot veicamās 
funkcijas, orientējoties uz mazu, profesionālu un uz iedzīvotājiem vērstu publisko pārvaldi. 

 

Vides ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītājs R.Vējonis 

 

 

1.pielikums 

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam prioritātes un makro līmeņa rezultāti 

(Pielikums grozīts ar MK 01.02.2011. rīkojumu Nr.38; MK 19.07.2011. rīkojumu Nr.332) 

Prioritāte Rādītājs Atbildība Bāzes gads 2010 2011 2012 2013 

1. Ekonomikas izaugsme   Rezultatīvie rādītāji 
(benchmarks) 

Makroekonomiskās 

stabilitāte 
Vispārējās valdības (general 

government) budžeta deficīts (% no 
IKP) 

FM -10,0 
(2009.g.) 
(ES 27 -2,3 

2008.g.) 

-8,5 -6,0 -2,9 -2,8 

Uzņēmējdarbības 

vide 
Vieta Doing Business indeksā EM 27 (2009.g.) 

(Lietuva 26, 

Igaunija 24 

2009.g.) 

25 23 21 19 

Zināšanu 

ekonomika 
Pētniecībai un attīstībai novirzīto 
līdzekļu apjoms (% no IKP) 

EM 0,61 
(2008.g.) 
(ES-27 1,9 

2008.g..) 

0,61 0,61 0,61 0,89 

Inovatīvo uzņēmumu īpatsvars, % 19,6 
(2008.g.) 
(ES-27 

33,6) 

19,6 24 
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Energoefektivitāte Kopējais enerģijas patēriņš, attiecināts 
pret IKP (2000.g. salīdzināmās cenās ) 
– tonnas naftas ekvivalentā uz 1000 
eiro 

EM 0,32 
(2008.g.) 
(ES-27 0,16 

2007.g.) 

0,40 0,39 0,38 0,36 

2. Sociālā drošība 

Nodarbinātība un 

sociālais atbalsts 
Nabadzības riska indekss pēc 
sociāliem transfertiem, % 

LM 26 (2009.g.) 
(ES-27 17 

2008.g.) 
26 26 26 26 

Reģionu atšķirību 

mazināšana 
Reģionālā IKP uz 1 iedz. izkliede, %1 
(NUTS 3) 

VARAM 45,6 
(2007.g.) 
(ES-27 32,7 
2007.g.) 

45,6 45,6 45,6 45,6 

Izglītība Jauniešu izglītības līmenis (jauniešu 
īpatsvars 20 – 24 g. vecumā, kuriem ir 
vismaz vidējā izflītība, %) 

IzM 
80 (2008.g.) 
(ES-27 78,5 

2008.g.) 
80 80 80 80 

Veselība Cilvēku īpatsvars, kuri norādījuši, ka 
nepieciešamības gadījumā neveica 
veselības pārbaudi ārstniecības 
pakalpojumu nepietiekamas 
pieejamības dēļ (pārāk dārgi; pārāk 
tālu jābrauc; pārāk ilgi jāgaida uz 
pieņemšanu), % 

VesM 

10,1 
(2008.g.) 
(ES-27 3,2 

2008.g.) 

10,1 10,1 10,1 10,1 

Fiziskā drošība Noziegumu skaits uz 10 000 iedz. IeM 254 
(2008.g.) 

270 270 265 260 

3. Publiskās pārvaldes reformas 

Valsts pārvaldes 

efektivitāte 
Valsts pārvaldes efektivitātes indekss, 
% 

VK, FM 70% (0,63) 
(2008.g.) 
(Lietuvā 
73% (0,68), 

Igaunijā 
86% (1,24) 

2008.g.) 

72% 
(0,80) 

75% 
(0,91) 

80% 
(1,03) 

84% 
(1,15) 

1 Raksturo reģionu novirzi procentos no valsts vidējā IKP līmeņa. Ja skaitlis ir 0, tad atšķirības starp 
reģioniem neeksistē, proti, valstī pilnīgi visos reģionos tiek saražots vienāds IKP līmenis. 

 

 

Vides ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītājs R.Vējonis 
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2.pielikums 

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam rīcības virzieni un politikas rezultāti 

(Pielikums grozīts ar MK 24.11.2010. rīkojumu Nr.678; MK 01.02.2011. rīkojumu Nr.38; MK 13.05.2011. 

rīkojumu Nr.199; MK 19.07.2011. rīkojumu Nr.332) 

1. 2. 3. 

Prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 

Politikas rezultāts 2013.gadā Galvenā 
atbildīgā un 

iesaistītās 

institūcijas 
1. Ekonomikas izaugsme 

1.1. Makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana 
1.1.1. Stingra fiskālā disciplīna, budžeta 

ieņēmumu un izdevumu konsolidācija 

atbilstoši fiskālajam mērķim  

1.1.1.1. Fiskālās atbildības palielināšana. 
Tiks atbalstīts fiskālās disciplīnas 
likumprojekts, kas noteiks fiskālās disciplīnas 
pamatprincipus un fiskālos nosacījumus, 
nodrošinot preciklisku fiskālo politiku. 
Galvenais fiskālās disciplīnas īstenošanas 
instruments būs saistošs vidēja termiņa 
budžeta ietvars, kas tiks nostiprināts kā 
likums. 

1.1.1.2. Pārskatīt parāda restrukturizācijas 
shēmu. Pārskatīt parāda restrukturizācijas 
shēmas darbību. Nepieciešams noteikt kārtību, 
kādā valsts vārdā tiek sniegti galvojumi 
vienīgā mājokļa kredītu saistību izpildei. 

1.1.1.3. Sagatavot iespējamo strukturālo 
reformu plānu. Lai atvieglotu 2011.gada 
budžeta sagatavošanas procesu, nepieciešams 
sagatavot iespējamo strukturālo reformu plānu 
svarīgākajās nozarēs. 

1.1.1.4. (Svītrots ar MK 24.11.2010. rīkojumu 

Nr.678) 

1.1.1.5. Sagatavot izmaiņas sociālās 

apdrošināšanas sistēmā, lai nodrošinātu 
sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēju. 
Ņemot vērā ekonomiskās un demogrāfiskās 
prognozes, nepieciešams pilnveidot pensiju 
sistēmu, kā arī sociālās apdrošināšanas 
sistēmu, lai nodrošinātu tās ilgtspēju. 

1.1.1.6. (Svītrots ar MK 24.11.2010. rīkojumu 

Nr.678) 

Vispārējās valdības (general government) 
budžeta deficīts (% no IKP)  

2013.g. - 2,8% 

(2009.g. - 9,6%) 

FM 

LM 
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1.1.2. Nodokļu sloga pārdale no tiešajiem, ar 

darbaspēku saistītajiem nodokļiem uz 

netiešajiem, ar patēriņu saistītajiem 

nodokļiem un cīņa ar ēnu ekonomiku  

1.1.2.1. Sagatavot ilgtermiņa nodokļu 
politiku (nodokļu pamatnostādnes). 
Nodokļu pamatnostādnēm jānodrošina 
nepieciešamā fiskālā konsolidācija un 
jāveicina Latvijas tautsaimniecības 
konkurētspēja . 

1.1.2.2. Samazināt ēnu ekonomiku un 
nedeklarēto nodarbinātību. Nepieciešams 
pilnveidot kontrolējošo iestāžu darbu un 
administratīvo sodu piemērošanu. 

Kopējais nodokļu slogs (% no IKP)  

2013.g. 27,6% 

(2009.g. 27,1%) 

FM 

1.1.3. Latvijas pievienošanās eirozonai, 

ieviešot eiro kā vienīgo 

maksājumu līdzekli  

1.1.3.1. Realizējot stingru fiskālo disciplīnu, 
budžeta ieņēmumu un izdevumu 

konsolidācija atbilstoši fiskālajam mērķim, 

nodrošināta Māstrihtas kritēriju izpilde 
(plašāk skatīt 1.1.1.apakšpunktu). 

1.1.3.2. Realizēts Eiro ieviešanas projekts. 

2014.g. 1.janvārī eiro ieviests Latvijā FM 

1.1.4. Finanšu sektora stabilitātes 

nodrošināšana  

1.1.4.1. Izveidot Attīstības banku – Latvijas 
Hipotēku un zemes bankas pārveidošana. 
Galvenā Attīstības bankas pamatdarbība būtu 
MVU finansēšana, uzņēmējdarbības 
uzsākšanas atbalsts, infrastruktūras un citu 
nacionālās attīstības projektu īstenošana. 

1.1.4.2. Izstrādāt Parex bankas 
restrukturizācijas plānu. Priekšroku 
nepieciešams dod adekvātai kapitalizācijai un 
pārstrukturēt banku stabilai vadībai, kā arī 
finanšu stabilitātes un noguldītāju uzticības 
saglabāšanai. 

1.1.4.3. Pilnveidot Noguldījumu garantiju 
fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda 

darbību 

· Izvērtēta "Noguldījumu garantiju fonda un 
Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu 
ieguldījumu politika un ieguldīšanas kārtība" 
un nepieciešamības gadījumā tajā veiktas 

Māstrihtas kritērijs - ilgtermiņa % likme  

Fakts uz 2009.gada beigām: 12,4% (kritērijs 
2009.gada beigās 5,9%). 

Mērķis: sākot ar 2012.gada janvāri atbilst 
Māstrihtas kritērijam 

FM 
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izmaiņas. 

· Veikta Noguldījumu garantiju fonda un 
Apdrošināto aizsardzības fonda gada finanšu 
pārskatu auditēšana. 

· Veikta situācijas testēšana (case study) 
saistībā ar garantēto atlīdzību izmaksāšanu 
noguldījumu nepieejamības gadījumā. Veikta 
rezultātu analīze un nepieciešamības gadījumā 
veikti uzlabojumi. 

1.2. Uzņēmējdarbības vides un atbalsta uzlabošana 
1.2.1. Administratīvā sloga samazināšana  

1.2.1.1. Samazināt uzņēmējiem 
administratīvo slogu. Identificējot galvenās 
problēmas saistībā ar Latvijas reitingu 
Pasaules bankas „Doing Business” 
uzņēmējdarbības vides indeksā, administratīvā 
sloga samazināšana Latvijā tiek plānota šādās 
„Doing Bussiness” jomās: 

- uzņēmējdarbības uzsākšana; 

- būvniecības atļauju saņemšana; 

- administratīvais slogs maksājot nodokļus; 

- nekustamā īpašuma reģistrācija. 

1.2.1.2. „Vienas pieturas aģentūras” 

principa ieviešana valsts un pašvaldību 
pakalpojumu pieejamībā (skatīt arī 3.1.2. 
punktu). 

2013.gadā Pasaules Bankas Doing Business 
indeksa reitingā vismaz 30.vieta šādās 

jomās:  

-  uzņēmējdarbības uzsākšana (2009.g. 
51.v.); 

-  būvniecības atļauju saņemšana (2009.g. 
77.v.); 

-  administratīvais slogs, maksājot nodokļus 
(2009.g. 56.v.); 

-  nekustamā īpašuma reģistrācija (2009.g. 
61.v.) 

EM, TM, FM, 

VARAM 

1.2.2. MVU labvēlīgu nosacījumu ieviešana 

un Mazā biznesa akta īstenošana  

1.2.2.1. Ieviest finanšu atbalsta 
instrumentus investīcijām un apgrozāmiem 

līdzekļiem: 

- aizdevumi, lai veicinātu investīcijas un 
mazinātu likviditātes problēmas; 

- garantijas komersantiem, lai palielinātu 
iespēju saņemt kredītresursus komercdarbības 
veikšanai situācijās, kad komersanta rīcībā 
esošais nodrošinājums nav pietiekošs 
kredītresursu piesaistei nepieciešamā apjomā; 

- riska kapitāla investīcijas uzņēmumu 

Saimnieciskās darbības veicēju skaits uz 
1000 iedzīvotājiem:  

2013.g. 58 

(2008.g. 56) 

EM 
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attīstībai. 

1.2.2.2. Atbalstīt pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības uzsākšanu, organizējot 

apmācības jaunajiem komersantiem un 
sniedzot finansiālu un infrastruktūras 

atbalstu (biznesa inkubatori). 

1.2.2.3. Atbalstīt klasteru sadarbības 

mehānisma ieviešanu, lai palielinātu 

Latvijas komersantu konkurētspēju, 
veicinot starpnozaru sadarbību ar vietējiem 

un Baltijas jūras reģiona komersantiem. 

1.2.2.4. Īpašu programmu īstenošana mazo 

un mikrouzņēmumu darbības uzsākšanai. 
Līdz 2010.gada marta beigām tiks uzsākta 
programmas mazo un mikrouzņēmumu 
atbalstam īstenošana (t.i., izmaiņas nodokļu un 
grāmatvedības likumos, pieeja mikrokredītu 
finansējumam). Jānodrošina efektīva privāto 
uzņēmumu piekļuve finansējumam, īpaši 
MVU un uzņēmumiem, kas iesaistīti ES 
līdzfinansētu projektu īstenošanā. Šajā sakarā 
MVU kreditēšanas programmas, ko finansē 
EIB vai citi starptautiski donori, jāievieš pēc 
iespējas ātrāk un tām pilnā apjomā jāstrādā 
līdz 2010.gada beigām. 

1.2.2.5. Izveidot Attīstības banku – Latvijas 

Hipotēku un zemes bankas pārveidošana. 
Galvenā Attīstības bankas pamatdarbība būtu 
MVU finansēšana, uzņēmējdarbības 
uzsākšanas atbalsts, infrastruktūras un citu 
nacionālās attīstības projektu īstenošana 
(skatīt arī 1.1.4.1.). 

1.2.2.6. Izstrādāt un īstenot ārvalstu tiešo 
investīciju piesaistes stratēģiju (3.pielikumā 
skatīt 1.2.2.8.apakšpunktu). 
1.2.3. Efektīva ES fondu finansējuma apguve, 

apgūstot pieejamo finansējumu pilnā apmērā 
un mazinot administratīvos šķēršļus fondu 

apguvei  

1.2.3.1. Papildus līdzekļu novirzīšana ES 
fondu apguvei. Jebkuri papildu ieņēmumi vai 
ietaupījumi attiecībā pret deficīta mērķiem ir 
jāizmanto, lai sasniegtu budžeta deficītu, kas 
zemāks par plānoto, vai, apspriežoties ar EK 
un SVF, lai paātrinātu ES fondu apguvi 
noteikto budžeta deficīta mērķu ietvaros, vai 
lai palielinātu finansējumu aktīvās 
nodarbinātības un sociālās drošības tīkla 

ES fondu finansējums apgūts atbilstoši 
Saprašanās memorandā noteiktajiem 
mērķiem 2010. un 2011.gadam:  

1) 2010. gadā īstenot faktiskus izdevumus 
(ko izmaksājušas starpniekinstitūcijas) 
vismaz 66 miljonu EUR apmērā no Eiropas 
Sociālā fonda, 185 miljonu EUR apmērā no 
Kohēzijas fonda un 291 miljona EUR 
apmērā no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda. 

2) 2010.gadā Latvijai jābūt spējīgai 

FM, ZM 
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pasākumiem. ES budžeta finansējumu, t.sk. 
tehniskās palīdzības pasākumiem, saistībā ar 
struktūrfondiem un Kohēzijas fondu izmanto 
pilnībā, un tas ir paredzēts budžetā. ES fondu 
un citas ārvalstu finanšu palīdzības, īpaši, ja 
tās apguve 2010.gadā tiks palielināta, 
pārvaldībai un īstenošanai tiks nodrošināti 
tehniskās palīdzības resursi, un tie tiks 
piešķirti attiecīgajai Vadošajai iestādei, 
Revīzijas iestādei, Sertifikācijas iestādei un 
starpniekinstitūcijām. 

1.2.3.2. Stiprināt ES fondu un citu ārvalstu 

finanšu palīdzības Vadošo iestāžu 
kapacitāti. Nepieciešams nodrošināt 
kapacitāti, lai kontrolētu un lemtu par ES un 
citas ārvalstu finanšu palīdzības izlietojumu, 
tostarp palielinot nozaru ministriju atbildību 
(piemēram, ceturkšņa finanšu plūsmas 
prognozes, uzraudzības sanāksmes u.c.), 
aģentūru un finansējuma saņēmēju atbildību, 
kā arī atbilstoši procedūrām, kas noteiktas 
Likumā par budžetu un finanšu vadību, 
pilnvarojot Vadošās iestādes pārdalīt budžeta 
līdzekļus no darbības jomām, kurās netiek 
sasniegti attiecīgie rezultāti. 

1.2.3.3. Papildus, lai samazinātu deficītu, 
izvairīsimies no nodokļu samazinājumiem 
2010.gadā, kad jebkura ieņēmumu pārpilde 
vai ietaupījums pret budžeta plāniem tiks 
izmantots, lai sasniegtu zemāku kā paredzēto 
budžeta deficītu vai – pēc konsultācijām ar EK 
un SVF – lai paātrinātu ES fondu izdevumus 
vai paplašinātu sociālās drošības tīkla 
izdevumus, vai aktīvās nodarbinātības 
politikas, iekļaujoties deficīta mērķos. 

demonstrēt efektīvu līdzekļu izlietojumu 
(izdevumi, ko veikušas starpniekinstitūcijas) 
99,7 miljonu LVL apmērā no Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 20,9 
miljonu LVL apmērā no Eiropas 
Zivsaimniecības fonda un 90,8 miljonu LVL 
apmērā no Eiropas lauksaimniecības 
garantiju fonda. 

3) 2011.gada valsts budžeta likuma ietvaros 
paredzēt pietiekamus budžeta resursus 
plānotajām struktūrfondu līdzfinansētajām 
programmām. 2011.gadā Latvijai jācenšas 
sasniegt ikgadējos izdevumus (ko 
izmaksājušas starpniekinstitūcijas) vismaz 
72 miljonu EUR apjomā no Eiropas Sociālā 
fonda, 201 miljona EUR apmērā no 
Kohēzijas fonda un 318 miljonu EUR 
apmērā no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda. 

4) 2011.gadā Latvijai jācenšas sasniegt 
gada līdzekļu izlietojumu (izdevumi, ko 
veikušas starpniekinstitūcijas) vismaz 71,4 
miljonu LVL apmērā no Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 4,1 
miljona LVL apmērā no Eiropas 
Zivsaimniecības fonda un 136,5 miljonu 
LVL apmērā no Eiropas lauksaimniecības 
garantiju fonda. 

Pieaudzis finansējuma saņēmēju 
apmierinātības vērtējums par ES fondu 
ieviešanas sistēmu (1% gadā par katru 
„Centralizētais Eiropas Savienības fondu 
(Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda, Kohēzijas fonda) 
finansējuma saņēmēju apmierinātības 
izvērtējums” sadaļu). 

1.2.4. Eksporta veicināšana  

1.2.4.1. Izstrādāt un realizēt Latvijas preču 
un pakalpojumu eksporta veicināšanas un 
ārvalstu investīciju piesaistes pasākumu 

plānu 2010.-2011.gadam, lai: 

- nodrošinātu informatīvo un konsultatīvo 
atbalstu Latvijas komersantiem eksporta 
uzsākšanai un paplašināšanai; 

- veicinātu tūrisma nozares apgrozījuma un 
īpatsvara pieaugumu ekonomikā un tūrisma 
pakalpojumu eksportspējas palielināšanos 
vidējā termiņā, (Latvijas tēla atpazīstamības 

Latvijas preču un pakalpojumu eksporta 
apjoma pieaugums (% pret iepriekšējo gadu) 

2011.-2013.g. vidēji par 3% ik gadu 

Eksporta pieaugums jaunās pakalpojumu 
nozarēs: 

1) Radošo industriju, t.sk. kultūras 
pakalpojumu, eksports (% no kopējā 
eksporta) 

2013.g. 2% 

EM, ĀM, KM, 

IZM, VesM, 
ZM 
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veicināšana, tūrisma informatīvie pasākumi 
u.c.); 

- nodrošinātu komersantiem finanšu 
instrumentu pieejamību, t.sk. eksporta kredītu 
garantijas; 

- sekmētu komersantiem prioritāro eksporta 
tirgu apgūšanu (Latvijas ārējo ekonomisko 
pārstāvniecību darbība, diplomātisko 
pārstāvniecību atbalsts, atbalsts komersantiem 
dalības izstrādēs u.c.); 

- uzlabotu līgumtiesisko nodrošinājumu, t.sk. 
paplašinātu līgumtiesisko bāzi ārējās 
ekonomiskās sadarbības jomā ar Latvijai 
nozīmīgiem ekonomiskās sadarbības 
partneriem ārpus ES, veidotu labvēlīgus 
tirdzniecības līgumtiesiskos nosacījumus ES 
Kopējās tirdzniecības politikas ietvaros un 
aktivizētu un paplašinātu divpusējo 
ekonomisko sadarbību starp līgumslēdzēju 
valstu uzņēmējiem un valsts institūcijām, kā 
arī sniegtu atbalstu uzņēmējiem, novēršot 
radušos šķēršļus un problēmas uzņēmēju 
divpusējai sadarbībai u.c. 

1.2.4.2. Attīstīt radošo industriju un 

palielināt kultūras pakalpojumu eksportu. 
Nodrošināt labvēlīgu vidi jaunu kultūras un 
tūrisma produktu attīstībai un pieejamībai 
(uzdevums vienlaicīgi saistīts ar 2.prioritāti 
„Sociālā drošība” kā sabiedrības garīgo 
vērtību veidotājs un kvalitatīva brīvā laika 
pavadīšanas iespēja). 

1.2.4.3. Attīstīt augstākās izglītības 

eksportu. 

 

 

1.2.4.4. Attīstīt veselības aprūpes 
pakalpojumu eksportu 

(2008.g. 0,73%) 

2) Izglītības eksports – ārvalstu studentu 
īpatsvars Latvijā (% no kopējo studentu 
skaita) 

2013./2014.m.g. 2,3% 

(2008./2009.m.g. 1,2%) 

3) Veselības pakalpojumu eksports – 
iebraucēji (tūristi), kuru apmeklējuma 
mērķis ir ārstniecības pakalpojumi (% no 
kopējo skaita) 

2013.g. 1% 

(2007.g. 0,2%) 

1.2.5. Transporta infrastruktūras sakārtošana  

1.2.5.1. Valsts autoceļus sakārtot 

darbspējīgā līmenī. 

1.2.5.2. Novērst tehniskās ekspluatācijas 

ierobežojumus un nodrošināt dzelzceļa 

pārvadājumu drošības līmeni atbilstoši ES 

Valsts autoceļi un pilsētu tranzītielas 
sakārtotas darbspējīgā līmenī: vismaz 
apmierinošā stāvoklī esošo valsts autoceļu 
īpatsvars % 2013.g.: asfaltētie – 55%, 
grantētie -65%  

(2009.g. asfaltētie – 54,4%, grantētie – 

SM 
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normatīvajiem aktiem. 

1.2.5.3. Nodrošināt ostu pieejamību. 

1.2.5.4. Attīstīt lidostu Rīga kā nozīmīgu 

Eiropas līmeņa gaisa satiksmes centru. 

63,8%) 

Saglabāts vilcienu kustības ātrums, novēršot 
tehniskās ekspluatācijas ierobežojumus: 
kravas vilcienu kustības vidējais tehniskais 
ātrums 2013.g. 42,8 km/h 

Rekonstruēti auto, dzelzceļa pievedceļi, 
kuģu kanāli, viļņlauži, kā rezultātā 
palielināta ostas caurlaides spēja, kas ir 
viens no priekšnosacījumiem kravu 
apgrozījuma ikgadējam pieaugumam ostās 
2010.-2013.g.: apgrozījuma pieaugums 2% 

Apkalpoto pasažieru skaita ikgadējs 
pieaugums lidostā Rīga 2010.-2013.g. 5% 

1.2.6. Vides infrastruktūras sakārtošana  

1.2.6.1. Nodrošināt vides aizsardzības 
prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības 
pakalpojumus 

Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem nodrošināti 
normatīvo aktu prasībām atbilstoši 
ūdenssaimniecības pakalpojumi, % no 
kopējā iedzīvotāju skaita:  

2013.gadā 68 % 

(bāzes vērtība 2009.gadā 50 %) 

VARAM 

1.2.6.2. Nodrošināt vides aizsardzības 
prasībām atbilstošus atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus 

Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem nodrošināti 
normatīvo aktu prasībām atbilstoši 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi, % 
no kopējā iedzīvotāju skaita: 

2013.gadā 90 % 

(bāzes vērtība 2009.gadā 80 %) 
1.2.6.3. Samazināt plūdu draudus, nodrošinot 
priekšnoteikumus teritoriju ilgtspējīgai 
attīstībai 

Iedzīvotāju skaits, kuriem samazināti plūdu 
draudi, 
2013.gadā 65 tūkst. iedzīvotāju 

1.2.6.4. Samazināt antropogēno slodzi Natura 

2000 teritorijās bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai 

Tādu Natura 2000 teritoriju īpatsvars kopējā 
Natura 2000 teritoriju platībā, kur veikti 
vides aizsardzības infrastruktūras izveides 
pasākumi, 
 
2013.gadā 11 % 

1.2.6.5. Nodrošināt ES direktīvām atbilstošu 
vides kontroli un monitoringu 

Gaisa un ūdens kvalitātes monitoringam un 
kontrolei nepieciešamās informācijas 
nodrošinājums 

2013.gadā 100 % 

(bāzes vērtība 2009.gadā 70 %) 

1.3. Zināšanu ekonomika 
1.3.1.Palielināt augstākās izglītības kvalitāti 
un efektivitāti  

Augsta līmeņa sagatavoto speciālistu skaits 
(doktora un maģistra grādu ieguvušo 
īpatsvars kopējā absolventu skaitā)  

IZM, EM 
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1.3.1.1. Uzlabot augstākās izglītības 
finansēšanas sistēmu. Pēc Augstākās 
izglītības likuma pieņemšanas sagatavot 
attiecīgus MK noteikumus, kas nodrošinās 
valsts budžeta finansējuma efektīvāku 
izmantošanu, īstenojot principu „nauda seko 
kvalitātei” (tiks ieviests uz rezultātiem 
orientēts finansējuma piešķiršanas princips, 
tas ir – valsts finansējums tiks piešķirts, ņemot 
vērā augstākās izglītības institūcijas 
efektivitātes un kvalitātes rādītājus). 

1.3.1.2. Nodrošināt studiju programmu 
atbilstību tautsaimniecības vajadzībām. 
Definēt noteiktus studiju rezultātus zināšanu 
un prasmju izteiksmē katrai studiju 
programmai atbilstoši vienotai kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai, kā rezultātā tiks veicināta 
studiju procesa orientācija uz noteiktu 
tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu 
zināšanu un prasmju apguvi. Vismaz 80% 
studiju programmām ir definēti mācīšanās 
rezultāti (learning outcome pieeja). 

2013.g. 15% 

(2009.g. 11%) 

1.3.2. Sadarbības veicināšana starp izglītības, 

zinātnes un uzņēmējdarbības sektoriem, 

pilnveidojot tehnoloģijas un zināšanu pārnesi, 

sekmējot privātā sektora investīcijas 

pētniecībā un attīstībā  

1.3.2.1. Veicināt un atbalstīt zināšanu un 
tehnoloģiju pārnesi. Izveidot kompetences 
centrus un tehnoloģiju pārneses 
kontaktpunktus augstskolās. 

1.3.2.2. Pilnveidot intelektuālā īpašuma, kas 

radies no valsts budžeta finansētas 
zinātniskās darbības, pārraudzības un 

izmantošanas kārtību. 

1.3.2.3. Atbalstīt Latvijas zinātnieku un 

komersantu dalību ES pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības programmās 

(EUREKA, EUROSTARS, ARTEMIS, 

Eiropas Kosmosa aģentūra). 

1.3.2.4. Atbalstīt 10 valsts nozīmes 

pētniecības centru izveidi un darbību. 

Pētniecībai un attīstībai novirzīto līdzekļu 
apjoms (% no IKP)  

2013.g. 0,89% 

(2008.g. 0,61%) 

Privātās investīcijas pētniecībai un attīstībai 
(% no visām investīcijām šiem mērķiem) 

2013.g. 50% 

(2008.g. 27%) 

EM, IZM 

1.3.3. Jaunu un inovācijas jomā aktīvu 

uzņēmumu (īpaši – MVU) attīstības 

sekmēšana, t.sk. sniedzot atbalstu jaunu 

produktu un tehnoloģiju izstrādei un 

ieviešanai ražošanā  

Inovatīvu uzņēmumu īpatsvars (% no visiem 
uzņēmumiem)  

2013.g. 24% 

EM, IZM 
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1.3.3.1. Atbalstīt Zinātnisko institūciju 
reģistrā reģistrēto komersantu un valsts 

zinātnisko institūtu praktiskas ievirzes 

pētniecības projektus. 

1.3.3.2. Atbalstīt jaunu produktu un 

tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā. 

1.3.3.3. Īstenot pasākumus motivācijas 
celšanai inovatīvas uzņēmējdarbības 

uzsākšanai un attīstīšanai. 

(2008.g. 19,6%) 

1.4. Efektīvas, drošas un ilgtspējīgas enerģijas piegādes nodrošināšana  
1.4.1. Energoapgādes drošības un 

energoefektivitātes līmeņa paaugstināšana  

1.4.1.1. Vietējo primāro energoresursu 
pašnodrošinājuma palielināšana primāro 
energoresursu struktūrā, t.sk. lai palielinātu 
no atjaunojamiem energoresursiem saražotās 
enerģijas daļu bruto gala enerģijas patēriņā 
saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK, sasniedzot 
40 % daļu 2020.gadā 

1.4.1.2. Elektroenerģijas ģenerēšanas 
pašnodrošinājuma palielināšana (jaunu 
elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstība) 

1.4.1.3. Enerģijas ietaupījuma palielināšana 
gala enerģijas patēriņā (energoefektivitātes 
pasākumu plāna izstrāde) 

Elektroenerģijas ģenerēšanas 
pašnodrošinājums:  

2013.gadā 80 % 

(2008.gadā 60 %) 

Enerģijas intensitāte (kopējais enerģijas 
patēriņš pret IKP 2000.gadā salīdzināmās 
cenās – tonnas naftas ekvivalentā uz EUR 
1000): 

2013.gadā 0,36 

(2008.gadā 0,32) 

EM, ĀM, 
VARAM 

1.4.2. Enerģijas infrastruktūras projektu 

attīstība Baltijas enerģijas tirgus 

starpsavienojuma plāna ietvaros  

1.4.2.1. Baltijas valstu elektroenerģijas 
tirgus integrācija, lai novērstu Baltijas 

valstu enerģijas tirgus izolētību. 

1.4.2.2. Elektroenerģijas starpsavienojumi, 

lai nodrošinātu energoapgādes ilgtspējīgu 

attīstību. 

1.4.2.3. Gāzes starpsavienojumi, lai 

nodrošinātu energoapgādes ilgtspējīgu 

attīstību. 

Ieviesta Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža 
(NordPool)  

Attīstīts pārvades tīkls Kurzemes reģionā 

Modernizēts Latvijas – Lietuvas gāzes 
starpsavienojums 

EM 

1.4.3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana  

1.4.3.1. Veicināt investīcijas siltumnīcefekta 
(SEG) gāzu emisiju samazināšanai, īstenojot 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
līdzfinansētos projektus 

Realizētajos projektos panāktais SEG 
samazinājums tehnoloģiju dzīves laikā:  

1,2 milj. tonnu CO2 ekvivalenta 

VARAM 
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2. Sociālā drošība 
2.1. Nodarbinātība un sociālais atbalsts 
2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu 

īstenošana, pilnveidošana un pārraudzība  

2.1.1.1. Noteikt bezdarbnieku un darba 
meklētāju apmācības jomas un prioritāros 
virzienus. Nepieciešams informēt MK un 
pamatot, kādās profesijās un jomās 
bezdarbniekiem un darba meklētājiem tiks 
piedāvātas apmācības un kādas vispārīgas 
prasmes tiks piedāvāts apgūt, kā arī par ar to 
saistītām papildus rīcībām. 

2.1.1.2. Izstrādāt stratēģiju pārejai no 

krīzes (īstermiņa) pasākumiem uz 

ilgtermiņa pasākumiem (apmācības, 
pārkvalifikācija un citi aktivizēšanas 

pasākumi), tos nepārtraukti pilnveidojot un 

piemērojot aktuālajām darba tirgus 
vajadzībām, šim mērķim piesaistot arī 
darba tirgus politikas jomas ekspertus. 
Stratēģija noteiks īstermiņa un ilgtermiņa 
pasākumu sadalījumu 2010. un 2011.gadā, kā 
arī laika periodus, kādos plānots pārtraukt vai 
samazināt īstermiņa pasākumu īstenošanas 
apmērus. 

2.1.1.3. Stiprināt Nodarbinātības valsts 
aģentūras kapacitāti, kā arī nodrošināt tās 

darbības un noslodzes monitoringu. 
Nepieciešams sagatavot ziņojumu par NVA 
kapacitātes stiprināšanas pasākumiem, kā arī 
raksturojošiem rādītājiem - vidējais klientu 
apmeklējumu skaits uz vienu NVA filiāles 
darbinieku, kas veic klientu apkalpošanu; 
laiks, kas atvēlēts viena klienta apkalpošanai; 
klientu apkalpošanas biežums. 

2.1.1.4. Regulāri informēt Ministru 

prezidentu par aktīvās darba tirgus 

politikas pasākumu ieviešanas gaitu. 
Ziņojumā iekļauta informācija par dalībnieku 
skaitu (kopējais plānotais skaits / kopējais 
bezdarbnieku skaits, programmā nodarbināto 
stipendiātu skaits), esošajām problēmām un 
piedāvātajiem risinājumiem. 

Līdz 2013.gadam aktīvās darba tirgus 
politikas pasākumi un bezdarba 
samazināšanas preventīvie pasākumi veicina 
personu konkurētspēju un iekļaušanos darba 
tirgū:  

1) Bezdarbnieku, kas piedalījušies jebkāda 
veida aktīvās darba tirgus politikas 
pasākumos vai bezdarba samazināšanas 
preventīvajos pasākumos īpatsvars no vidējā 
reģistrēto bezdarbnieku skaita periodā - 80% 

2) Pēc aktīvās darba tirgus politikas 
pasākumu pabeigšanas 6 mēnešu laikā darbā 
iekārtojušos bezdarbnieku īpatsvars no 
aktīvo nodarbinātības pasākumu pabeigušo 
skaita - 30% 

LM,EM 

2.1.2. Nepārtraukta nodarbināto 

konkurētspējas celšana  

2.1.2.1. Pilnveidot mūžizglītības sistēmu, 
izvēršot pieaugušo izglītības aktivitātes, to 
ietvaros īpaši atbalstot sociālās atstumtības 

Mūžizglītības pasākumos iesaistīto 
dalībnieku īpatsvars, kas 6 mēnešus pēc 
pasākuma pabeigšanas nebija reģistrējušies 
NVA kā bezdarbnieki - 90% 

LM 
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riskam vairāk pakļautās iedzīvotāju 
grupas. Pieaugušo izglītības pasākumi, 
piedāvājot apgūt neformālās izglītības 
programmas visu astoņu ES līmenī akceptēto 
pamatkompetenču jomās (saziņa valsts valodā, 
saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un 
pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, 
digitālā prasme, mācīšanās prasme, sociālās 
un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un 
uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un 
izpausme), kā arī piedāvājot apgūt 
profesionālās pilnveides programmas. 
Pasākumi paredz indivīdu finansiālu 
līdzdalību. No finansiālas līdzdalības tiks 
atbrīvotas noteiktas sociālās atstumtības 
riskam pakļautās grupas. 
2.1.3. Efektīva ārkārtas sociālās drošības tīkla 

darbības nodrošināšana  

2.1.3.1. Nodrošināt Sociālās drošības tīkla 
stratēģijas ieviešanu un uzraudzību. 
Izveidot Sociālās drošības tīkla stratēģijas 
uzraudzības sistēmu, kas nodrošina efektīvu 
sociālā atbalsta pasākumu ieviešanu 
labklājības, izglītības, veselības un transporta 
jomās negatīvās sociālās ietekmes 
samazināšanai līdz 2011.gada 31.decembrim. 

2.1.3.2. Sagatavot izvērtējumu par 
nabadzību, veselības aprūpi un pensijām. 
Nepieciešams regulāri informēt MK par 
situāciju katrā no šīm jomām. 

Sociālās drošības tīklā iesaistīto iedzīvotāju 
īpatsvars:  

1) Garantētā minimālā ienākuma pabalsta 
saņēmēju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā 
(%) 

2011.g. 4,4% 

(2008.g. 1,2%) 

2) Piecgadīgo bērnu, kas iesaistīti izglītības 
procesā, īpatsvars piecgadīgo bērnu 
kopskaitā (%) 

2011.g. 93% 

(2009.g. 89%) 

3) Trūcīgo pacientu, kam nodrošināta 
veselības aprūpe veselības aprūpes iestādēs, 
īpatsvars no trūcīgajiem pacientiem, kam 
nepieciešama veselības aprūpe (%) 

2011.g. 90% 

(2009.g. 20%) 

4) Pārvadāto pasažieru īpatsvars, kam 
sniegti sabiedriskā transporta pakalpojumi, 
piemērojot braukšanas maksas 
atvieglojumus, no kopējā pasažieru skaita 
reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes 
maršrutos 

2011.g. 12,7 % 

LM, VesM, 

IZM, SM 
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(2009.g. 10%) 

2.2. Reģionu atšķirību mazināšana 
2.2.1. Atbalsts reģionu ekonomiskajai 

aktivitātei, nodrošinot mērķtiecīgus un 

koordinētus ieguldījumus attīstības centros un 

specifiskajās mērķa teritorijās  

2.2.1.1. Reģionālās politikas 
aktualizācija/izstrāde – papildus 

finansējuma piesaiste pašvaldību projektu 

īstenošanai, kas sekmē ekonomisko attīstību 
reģionos. Izstrādāts priekšlikums finansējuma 
piesaistei Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētās prioritātes „Policentriska 
attīstība” pasākumiem. Izstrādāts Piekrastes 
attīstības pamatnostādņu projekts un īstenots 
rīcības plāns piekrastes attīstībai. Sagatavots 
priekšlikums ELFLA finansējuma piesaistei 
infrastruktūras sakārtošanai īpaši 
atbalstāmajās teritorijās. 

Pilsētu / lauku iedzīvotāju attiecība  

2013.g. 70% / 30% 

(2009.g. 67,8% / 32,2%) 

VARAM 

2.2.2. Pašvaldību finansiālās rīcībspējas 

paaugstināšana, paplašinot un dažādojot 

pašvaldību budžetu ieņēmumu bāzi  

2.2.2.1. Nodokļu sistēmas pilnveidošana, lai 
motivētu pašvaldības veicināt attīstību savā 
teritorijā. 

2.2.2.2. Atbilstoši administratīvi teritoriālās 

reformas rezultātiem pārskatīt pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas mehānismu. 
Nepieciešams pilnveidot principus pēc kādiem 
notiek pašvaldību finanšu izlīdzināšanās. 

Pašvaldību finansiālās kapacitātes 
novērtējums autonomo funkciju veikšanai 
(labs vai ļoti labs novērtējums)  

2013.g. 17,4% 

(2005.g. 17,4%) 

VARAM 

2.2.3. Pakalpojumu sasniedzamības 

nodrošināšana visā Latvijas teritorijā  

2.2.3.1. Nodrošināt iespēju visiem 

iedzīvotājiem nokļūt novada centrā, 
apmeklēt izglītības iestādes, nokļūt darba 

vietās, valsts un pašvaldību institūcijās to 

normālajā darba laikā ar sabiedrisko 
transportu 

Pagastu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz 
divi autobusu reisi dienā, kas savieno tos ar 
novada centru 2013.g.: 100%  

Novadu īpatsvars, kur ir nodrošināti vismaz 
divi autobusu reisi dienā, kas savieno tos ar 
reģiona centru vai galvaspilsētu 2013.g.: 
100% 

SM 

2.3.Veselība 
2.3.1. Stacionārās veselības aprūpes 

plānveidīga konsolidācija  

2.3.1.1. Izveidot izmaksu efektīvu 
stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzēju tīklu, paredzot izmaiņas veselības 
aprūpes organizēšanas un finansēšanas 
kārtībā. Izveidot slimnīcu apvienības. 
Samazināt kopējo gultu skaitu stacionāros, 
tuvojoties rādītājam 4,65 gultas uz 1000 

Samazināts vidējais ārstēšanās ilgums 
stacionārā  

2013.g. 7,8 dienas 

(2008.g. 9,4 dienas) 

Palielināta stacionāro gultu noslodze 

VesM 
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iedzīvotājiem. 2013.g. 85% 

(2008.g. 76,6%) 
2.3.2. Primārās veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju tīkla un komandas 

efektīva darbība  

2.3.2.1. Izveidot efektīvu primārās veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīklu, 
paredzot izmaiņas veselības aprūpes 

organizēšanas un finansēšanas kārtībā. 
Ģimenes ārsta komandas paplašināšana, 
piesaistot ģimenes ārsta praksei otru māsu. 
Ģimenes ārstu skaita palielināšana, 
pārkvalificējot slimnīcu ārstus, kuri reformas 
rezultātā zaudējuši darbu. 

Samazināta pacientu ar 1.līmeņa diagnozēm 
hospitalizācija līdz 1 % no kopējā 
hospitalizēto skaita  

Palielināts apmeklējumu skaits pie ģimenes 
ārsta (ģimenes ārsta konsultāciju skaits uz 1 
reģistrēto pacientu) 

2013.g. 3,1 

(2008.g. 3,0) 

VesM 

2.3.3. Ambulatorās veselības aprūpes 

pieejamības nodrošināšana, 

palielinot ambulatorajai veselības aprūpei 

paredzētos līdzekļus no kopējiem veselības 

nozares līdzekļiem  

2.3.3.1. Palielināt ambulatorās veselības 
aprūpes pieejamību, paredzot izmaiņas 

veselības aprūpes organizēšanas un 
finansēšanas kārtībā. Mājas aprūpes vizīšu 
nodrošināšana. Garīgās veselības aprūpes 
centru izveide, sabiedrībā balstītu garīgās 
veselības aprūpes iestāžu pakalpojumu 
pieejamības palielināšanai. 

Palielināts ambulatoro apmeklējumu skaits 
pie ārsta uz 1 iedzīvotāju  

2013.g. 1,6 

(2008.g. 1,3) 

VesM 

2.3.4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

pieejamības nodrošināšana  

2.3.4.1. Izveidot izmaksu efektīvu 
neatliekamās medicīniskās palīdzības 

sniedzēju tīklu, paredzot izmaiņas veselības 
aprūpes organizēšanas un finansēšanas 
kārtībā. Pašvaldībās esošo neatliekamās 
medicīniskās palīdzības pakalpojumu 
sniedzēju iekļaušana vienotajā palīdzības 
dienestā. Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības ārstu skaita palielināšana, 
pārkvalificējot slimnīcu ārstus, kuri reformas 
rezultātā zaudējuši darbu. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
saņemšana dzīvībai bīstamās situācijās  

80% gadījumu tiek nodrošināta 15 
minūšu laikā pilsētā un 25 minūšu laikā 
pārējās teritorijās no pakalpojuma 

pieteikšanas brīža 

(2008.g. 75% gadījumu) 

VesM 

2.4. Izglītība 
2.4.1. Paaugstināt izglītības efektivitāti 
(izmaksu efektivitāti)  

2.4.1.1. Nodrošināt pakāpeniskas, uz 
efektīvu izglītības kvalitātes 

paaugstināšanu vērstas izmaiņas vispārējā 
izglītībā Efektivitāti plānots nodrošināt, 
palielinot skolnieku proporciju pret 

Nodrošināts efektīvs izglītības finansējuma 
izlietojums - skolēnu un pedagogu 
proporcija pilsētā/novadā  

2013.g. 12/10 

(2009.g. 10,2/8) 

IZM 
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pedagogiem. Izvērtēt finansēšanas principa 
„nauda seko skolēnam” īstenošanas sekas un 
problēmas 2009./2010.m.g. Izvērtēt izmaksu 
efektivitātes palielināšanas līdzsvarotību ar 
izglītības pieejamības nodrošināšanu. Izstrādāt 
atbilstošus grozījumus kārtībā, kādā aprēķina 
un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai, nodrošinot efektīvu 
finansējuma izlietojumu. 

2.4.1.2. Nodrošināt profesionālās izglītības 
iestāžu optimizāciju un diferenciāciju. Tiek 
plānots samazināt profesionālo izglītības 
iestāžu tīklu, nodrošinot esošo iestāžu 
efektīvāku darbību. 
2.4.2. Paaugstināt izglītojamo mācību 

sasniegumus  

2.4.2.1. Satura pilnveide pamatizglītības 
posmā. Tiek plānots izstrādātas jaunas mācību 
priekšmetu programmas visos priekšmetos 1.-
6.klasei un matemātikā un dabaszinātnēs 7.-
9.klasei. Ieviest jaunos mācību priekšmetu 
standartus un mācību priekšmetu programmas, 
nodrošinot metodisko atbalstu, skolotāju 
tālākizglītību un skolēnu sasniegumu 
monitoringu. 

2.4.2.2. Nodrošināt izglītojamo teorētisko 

zināšanu praktisku lietošanu, lai sekmētu 

konkurētspēju globālās ekonomikas 
apstākļos. Lai attīstītu izglītojamo prasmes 
pielietot teorētiskās zināšanas, plānots sekmēt 
pedagogu tālākizglītību un attiecīgu materiālu 
izstrādi, kā arī dabas zinātņu mācību 
priekšmetu valsts pārbaudījumos par vispārējo 
vidējo izglītību papildināt ar praktisko daļu, 
kurā tiek novērtēta izglītojamo teorētisko 
zināšanu praktiska lietošana. 

Piecpadsmitgadīgo skolēnu īpatsvars ar 
augstiem (OECD PISA 5-6.līmenis) 
sasniegumiem matemātikā un dabaszinātnēs  

2013.g. 8,8% 

(2009.g. 4,1%) 

IZM 

2.4.3. Nodrošināt pedagogu izcilību  

2.4.3.1. Pilnveidot uzņemšanas kritērijus 
pedagoģiskajās programmās. Lai 
pedagoģiskajās programmās tiktu uzņemti 
tikai labākie vidusskolu absolventi, tiks 
ieviests profesionālās atbilstības tests. 
Vienlaikus, lai samazinātu to vidusskolnieku 
absolventu uzņemšanu, kas izvēlas 
pedagoģijas programmas, jo netiek uzņemti 
citās programmās, tiks paaugstināta studiju 
maksa (atbilstoši augstākās izglītības tirgus 
cenai). 

Pedagoga profesijas prestiža celšana un 
jauno pedagogu piesaiste – jauno pedagogu, 
kas aiziet strādāt uz skolu, īpatsvars  

2013.g. 40% 

(2009.g. 10%) 

IZM 
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2.4.3.2. Uzlabota pedagogu studiju 
kreditēšanas sistēma. Tiks paātrināta kredītu 
dzēšana strādājošiem pedagogiem. 

2.4.3.3. Pilnveidot pedagogu tālākizglītības 
kvalitāti. Tiks sagatavotas jaunas pedagogu 
tālākās izglītības programmas, lai nodrošinātu 
pedagogu kvalifikācijas celšanu. 

2.4.3.4. Pilnveidot pedagoģisko studiju 
programmu kvalitāti. Tiks pārskatīti 
pedagoģiskās prakses nosacījumi, ieviešot 
skolās mentoringa sistēmu. 

2.5. Fiziskā drošība 
2.5.1. Noziedzīgo nodarījumu prevencija un 

apkarošana  

2.5.1.1. Latvijas vienotā nacionālā 
kriminālizlūkošanas modeļa izveide un 
ieviešana. Viena no ES prioritātēm ir Eiropas 
Kriminālizlūkošanas modeļa ieviešana, 
nodrošinot augstu kriminālizlūkošanas 
kvalitātēs standartu. Šis modelis nosaka 
vienotu metodoloģiju, kura jāievēro visām ES 
dalībvalstīm un aģentūrām (īpaši Eiropolam) 
ar mērķi nodrošināt efektīvu informācijas 
plūsmu starp tiesībsargājošām iestādēm 
organizētās un pārrobežu noziedzības 
apkarošanā. Kriminālizlūkošanas modelis ir 
efektīvi realizēta stratēģija cīņai ar 
noziedzīgiem nodarījumiem, īpaši organizēto 
noziedzību, kura balstīta uz 
kriminālizlūkošanas procesā iegūtajiem 
rezultātiem. 

2.5.1.2. Veikt valsts pamatnostādņu 

narkotisko un psihotropo vielu un to 

atkarības izplatības ierobežošanai un 
kontrolei izstrādi un nodrošināt to 
īstenošanu. Pamatnostādnēs tiks aptverti 
galvenie turpmākās politikas pamatprincipi un 
nepieciešamie pasākumi gan narkomānijas 
profilakses, ārstniecības un rehabilitācijas, gan 
nelegālo narkotiku izplatīšanas apkarošanas 
jomās. 

Valsts policijā uzsākto kriminālprocesu 
atklāšanas īpatsvars (%)  

2013.g. 33,8% 

(2008.g. 33,8%) 

Noziedzīgo nodarījumu, kas saistīti ar 
narkotisko vielu nelikumīgu izgatavošanu, 
glabāšanu vai realizēšanu, īpatsvars (no 
kopējā noziegumu skaita %) 

2013.g. 4% 

(2009.g. 4%) 

IeM 

2.5.2. Kriminālsodu politikas pilnveidošana  

2.5.2.1. Vienkāršot un efektivizēt 
kriminālsodu izpildes procesu. Līdz 
2013.gadam ieviest tās ar brīvības atņemšanu 
notiesāto resocializācijas modeļa sastāvdaļas, 
kas neprasa papildus finansējumu. 
Nepieciešams pāriet uz divām režīma 

Notiesāto, kurus ieslodzījuma vietās 
nodarbina komersanti, skaita pieaugums  

(2013.gadā par 15% pret 2010.gada 
rādītāju) 

TM 



29 
 

pakāpēm daļēji slēgtajos cietumos 2010.gadā, 
precizēt naudas soda un piespiedu darba 
izpildes kārtību. 

3. Publiskās pārvaldes reformas 
3.1. Publiskās pārvaldes funkciju un pakalpojumu optimizēšana 
3.1.1. Publiskās pārvaldes pakalpojumu un 

funkciju pārskatīšana, netipisko pakalpojumu 

un funkciju pārtraukšana vai nodošana citam 

izpildītājam, kā arī līdzīgo funkciju 

centralizēšana (apvienošana)  

3.1.1.1. Turpināt funkciju vērtēšanu. 
Pārskatīt publiskās pārvaldes sniegto 
pakalpojumu un funkciju ekonomisko un 
funkcionālo efektivitāti, atsakoties no 
nelietderīgām funkcijām un pakalpojumiem, 
kā arī izvērtējot iespējas pakalpojumu 
sniegšanu un funkciju veikšanu nodot 
zemākam publiskās pārvaldes līmenim vai 
privātajam sektoram. 

3.1.1.2. Izstrādāt risinājumu valsts 
pārvaldes iestāžu optimālam un finansiāli 
izdevīgam izvietojumam valsts īpašumā 
esošajos nekustamajos īpašumos. 
Nepieciešams izvērtēt dažādu iestāžu 
atrašanās vietu, nekustamos īpašumus, to 
piederību, tehnisko stāvokli, piemērotību 
noteiktu funkciju veikšanai un izpildei, 
izmaksas par telpu lietošanu. Atbilstoši šādam 
izvērtējumam nepieciešams optimālāk un 
finansiāli izdevīgāk izvietot iestādes. 

3.1.1.3. Noteikt vienotu fondu dibināšanas 
kārtību un darbības pamatprincipus visā 
valsts pārvaldē. Nosakot vienotu fondu 
dibināšanas kārtību visā valsts pārvaldē, 
nepieciešams sniegt arī priekšlikumus par 
funkcionāli saistīto fondu apvienošanu. 

3.1.1.4. Izstrādāt valsts un pašvaldību 

kapitālsabiedrību kompetentas un 

profesionālas pārvaldības modeli, lai 
nodrošinātu valsts un pašvaldību 

uzņēmumu kapitāla daļu efektīvu pārvaldi. 

3.1.1.5. (Svītrots ar MK 19.07.2011. rīkojumu 

Nr.332) 

3.1.1.6. Samazināt MK izskatāmo 
dokumentu skaitu. Ministru kabinetā šobrīd 
tiek skatītu visu nozaru noteikumi un citi 
tiesību akti. Izvērtējot pašreiz MK izskatāmo 

Vispārējās valdības (general government) 
izdevumi, % no IKP  

2013.g. 40,0% 

(2009.g. 42,9%) 

VK, FM, TM, 

VARAM 
sadarbībā ar 

visām 

ministrijām, 

EM 
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dokumentu veidu virzības lietderību MK 
Kārtības rullim atbilstošajā kārtībā, tiktu rasti 
risinājumi dokumentu aprites mazināšanai 
MK un paātrināts lēmumu pieņemšanas 
process. 

3.1.1.7. E-iepirkumu sistēmas 
pilnveidošana. E-iepirkumu sistēmas 
izveidošana un izmantošana ir būtisks 
priekšnosacījums, lai uzlabotu iepirkumu 
efektivitāti un caurspīdīgumu. 

3.1.1.8. Izstrādāt noteikumus par iestāžu 

iekšējās kontroles sistēmu. 
3.1.2. „Vienas pieturas aģentūras” principa 

ieviešana valsts un pašvaldību pakalpojumu 

sniegšanā  

3.1.2.1. Izveidot vienas pieturas aģentūras. 
Vienas pieturas aģentūras ļaus iedzīvotājam 
saņemt pieprasīto informāciju un pārvaldes 
pakalpojumus vienuviet – klātienē un/vai 
elektroniski, personīgi nevēršoties 
kompetentajā iestādē pie atbildīgās 
amatpersonas (valsts pārvaldes reģionālo 
iestāžu efektīvāks izvietojums). 

3.1.2.2. Ieviest vienas pieturas aģentūras 

reģionālajā (pašvaldību) līmenī, kas strādā 
tieši ar klientiem, bet atbalsta funkcijas 
centralizēt un, ciktāl iespējams, nodot 

privātiem partneriem. 
3.2. Cilvēkresursu efektīva pārvaldība publiskajā sektorā 
3.2.1. Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības 

sistēmas pilnveidošana un vienotas atlīdzības 

sistēmas paplašināšana un nostiprināšana  

3.2.1.1. Vienkāršot personāla vadības 
procedūras civildienestā. Nepieciešams 
izstrādāt koncepciju par valsts vispārējā un 
specializētā civildienesta sistēmas 
vienkāršošanu, tostarp attiecinot šo sistēmu arī 
uz pašvaldību līmeni. Vienlaikus nepieciešams 
izstrādāt ieteikumu iestāžu struktūru 
veidošanai. 

3.2.1.2. Stiprināt cilvēkresursu vadības 
sistēmas komponentes: karjeras attīstība 
un amatpersonu vērtēšanas sistēma. Līdz 
2010.gada beigām, balstoties uz pieņemto 
valsts sektora vienoto atalgojumu sistēmu un 
izmantojot starptautisko organizāciju tehnisko 
palīdzību, stiprināt šādas cilvēkresursu 

Vispārējās valdības sektorā nodarbināto 
īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita, (%)  

2013.g. 8,0% 

(2009.g. 8,6%) 

VK, FM 
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vadības sistēmas komponentes: karjeras 
attīstība; ikgadēja amatpersonu un darbinieku 
vērtēšanas sistēma, pamatojoties uz 
kompetencēm un sasniegtajiem rezultātiem; 
uz sasniegtajiem rezultātiem balstīta atlīdzība, 
tādējādi stimulējot kvalificētākos valsts 
sektora darbiniekus. 

3.2.1.3. Progress valsts sektora nominālā 
atalgojuma un darbinieku skaita 

samazināšanā, ieskaitot minēto darbību 

īstenošanu pašvaldībās, valsts aģentūrās un 

citās valsts iestādēs. 

3.2.1.4. Vienotas atlīdzības sistēmas 
paplašināšana un nostiprināšana. Paplašināt 
amatu katalogu1, nodrošinot, ka pašvaldību 
darbinieku atalgojums nepārsniedz valsts 
pārvaldes darbinieku atalgojuma augšējos 
ierobežojumus. Pašvaldībām būtu jānodrošina 
samazinājums 2010.gada pašvaldību budžeta 
atalgojuma sadaļā saskaņā ar paredzētajiem 
ietaupījumiem fiskālās konsolidācijas paketē. 
Vienlaikus nepieciešams izstrādāt iekšējās 
kontroles sistēmas, kas preventīvi novērš 
resursu nelietderīgu izmantošanu. 

3.3. E-pārvaldes veicināšana un birokrātisko procedūru atvieglošana valsts un pašvaldību iestāžu darbā 
3.3.1. Integrētas un sadarbspējīgas valsts un 

pašvaldību pārvaldes elektroniskās 

informācijas telpas veidošana  

3.3.1.1. Izveidot Publiskās pārvaldes 

dokumentu pārvaldības sistēmu 
integrācijas vidi. Sistēmai jānodrošina 
elektroniska dokumentu aprite starp publiskās 
pārvaldes iestādēm. 

3.3.1.2. Pārveidot iestāžu pakalpojumu 
sniegšanu tā, lai pilnā mērā tiktu 

nepastarpināti izmantoti pārvaldes iestāžu 

informācijas resursi, neprasot šo 

informāciju iestādē iesniegt iedzīvotājam 

izziņas veidā. 

3.3.1.3. Nodrošināt uz dzīves situāciju 

modeļa bāzētu vienotu piekļuves punktu 

valsts pārvaldes pakalpojumiem portālā 
www.latvija.lv. 

E-pakalpojumu pieejamība (% no tiešsaistē 
pieejamajiem 20 ES ieteiktajiem e-
pakalpojumiem)  

2013.g. 90% 

(2009.g. 65%) 

VARAM, SM 

3.3.2. Iedzīvotāju e-prasmju pilnveide un 

100% interneta pieejamības nodrošināšana  

3.3.2.1. E-prasmju pilnveidošana 
iedzīvotājiem. E-risinājumu izmantošanā 

Samazinās iedzīvotāju īpatsvars ar zemām 
datorprasmēm  

2013.g. 8% 

VARAM, SM 



32 
 

publiskajā un privātajā sektorā būtiska loma ir 
potenciālo lietotāju zināšanu līmenim jeb e-
prasmēm, kas nodrošina pilnvērtīgu e-
produktu izmantošanu. Līdz ar to, lai 
nodrošinātu pilnvērtību e-pārvaldes darbu un 
e-pakalpojumu izmantošanu, nepieciešams 
pilnveidot iedzīvotājiem e-prasmes 
(apmācības un informatīvie pasākumi). 

3.3.2.2. Bezmaksas bezvadu interneta 

pieejamības nodrošināšana publiskās 

pārvaldes iestādēs - ieviest bezvadu 
internetu vienas pieturas aģentūrās. 
Izmantojot bezmaksas bezvadu interneta 
pieeju, iedzīvotāji un uzņēmēji varēs piekļūt 
vienotajam valsts un pašvaldību pakalpojumu 
portālam. 

3.3.2.3. Elektronisko sakaru vienlīdzīgas 

pieejamības nodrošināšana visā Latvijas 

teritorijā - nodrošināt iespēju pieslēgt 
platjoslas pakalpojumus. 

(2009.g. 11%) 

 

 

1 Amatu katalogā jāiekļauj Nacionālās radio un televīzijas padomes, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Augstākās izglītības padomes, tiesu un 
prokuratūras darbinieku, pašvaldību un to izveidoto iestāžu, kā arī zinātnisko institūtu darbiniekus, kas 
neieņem akadēmiskos amatus, un valsts dibinātu augstskolu vispārējais personāls, kas neieņem pedagogu 
amatu sarakstā noteiktos amatus. 

 

Vides ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītājs R.Vējonis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pielikums 
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Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumi un darbības rezultāti 

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2010. rīkojumu Nr.572; MK 24.11.2010. rīkojumu Nr.678; MK 01.02.2011. 

rīkojumu Nr.38; MK 13.05.2011. rīkojumu Nr.199) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

N.p.k. Uzdevums Darbības rezultāts 
Atbildīgā 
institūcija 

Termiņš 
Atsauce 

(dokuments, 
punkts) 

1. Ekonomikas izaugsme 

1.1. Makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana 

1.1.1. Stingra fiskālā disciplīna, budžeta ieņēmumu un izdevumu konsolidācija atbilstoši fiskālajam mērķim 

1.1.1.1. Fiskālās atbildības 
palielināšana – 
fiskālās disciplīnas 
likumprojekts, kas 
paredz nodrošināt 
pretciklisku fiskālo 
politiku un 
ilgtspējīgu valsts 
parādu, izveidot 
saistošu vidēja 
termiņa budžeta 
ietvaru 

Saeimai iesniegts Fiskālās 
disciplīnas likumprojekts, kurā 
ietverti fiskālie nosacījumi, kuru 
mērķis – sabalansēt budžetu 
atbilstoši ekonomikas 
cikliskajām svārstībām un 
vienlaikus nodrošināt atbilstību 
ES Stabilitātes un izaugsmes 
paktā noteiktajām prasībām 

FM 30.09.2010. LOI 4 – 
Strukturālais 
kritērijs, 3.punkts; 
SMOU 3 – B, 
1.punkts: fiskālās 
pārvaldes reformas 

Iesniegts ziņojums Saeimai ar 
priekšlikumiem par iespējām 
nostiprināt Fiskālās disciplīnas 
likumu vai ar Fiskālās 
disciplīnas likumu saistītās 
normas augstākā hierarhijā 
tiesību aktu sistēmā 

FM 30.09.2010. LOI 4, 13.3.p. 
(strukturālais 
kritērijs) 

1.1.1.2. (Svītrots ar MK 

24.09.2010. 

rīkojumu Nr.572) 

    

1.1.1.3. (Svītrots ar MK 

01.02.2011. 

rīkojumu Nr.38)  

    

1.1.1.4. (Svītrots ar MK 

24.11.2010. 

rīkojumu Nr.678) 

    

1.1.1.5. (Svītrots ar MK 

13.05.2011. 

rīkojumu Nr.199) 

        

1.1.1.6. (Svītrots ar MK 

24.11.2010. 

rīkojumu Nr.678) 

    

1.1.2. Nodokļu sloga pārdale no tiešajiem, ar darbaspēku saistītajiem nodokļiem uz netiešajiem, ar patēriņu 

saistītajiem nodokļiem un cīņa ar ēnu ekonomiku 

1.1.2.1. (Svītrots ar MK 

01.02.2011. 
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rīkojumu Nr.38)  

1.1.2.2. Samazināt ēnu 
ekonomiku un 
nedeklarēto 
nodarbinātību 

Ieviests Pasākumu plāns ēnu 
ekonomikas apkarošanai un 
godīgas konkurences 
nodrošināšanai 2010.–
2013.gadam un izpildīts Valsts 
ieņēmumu dienesta nodokļu 
saistību izpildes stratēģijas 
rīcības plāns 2010.–2013.gadam 

FM 30.10.2010. SMOU 3 – D: 
Strukturālās 
reformas, 5.punkts 

1.1.3. Latvijas pievienošanās eirozonai, ieviešot eiro kā vienīgo maksājumu līdzekli 

1.1.3.1. Realizējot stingru 
fiskālo disciplīnu, 
budžeta ieņēmumu 
un izdevumu 
konsolidācija 
atbilstoši fiskālajam 
mērķim, nodrošināta 
Māstrihtas kritēriju 
izpilde (plašāk skatīt 
1.1.1.apakšpunktu) 

Īstenots Latvijas Nacionālais 
eiro ieviešanas plāns 

FM 31.12.2013. SMOU 2 - 
6.punkts 

1.1.3.2. Realizēts Eiro 
ieviešanas projekts 

1.1.4. Finanšu sektora stabilitātes nodrošināšana 

1.1.4.1. Izveidot Attīstības 
banku – Latvijas 
Hipotēku un zemes 
bankas pārveidošana 

Izveidota Attīstības banka FM 31.12.2013. SMOU 3 – C 
Finanšu sektora 
pasākumi; LOI – 
22 

1.1.4.2. (Svītrots ar MK 

24.09.2010. 

rīkojumu Nr.572) 

    

1.1.4.3. (Svītrots ar MK 

24.09.2010. 

rīkojumu Nr.572) 

    

1.2. Uzņēmējdarbības vides un atbalsta uzlabošana 

1.2.1. Administratīvā sloga samazināšana 
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1.2.1.1. Samazināt 
uzņēmējiem 
administratīvo slogu 
uzņēmējdarbībai 
šādās „Doing 
Bussiness” jomās: 
- uzņēmējdarbības 
uzsākšana; 
- būvniecības atļauju 
saņemšana; 
- administratīvais 
slogs maksājot 
nodokļus; 
- nekustamā 
īpašuma reģistrācija 

Izstrādāts Uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanas pasākumu 
plāns kārtējam gadam un 
nodrošināta tā izpilde 

EM Katru gadu 
līdz 

15.februārim 

LOI - 32 

1.2.2. MVU labvēlīgu nosacījumu ieviešana un Mazā biznesa akta īstenošana 

1.2.2.1. Ieviest finanšu 
atbalsta 
instrumentus 
investīcijām un 
apgrozāmiem 
līdzekļiem 

LHZB īstenota programma 
"Aizdevumi komersantu 
konkurētspējas uzlabošanai", 
līdz 2013.gada 31.decembrim 
izsniedzot aizdevumus 210 
milj.LVL apmērā 

EM, 
LHZB 

31.12.2013.  

LHZB īstenota programma 
"Aizdevumi sīko (mikro), mazo 
un vidējo komersantu un 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvo sabiedrību attīstības 
veicināšanai", līdz 2013.gada 
31.decembrim izsniedzot 
aizdevumus 142 milj.LVL 
apmērā 

EM, 
LHZB 

31.12.2013.  

LGA īstenota programma 
“Garantijas uzņēmumu 
konkurētspējas uzlabošanai”, 
līdz 2013.gadam izsniedzot 
aizdevumu garantijas 320 
komersantiem un īstermiņa 
eksporta garantijas 100 
komersantiem 

EM, LGA 31.12.2013.  

EIF/ SIA "BaltCap Management 
Latvia" īstenota programma 
"Riska kapitāla fonds", 
piesaistot privāto investoru 
finansējumu 10 milj. EUR 
apmērā un līdz 2013.gadam 
veicot 15-20 riska kapitāla 
investīcijas 

EM, EIF 31.12.2013.  
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1.2.2.2. Atbalstīt 
pašnodarbinātības 
un uzņēmējdarbības 
uzsākšanu, 
organizējot 
apmācības jaunajiem 
komersantiem un 
sniedzot finansiālu 
un infrastruktūras 
atbalstu 

LHZB īstenota programma 
"Atbalsts pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības uzsākšanai", 
līdz 2013.gadam apmācītas 1200 
fiziskas personas, 600 
projektiem piešķirts finansiālais 
atbalsts 

EM, 

LHZB 

31.12.2013.  

Īstenota programma "Biznesa 
inkubatori", kuras ietvaros 
nodrošināta 10 inkubatoru 
darbība, kuros atbalstu saņems 
800 komersanti 

EM, 
LIAA 

31.12.2013.  

1.2.2.3. Atbalstīt klasteru 
sadarbības 
mehānisma 
ieviešanu, lai 
palielinātu Latvijas 
komersantu 
konkurētspēju, 
veicinot starpnozaru 
sadarbību ar 
vietējiem un Baltijas 
jūras reģiona 
komersantiem 

Atbalstīta 8 klasteru dalībnieku 
kopīgu projektu 
izstrāde,īstenošana un 
koordinācija, sadarbības 
veidošana ar vietējiem un citu 
valstu klasteriem 

EM 31.12.2013.  

1.2.2.4. Īpašu programmu 
īstenošana mazo un 
mikrouzņēmumu 
darbības uzsākšanai 

MVU kreditēšanas programmu, 
ko finansē EIB vai citi 
starptautiski donori, ieviešana 
pilnā apjomā.  

LHZB īstenota programma 
"Aizdevumi sīko (mikro), mazo 
un vidējo komersantu un 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvo sabiedrību attīstības 
veicināšanai", līdz 31.12.2013. 
izsniedzot aizdevumus LVL 142 
milj. apmērā 

EM, 

LHZB 

31.12.2013. SMOU 2 - 
D:Strukturālās 
reformas 

1.2.2.5. (Svītrots ar MK 

24.09.2010. 

rīkojumu Nr.572) 

    

1.2.2.6. Atbalstīt MVU un 
uzlabot 
uzņēmējdarbības 
vidi, apspriežoties ar 
EK un SVF, kā arī 
sadarbībā ar 
attiecīgajām 
uzņēmējdarbības 
organizācijām 
ieviest programmu 
mazo un 
mikrouzņēmumu 
atbalstam, veikt 

Sagatavots ziņojums MK par 
atļaujām, kas uzņēmumam 
jāsaņem 11 NACE jomās, 
piemēram, lai reģistrētu īpašumu 
un veiktu uzņēmējdarbību, un 
ierosināti vienkāršošanas 
priekšlikumi 

VK 01.07.2011. SMOU 3, D 
6.punkts 
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pasākumus 
uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai 

1.2.2.7. (Svītrots ar MK 

24.11.2010. 

rīkojumu Nr.678) 

    

1.2.2.8. Privāto investīciju 
piesaistes stratēģijas 
izstrāde 

Sagatavots MP rīkojums un 
izveidota augsta līmeņa darba 
grupa, kurā izvērtēta investīciju 
piesaistes stratēģija, lai 
nodrošinātu sekmīgu investīciju 
piesaisti 

EM 01.07.2011. SMOU 3, D 
7.punkts 

1.2.3. Efektīva ES fondu finansējuma apguve, apgūstot pieejamo finansējumu pilnā apmērā un mazinot 

administratīvos šķēršļus fondu apguvei 

1.2.3.1. (Svītrots ar MK 

24.09.2010. 

rīkojumu Nr.572) 

    

1.2.3.2. Stiprināt ES fondu 
un citu ārvalstu 
finanšu palīdzības 
Vadošo iestāžu 
kapacitāti, lai 
kontrolētu un lemtu 
par ES un citas 
ārvalstu finanšu 
palīdzības 
izlietojumu, tostarp 
palielinot nozaru 
ministriju atbildību 

A) 2011.gadā Latvijai jācenšas 
nodrošināt gada līdzekļu 
izlietojumu (izdevumi, ko 
veikušas starpniekinstitūcijas) 
vismaz EUR 72 miljonu apmērā 
no Eiropas Sociālā fonda, EUR 
201 miljona apmērā no 
Kohēzijas fonda un EUR 318 
miljonu apmērā no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 

FM, SM, 
IZM, EM, 

LM, 
VesM, 

VARAM, 
KM, VK, 

ZM 

31.12.2011. SMOU 3– 
Vispārējie 
programmas 
nosacījumi; SMOU 
3– D: Strukturālās 
reformas; SMOU– 
Q1: Strukturālās 
reformas 

B) 2011.gadā Latvijai jācenšas 
nodrošināt gada līdzekļu 
izlietojumu (izdevumi, ko 
veikušas starpniekinstitūcijas) 
vismaz LVL 71,4 miljonu 
apmērā no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai, LVL 4,1 miljona 
apmērā no Eiropas 
Zivsaimniecības fonda un LVL 
136,5 miljonu apmērā no 
Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fonda 

ZM 31.12.2011. SMOU 2– 
Vispārējie 
programmas 
nosacījumi; SMOU 
3– D: Strukturālās 
reformas 

1.2.3.3. (Svītrots ar MK 

24.09.2010. 

rīkojumu Nr.572) 

    

1.2.3.4. (Svītrots ar MK 

01.02.2011. 

rīkojumu Nr.38) 
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1.2.3.5. (Svītrots ar MK 

13.05.2011. 

rīkojumu Nr.199) 

        

1.2.3.6. (Svītrots ar MK 

01.02.2011. 

rīkojumu Nr.38) 

    

1.2.4. Eksporta veicināšana 

1.2.4.1. Izstrādāt un īstenot 
Latvijas preču un 
pakalpojumu 
eksporta 
veicināšanas un 
ārvalstu investīciju 
piesaistes pasākumu 
plānu 2010.-
2011.gadam 

Nodrošināta plāna īstenošana EM 20.01.2012. MOU - Q2; LOI - 
32 

1.2.4.2. Attīstīt radošo 
industriju un 
palielināt kultūras 
pakalpojumu 
eksportu 

Uzsākta kultūras pakalpojumu 
pilnveidošana, auditorijas 
paplašināšana un kultūras 
institūciju pašieņēmumu 
palielināšana 

KM 31.12.2013.  

Ieņēmumu dinamika no kultūras 
pakalpojumiem 3% pret 
2010.gadu 

KM 31.12.2013.  

1.2.4.3. Attīstīt augstākās 
izglītības eksportu 

Īstenot augstākās izglītības 
atbalsta pasākumus 

IzM 31.12.2013.  

1.2.4.4. Attīstīt veselības 
aprūpes 
pakalpojumu 
eksportu 

Īstenot veselības aprūpes 
pakalpojumu eksporta atbalsta 
pasākumus 

VesM, 
EM 

31.12.2013.   

1.2.5. Transporta infrastruktūras sakārtošana 

1.2.5.1. Valsts autoceļus 
sakārtot darbspējīgā 
līmenī 

Izbūvēt un rekonstruēt TEN-T 
autoceļus 103,9 km 

SM 31.12.2013.  

Rekonstruēti reģionālie autoceļi 
330 km 

SM 31.12.2013.  

Rekonstruētas pilsētu 
tranzītieslas 20 km 

SM 31.12.2013.  

īstenoti 100 pilsētu satiksmes 
drošības uzlabošanas projekti 

SM 31.12.2013.  

Uzlabota lielo pilsētu 
infrastruktūra sasaistei ar TEN-
T: realizēti 2 projekti 

SM 31.12.2013.  
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1.2.5.2. Novērst tehniskās 
ekspluatācijas 
ierobežojumus un 
nodrošināt dzelzceļa 
pārvadājumu 
drošības līmeni 
atbilstoši ES 
normatīvajiem 
aktiem 

Izbūvēt un rekonstruēt TEN 
dzelzceļa sliežu ceļus: izbūvēti 
52 km, rekonstruēti 260km 

SM 31.12.2013.  

Pabeigt Austrumu-Rietumu 
dzelzceļa koridora vilcienu 
kustības vadības sistēmas un 
ritošā sastāva sakarsušo bukšu 
atklāšanas sistēmas 
modernizāciju 

SM 31.12.2011.  

1.2.5.3. Nodrošināt ostu 
pieejamība 

Rīgas, Ventspils, Liepājas ostās 
veiktas investīcijas pieejamības 
un hidrotehnisko būvju 
uzlabošanai 

SM 31.12.2013.  

Nodrošināta elektroniskās 
informācijas un elektronisko 
dokumentu apmaiņa starp kravu 
pārvadāšanā iesaistītām 
institūcijām un uzņēmējiem 

SM 31.12.2013.  

3 mazajās ostās uzlabota 
infrastruktūra 

SM 31.12.2013.  

1.2.5.4. Attīstīt lidostu Rīga 
kā nozīmīgu Eiropas 
līmeņa gaisa 
satiksmes centru 

Veikta lidostas skrejceļa un 
perona paplašināšana un 
modernizācija, lai nodrošinātu 
plānotās pasažieru plūsmas 
apkalpošanu 

SM 31.12.2013.  

Noslēgti divpusējie starpvaldību 
nolīgumi par gaisa satiksmi: 
noslēgi 14 jauni nolīgumi 

SM 31.12.2013.  

1.2.6. Vides infrastruktūras sakārtošana 

1.2.6.1. Nodrošināt vides 
aizsardzības 
prasībām atbilstošus 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumus 

Modernizēto ūdenssaimniecību 
skaits: 400 

VARAM 31.12.2013.  

1.2.6.2. Nodrošināt vides 
aizsardzības 
prasībām atbilstošus 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojumus 

Rekultivēto izgāztuvju skaits: 70 

Sanēto vēsturiski piesārņoto 
teritoriju skaits: 2 

VARAM 31.12.2013.  

1.2.6.3. Samazināt plūdu 
draudus, nodrošinot 
priekšnoteikumus 
teritoriju ilgtspējīgai 
attīstībai 

Plūdu apdraudēto teritoriju risku 
samazināšanas projekti, skaits: 3 

VARAM 31.12.2013.  

1.2.6.4. Samazināt 
antropogēno slodzi 
Natura 2000 
teritorijās 
bioloģiskās 
daudzveidības 

Natura 2000 teritorijas, kur 
veikti vides aizsardzības 
infrastruktūras izveides 
pasākumi, skaits: 35 

VARAM 31.12.2013.  
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saglabāšanai 

1.2.6.5. Nodrošināt ES 
direktīvām atbilstošu 
vides kontroli un 
monitoringu 

Uzlaboto gaisa kvalitātes 
monitoringa staciju skaits: 5  

Automātisko hidroloģisko 
novērojumu tīkla paplašināšana, 
stacijas: 28 

Uzlaboto pazemes ūdens 
hidroģeoloģisko novērojumu 
staciju skaits: 49 

VARAM 31.12.2013.  

1.3. Zināšanu ekonomika 

1.3.1. Palielināt augstākās izglītības kvalitāti un efektivitāti 

1.3.1.1. Uzlabot augstākās 
izglītības 
finansēšanas sistēmu 

Sagatavoti MK noteikumi, kas 
nodrošinās valsts budžeta 
finansējuma efektīvāku 
izmantošanu, īstenojot principu 
"nauda seko kvalitātei" (tiks 
ieviests uz rezultātiem orientēts 
finansējuma piešķiršanas 
princips, tas ir - valsts 
finansējums tiks piešķirts, ņemot 
vērā augstākās izglītības 
institūcijas efektivitātes un 
kvalitātes rādītājus) 

IZM 30.09.2012. LOI - 28; IzM_PB 
Matrix 6 

1.3.1.2. Nodrošināt studiju 
programmu 
atbilstību 
tautsaimniecības 
vajadzībām 

Definēti noteikti studiju rezultāti 
zināšanu un prasmju izteiksmē 
katrai studiju programmai 
atbilstoši vienotai kvalifikāciju 
ietvastruktūrai, kā rezultātā tiks 
veicināta studiju procesa 
orientācija uz noteiktu 
tautsaimniecības vajadzībām 
atbilstošu zināšanu un prasmju 
apguvi. Vismaz 80% studiju 
programmām ir definēti 
mācīšanās rezultāti (learning 

outcome pieeja) 

IZM 01.07.2012. LOI - 28; IzM_PB 
Matrix 6 

1.3.2. Sadarbības veicināšana starp izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sektoriem, pilnveidojot 

tehnoloģijas un zināšanu pārnesi, sekmējot privātā sektora investīcijas pētniecībā un attīstībā 

1.3.2.1. Veicināt un atbalstīt 
zināšanu un 
tehnoloģiju pārnesi 

Atbalstīti 5 kompetences centri, 
kuru ietvaros piesaistīts privātā 
sektora finansējums pētniecībai 
un attīstībai 12,1 milj. LVL 

EM 31.12.2013.  

Atbalstīti 8 tehnoloģiju pārneses 
kontaktpunkti augstskolās, kuru 
ietvaros sagatavoti un iesniegti 
reģistrācijai 162 patenta 
pieteikumi, noslēgti 237 
sadarbības līgumi starp 

EM 31.12.2013.  
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komersantiem un zinātniekiem 

1.3.2.2. Pilnveidot 
intelektuālā 
īpašuma, kas radies 
no valsts budžeta 
finansētas 
zinātniskās darbības 
pārraudzības un 
izmantošanas 
kārtību 

Pieņemts regulējums par 
intelektuālā īpašuma, kas radies 
no valsts budžeta finansētas 
zinātniskās darbības, un no tā 
izrietošo tiesību deleģēšanas 
kārtību un kārtību, kādā 
izmantojamas zinātniskajai 
institūcijai deleģētās tiesības 

IZM 01.03.2012.  

1.3.2.3. Atbalstīt Latvijas 
zinātnieku un 
komersantu dalību 
ES pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības 
programmās 
(EUREKA, 
EUROSTARS, 
ARTEMIS, Eiropas 
Kosmosa aģentūra) 

Nodrošināta Latvijas zinātnieku 
un komersantu dalība ES 
pētniecības un tehnoloģiju 
attīstības programmās 
(EUREKA, EUROSTARS, 
ARTEMIS, Eiropas Kosmosa 
aģentūra) 

IZM 30.12.2013. 

 1.3.2.4. (Svītrots ar MK 

13.05.2011. 

rīkojumu Nr.199) 

      

  

1.3.3. Jaunu un inovācijas jomā aktīvu uzņēmumu (īpaši – MVU) attīstības sekmēšana, t.sk. sniedzot atbalstu 

jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā 

1.3.3.1. Atbalstīt Zinātnisko 
institūciju reģistrā 
reģistrēto 
komersantu un 
valsts zinātnisko 
institūtu praktiskas 
ievirzes pētniecības 
projektus darbības 
programmas 
„Uzņēmējdarbība un 
inovācijas” 
papildinājuma 
2.1.1.1.aktivitātes 
„Atbalsts zinātnei un 
pētniecībai” ietvaros 

Īstenoti praktiskas ievirzes 
pētniecības projekti 

IZM 30.12.2013. 

 1.3.3.2. Atbalstīt jaunu 
produktu un 
tehnoloģiju izstrādi 
un ieviešanu 
ražošanā 

Atbalstīti 117 izstrādes projekti, 
kuru ietvaros piesaistīts privātā 
sektora finansējums pētniecībai 
un attīstībai 3,4 milj. LVL 
apmērā 

EM 31.12.2013. 

 Atbalstīti 108 ieviešanas 
projekti 

EM 31.12.2013. 
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1.3.3.3. Īstenot pasākumus 
motivācijas celšanai 
inovatīvas 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un 
attīstīšanai 

Uzņēmējdarbības un inovācijas 
motivācijas pasākumos 
iesaistītas 2000 personas 

EM 31.12.2013. 

 EIF/SIA "Imprimatur Capital 
Baltics" īstenota programma 
"Sēklas un uzsākšanas kapitāla 
fondi", uzsākšanas kapitāla 
fonda gadījumā investējot 14-16 
uzņēmumos, piesaistot privāto 
investoru finansējumu 5,7 milj. 
EUR apmērā 

EM, EIF 31.12.2013. 

 
1.4. Efektīvas, drošas un ilgtspējīgas enerģijas piegādes nodrošināšana 

1.4.1. Energoapgādes drošības un energoefektivitātes līmeņa paaugstināšana, kā arī Baltijas valstu 

elektroenerģijas tirgus integrācija 

1.4.1.1. (Svītrots ar MK 

13.05.2011. 

rīkojumu Nr.199) 

        

1.4.1.2. Elektroenerģijas 
ģenerēšanas 
pašnodrošinājuma 
palielināšana 

Uzstādītā elektroenerģijas jauda 
2009.gadā - 2615 MW, 
2014.gadā - 3253 MW (jauns 
400 MW bloks Rīgas TEC-2) 

EM 01.01.2014.  

1.4.1.3. Enerģijas 
ietaupījuma 
palielināšana gala 
enerģijas patēriņā 

Līdz 2011.gada 30.jūnijam tiks 
izstrādāts Otrais 
energoefektivitātes rīcības plāns 

EM 30.06.2011.  

1.4.2. Enerģijas infrastruktūras projektu attīstība Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojuma plāna ietvaros 

1.4.2.1. Baltijas valstu 
elektroenerģijas 
tirgus integrācija 

Ne vēlāk kā 2013.gadā Baltijas 
valstu enerģijas tirgum 
jānodrošina: 
• Baltijas kopējais iepriekšējās 
dienas rezervēšanas tirgus, kas 
balstās uz "Nord Pool" 
principiem; 
• netiešā izsole starp Baltijas 
valstīm; 
• kopējas rezerves un 
balansēšanas enerģijas tirgus; 
• harmonizēta balansēšana un 
balansēšanas cenas noteikšana 

EM 31.12.2013.  

1.4.2.2. Elektroenerģijas 
starpsavienojumi 

AS „Latvenergo” , AB 
„Lietuvos Energija„ (Lietuva) 
un „Svenska Kraftnat„ 
(Zviedrija) Baltijas – Zviedrijas 
starpsavienojuma attīstības 
projekts "NordBalt" 

EM 01.12.2016.  

Latvijas rietumu reģiona 
pārvades tīklu (Kurzemes loks) 
stiprināšanas projekts 

EM 01.12.2013.  
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AS "Latvenergo" izpētes 
projekts "Kurzemes loka 
ietekmes uz vidi novērtējums un 
trases izpēte" (mērķis – stiprināt 
Latvijas pārvades tīklu) 

EM 31.12.2012.  

1.4.2.3. Gāzes 
starpsavienojumi 

AS „Latvijas Gāze” un AB 
“Lietuvos Dujos” projekts 
“Divvirzienu plūsmas 
palielināšana starp Latviju un 
Lietuvu” 

EM 01.12.2013. 

 1.4.3.1. Veicināt 
siltumnīcefekta gāzu 
(SEG) emisiju 
samazināšanu, 
finansējot projektus 
Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
ietvaros 

Kopējais īstenoto projektu skaits 
siltumnīcefekta (SEG) gāzu 
emisiju samazināšanai: 200 

VARAM 31.12.2013. 

 
2. Sociālā drošība 

2.1. Nodarbinātība un sociālais atbalsts 

2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana, pilnveidošana un pārraudzība 

2.1.1.1. Noteikt 
bezdarbnieku un 
darba meklētāju 
apmācības jomas un 
prioritāros virzienus 

Ziņojums par bezdarbnieku un 
darba meklētāju apmācību 
jomām un prioritārajiem 
virzieniem 2012.gadam ir 
iesniegts MK. Ziņojuma 
uzdevums ir informēt un 
pamatot, kādās profesijās un 
jomās bezdarbniekiem un darba 
meklētājiem tiks piedāvātas 
apmācības un kādas vispārīgās 
prasmes tiks piedāvāts apgūt, kā 
arī par papildu darbībām, kas ar 
to saistītas 

LM 01.03.2012. LOI 2009 -32 

2.1.1.2. Īstenot Stratēģiju 
pārejai no īstermiņa 
krīzes sekas 
mazinošiem aktīvās 
darba tirgus 
politikas 
pasākumiem uz 
tradicionālajiem 
aktīvās darba tirgus 
politikas 
pasākumiem 
(apmācība, 
pārkvalifikācija un 
citi aktivizēšanas 
pasākumi), tos 
nepārtraukti 
pilnveidojot un 

Aktīvās darba tirgus politikas 
pasākumiem paredzētā 
finansējuma īpatsvars, kas vērsts 
uz ilgtermiņa aktivizācijas 
pasākumiem (apmācības, 
pārkvalifikācija un līdzīgi) – 
aptuveni 85 % 

LM 31.12.2013.  
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piemērojot 
aktuālajām darba 
tirgus vajadzībām 

2.1.1.3. Stiprināt 
Nodarbinātības 
valsts aģentūras 
kapacitāti, kā arī 
nodrošināt tās 
darbības un 
noslodzes 
monitoringu 

Ziņojums par Nodarbinātības 
valsts aģentūras kapacitāti 
iesniegts labklājības ministram. 
Ziņojumā tiks norādīti 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
kapacitātes stiprināšanas 
pasākumi, kā arī sekojoši 
kvantificēti rādītāji - vidējais 
klientu apmeklējumu skaits uz 
vienu NVA filiāles darbinieku, 
kas veic klientu apkalpošanu; 
laiks, kas atvēlēts viena klienta 
apkalpošanai; klientu 
apkalpošanas biežums. 

LM 30.04.2011., 
31.07.2011., 
31.10.2011., 
31.01.2012., 
31.01.2011. 

SMOU 3 – D: 
Strukturālās 
reformas 

2.1.1.4. Regulāri informēt 
Ministru prezidentu 
par aktīvās darba 
tirgus politikas 
pasākumu ieviešanas 
gaitu 

Ziņojums par aktīvās darba 
tirgus politikas pasākumu 
ieviešanu iesniegts Ministru 
prezidentam zināšanai. 
Ziņojumā iekļauta informācija 
par dalībnieku skaitu (kopējais 
plānotais skaits / kopējais 
bezdarbnieku skaits, programmā 
nodarbināto stipendiātu skaits), 
esošajām problēmām un 
piedāvātajiem risinājumiem 

LM, EM, 
IZM 

30.04.2011., 
31.07.2011., 
31.10.2011., 
31.01.2012., 
31.01.2011. 

SMOU 3 – 
2.pielikums. 
Strukturālo 
reformu 
uzraudzība. Darba 
tirgus un sociālā 
politika 

2.1.2. Nepārtraukta nodarbināto konkurētspējas celšana 

2.1.2.1. Pilnveidot 
mūžizglītības 
sistēmu, izvēršot 
pieaugušo izglītības 
aktivitātes, to 
ietvaros īpaši 
atbalstot sociālās 
atstumtības riskam 
vairāk pakļautās 
iedzīvotāju grupas 

Pieaugušo izglītības pasākumi, 
piedāvājot apgūt neformālās 
izglītības programmas visu 
astoņu ES līmenī akceptēto 
pamatkompetenču jomās (saziņa 
valsts valodā, saziņa 
svešvalodās, matemātiskās 
prasmes un pamatprasmes 
dabaszinībās un tehnoloģijās, 
digitālā prasme, mācīšanās 
prasme, sociālās un pilsoniskās 
prasmes, pašiniciatīva un 
uzņēmējdarbība, kultūras 
izpratne un izpausme), kā arī 
piedāvājot apgūt profesionālās 
pilnveides programmas. 
Pasākumi paredz indivīdu 
finansiālu līdzdalību. No 

LM 31.12.2012.  



45 
 

finansiālas līdzdalības tiks 
atbrīvotas noteiktas sociālās 
atstumtības riskam pakļautās 
grupas 

2.1.3. Efektīva ārkārtas sociālās drošības tīkla darbības nodrošināšana 

2.1.3.1. Nodrošināt Sociālās 
drošības tīkla 
stratēģijas ieviešanu 
un uzraudzību 

Informatīvie ziņojumi par 
Sociālās drošības tīkla 
stratēģijas ieviešanas gaitu 
iesniegti MK, ietverot Sociālās 
drošības tīkla stratēģijas 
ieviešanas analīzi un 
priekšlikumus turpmākajai 
rīcībai 

LM 05.02.2011. 
05.05.2011. 
05.08.2011. 
05.11.2011. 
05.02.2012. 

LOI 2 - 14 

2.1.3.2. Sagatavot 
izvērtējumu par 
nabadzību, veselības 
aprūpi un pensijām 

Ziņojums par nabadzību, 
veselības aprūpi un pensijām 
iesniegts MK. Ziņojumā tiks 
izvērtēta aktuālākā situācija 
katrā no jomām, t.sk. arī norādot 
kvantitatīvos datus 

LM, 
VesM 

05.02.2011., 
05.05.2011., 
05.08.2011., 
05.11.2011., 
05.02.2012. 

SMOU 2 - 
2.pielikums. 
Strukturālo 
reformu 
uzraudzība. Darba 
tirgus un sociālā 
politika 

2.2. Reģionu atšķirību mazināšana 

2.2.1. Atbalsts reģionu ekonomiskajai aktivitātei, nodrošinot mērķtiecīgus un koordinētus ieguldījumus 

attīstības centros un specifiskajās mērķa teritorijās 

2.2.1.1. Reģionālās politikas 
aktualizācija/izstrāde 
– papildus 
finansējuma 
piesaiste pašvaldību 
projektu īstenošanai, 
kas sekmē 
ekonomisko attīstību 
reģionos 

Veiktas ERAF investīcijas 135 
milj. LVL apmērā 18 novadu 
pašvaldībās 

VARAM 30.12.2013. 07.04.2009. MK 
protokola Nr.23 
47.§ 3.punkts 

Sagatavoti MK noteikumi 
atbalsta sniegšanai 
infrastruktūras sakārtošanai īpaši 
atbalstāmajās teritorijās 
ekonomiskās aktivitātes 
stimulēšanai 

VARAM 01.06.2011.  

Veiktas ELFLA investīcijas 20 
milj. LVL apmērā 44 novadu 
pašvaldībās – īpaši 
atbalstāmajās teritorijās 

30.12.2013. 
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Izstrādāts piekrastes attīstības 
pamatnostādņu projekts 

VARAM 30.06.2011. VRP 13.9.1. 
MK 12.08.2008. 
sēdes 
protokollēmums 
(prot. Nr.58 4.§) 
"Par Baltijas jūras 
un Rīgas jūras līča 
piekrastes 
aizsargjoslā 
konstatētajām 
problēmām, kas 
kavē pašvaldību 
attīstību un 
teritorijas 
plānošanu" 

2.2.2. Pašvaldību finansiālās rīcībspējas paaugstināšana, paplašinot un dažādojot pašvaldību budžetu 

ieņēmumu bāzi 

2.2.2.1. Nodokļu sistēmas 
pilnveidošana, lai 
motivētu 
pašvaldības veicināt 
attīstību savā 
teritorijā 

Sagatavoti un iesniegti MK 
priekšlikumi par pašvaldību 
budžetu finanšu avotu 
palielināšanu un dažādošanu 

VARAM 01.04.2012.   

2.2.2.2. Atbilstoši 
administratīvi 
teritoriālās reformas 
rezultātiem pārskatīt 
pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas 
mehānismu 

Sagatavots un iesniegts MK 
likumprojekts par pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanu 

VARAM 01.01.2013. Likuma „Par 
pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanu” 
pārejas noteikumu 
13.punkts 

2.2.3. (Svītrots ar MK 13.05.2011. rīkojumu Nr.199) 

2.3. Veselība 

2.3.1. Stacionārās veselības aprūpes plānveidīga konsolidācija 

2.3.1.1. Izveidot izmaksu 
efektīvu stacionāro 
veselības aprūpes 
pakalpojumu 
sniedzēju tīklu, 
paredzot izmaiņas 
veselības aprūpes 
organizēšanas un 
finansēšanas kārtībā 

5 slimnīcu apvienības VesM 31.03.2011. LOI - 28; MK 
2006.gada 
19.decembra 
noteikumi Nr.1046 
"Veselības aprūpes 
organizēšanas un 
finansēšanas 
kārtība” 

Slēgt vai pārprofilēt 1000 gultas VesM 31.12.2010. LOI - 28; MK 
2009.gada 
24.aprīļa protokols 
Nr.26., 3§, 3.1., 
3.2. un 
3.3.apakšpunkts 

Slēgt vai pārprofilēt 1000 gultas VesM 31.12.2011. 

2.3.2.Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkla un komandas efektīva darbība 
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2.3.2.1. Izveidot efektīvu 
primārās veselības 
aprūpes 
pakalpojumu 
sniedzēju tīklu, 
paredzot izmaiņas 
veselības aprūpes 
organizēšanas un 
finansēšanas kārtībā 

300 ģimenes ārstu praksēm 
piesaistīta otra māsa 

VesM 31.03.2011. LOI - 28; Sociālās 
drošības tīkla 
stratēģija 500 ģimenes ārstu praksēm 

piesaistīta otra māsa 
VesM 31.03.2012. 

30 speciālistu pārapmācība VesM 31.03.2011. LOI - 28; 
2008.gada.15.maija 
MK not. Nr.353 
„Noteikumi par 
darbības 
programmas 
„Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” 
papildinājuma 
1.3.2.3.aktivitāti 
„Veselības aprūpes 
un veicināšanas 
procesā iesaistīto 
institūciju 
personāla 
kompetences, 
prasmju un iemaņu 
līmeņa 
paaugstināšana”” 

2.3.3.Ambulatorās veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, palielinot ambulatorajai veselības aprūpei 

paredzētos līdzekļus no kopējiem veselības nozares līdzekļiem 

2.3.3.1. Palielināt 
ambulatorās 
veselības aprūpes 
pieejamību, paredzot 
izmaiņas veselības 
aprūpes 
organizēšanas un 
finansēšanas kārtībā 

Kopējais valsts apmaksāto 
mājas aprūpes vizīšu skaits: 300 
000 

VesM 31.12.2011. LOI - 28; Sociālās 
drošības tīkla 

stratēģija 

Kopējais valsts apmaksāto 
mājas aprūpes vizīšu skaits: 400 
000 

VesM 31.12.2012.  

Izveidoti 2 dienas centri VesM 31.03.2011. LOI - 28; Sociālās 
drošības tīkla 
stratēģija Izveidoti 2 dienas centri VesM 31.03.2012. 

2.3.4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības nodrošināšana 
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2.3.4.1. Izveidot izmaksu 
efektīvu 
neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības sniedzēju 
tīklu, paredzot 
izmaiņas veselības 
aprūpes 
organizēšanas un 
finansēšanas kārtībā 

NMP ārstu skaita palielināšana, 
pārkvalificējot slimnīcu ārstus, 
kuri reformas rezultātā zaudējuši 
darbu: 30 speciālistu 
pašapmācība 

VesM 31.03.2011. LOI - 28; 
2008.gada.15.maija 
MK not. Nr.353 
„Noteikumi par 
darbības 
programmas 
„Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” 
papildinājuma 
1.3.2.3.aktivitāti 
„Veselības aprūpes 
un veicināšanas 
procesā iesaistīto 
institūciju 
personāla 
kompetences, 
prasmju un iemaņu 
līmeņa 
paaugstināšana”” 

2.4. Izglītība 

2.4.1. Paaugstināt izglītības efektivitāti (izmaksu efektivitāti) 

2.4.1.1. Nodrošināt 
pakāpeniskas, uz 
efektīvu izglītības 
kvalitātes 
paaugstināšanu 
vērstas izmaiņas 
vispārējā izglītībā. 
Izvērtēt finansēšanas 
principa „nauda seko 
skolēnam” 
īstenošanas sekas un 
problēmas 
2009./2010.m.g. 
Izvērtēt izmaksu 
efektivitātes 
palielināšanas 
līdzsvarotību ar 
izglītības 
pieejamības 
nodrošināšanu. 
Izstrādāt atbilstošus 
grozījumus kārtībā, 
kādā aprēķina un 
sadala valsts budžeta 
mērķdotāciju 
pedagogu darba 
samaksai, 
nodrošinot efektīvu 
finansējuma 
izlietojumu 

Proporcionāls pedagoga 
ienākumu pieaugums, 
palielinoties skolēnu skaitam uz 
1 pedagogu: 2009.g. par 4,3%; 
2010.g. par 0,8%-1%; 2013.g. 
vismaz par 2% 

IZM 01.09.2012. LOI - 28 
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2.4.1.2. Nodrošināt 
profesionālās 
izglītības iestāžu 
optimizāciju un 
diferenciāciju. Tiek 
plānots samazināt 
profesionālās 
izglītības iestāžu 
skaitu, nodrošinot 
esošo iestāžu 
efektīvāku darbību 

Optimizēts un modernizēts 
profesionālās izglītības iestāžu 
tīkls: 2010.g. 59, 2015.g. 29, 
t.sk. 13 profesionālās izglītības 
kompetences centri un 2 
profesionālās izglītības iestādes 
pamatiemaņu apgūšanai 

IZM 31.12.2015. LOI - 28 

2.4.2. Paaugstināt izglītojamo mācību sasniegumus 

2.4.2.1. Satura pilnveide 
pamatizglītības 
posmā. Tiek plānots 
izstrādātas jaunas 
mācību priekšmetu 
programmas visos 
priekšmetos 1.-
6.klasei un 
matemātikā un 
dabaszinātnēs 7.-
9.klasei. Ieviest 
jaunus mācību 
priekšmetu 
standartus un 
mācību priekšmetu 
programmas, 
nodrošinot 
metodisko atbalstu, 
skolotāju 
tālākizglītību un 
skolēnu sasniegumu 
monotoringu 

Izstrādātas jaunas mācību 
priekšmetu programmas visos 
priekšmetos 1.-6.klasei un 
matemātikā un dabaszinātnēs 7.-
9.klasei 

IZM 01.05.2013. LOI - 28 

2.4.2.2. Nodrošināt 
izglītojamo 
teorētisko zināšanu 
praktisku lietošanu, 
lai sekmētu 
konkurētspēju 
globālās ekonomikas 
apstākļos. Lai 
attīstītu izglītojamo 
prasmes pielietot 
teorētiskās 
zināšanas, plānots 
veikt gan pedagogu 
tālākizglītību un 
attiecīgu materiālu 
izstrādi, kā arī dabas 
zinātņu mācību 
priekšmetu valsts 
pārbaudījumos par 

Nodrošināts atbalsts pedagogu 
tālākizglītībai un materiālu 
izstrādei, lai attīstītu izglītojamo 
prasmes pielietot teorētiskās 
zināšanas. 

IZM 

30.09.2013. LOI - 28 

Dabaszinātņu mācību 
priekšmetu valsts pārbaudījumi 
par vispārējo vidējo izglītību 
papildināti ar praktisko daļu, 
kurā tiek novērtēta izglītojamo 
teorētisko zināšanu praktiska 
lietošana. 

01.04.2011. LOI - 28 
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vispārējo vidējo 
izglītību papildināt 
ar praktisko daļu, 
kurā tiek novērtēta 
izglītojamo 
teorētisko zināšanu 
praktiska lietošana 

2.4.3. Nodrošināt pedagogu izcilību 

2.4.3.1. Pilnveidot 
uzņemšanas 
kritērijus 
pedagoģiskajās 
programmās. 
Pedagoģiskajās 
programmās uzņemt 
tikai labākos 
vidusskolu 
absolventus. Ieviest 
profesionālās 
atbilstības testu. 
Samazināt to 
vidusskolu 
absolventu 
uzņemšanu, kas 
izvēlas pedagoģijas 
programmas, jo 
netiek uzņemti citās 
programmās. 
Paaugstināt studiju 
maksu (atbilstoši 
augstākās izglītības 
tirgus cenai) 

Pilnveidotas studiju programmas 
un ieviests profesionālās 
atbilstības tests. Sadārdzinoties 
programmas izmaksām, 
samazināsies imatrikulēto 
studentu skaits (2009.:3000; 
2012.:700), kā arī palielināsies 
pedagoģisko studiju absolventu 
iesaistīšanās skolotāja profesijā 

IZM 01.09.2012. LOI - 28 

2.4.3.2. Uzlabota pedagoga 
studiju kreditēšanas 
sistēma 

Paātrināta kredītu dzēšana 
strādājošiem pedagogiem 
(2009.g. 10 gadu laikā; 2012.g. 
5 gadu laikā) 

IZM 01.01.2012. LOI - 28 

2.4.3.3. Pilnveidot pedagogu 
tālākizglītības 
kvalitāti 

Izstrādātas un īstenotas 
pedagogu tālākizglītības 
programmas mūsdienīga mācību 
procesa īstenošanai (izstrādātas 
39 pedagogu tālākizglītības 
programmas; 15900 pedagogi 
pilnveidojuši kvalifikāciju). 

IZM 

30.09.2013. LOI - 28 

2.4.3.4. Pilnveidot 
pedagoģisko studiju 
programmu kvalitāti 

Pārskatīti pedagoģiskās prakses 
nosacījumi, ieviešot skolās 
mentoringa sistēmu 

IZM 01.09.2012. LOI - 28 

2.5.Fiziskā drošība 

2.5.1.Noziedzīgo nodarījumu prevencija un apkarošana 
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2.5.1.1. Latvijas vienotā 
nacionālā 
kriminālizlūkošanas 
modeļa izveide un 
ieviešana 

Kriminālizlūkošanas modeļa 
ieviešana, izstrādājot projekta 
pieteikumu, piesaistot Eiropas 
Komisijas ISEC programmas 
finansējumu programmā 
„Noziedzības novēršana un 
apkarošana” 

IeM 31.12.2013.  

2.5.1.2. Veikt valsts 
pamatnostādņu 
narkotisko un 
psihotropo vielu un 
to atkarības 
izplatības 
ierobežošanai un 
kontrolei izstrādi un 
nodrošināt to 
īstenošanu 

Izstrādāt pamatnostādnes un 
nodrošināt to turpmāko 
īstenošanu 

IeM 31.12.2013.  

2.5.2. Kriminālsodu politikas pilnveidošana 

2.5.2.1. Vienkāršot un 
efektivizēt 
kriminālsodu 
izpildes procesu 

Daļēji slēgo cietumu 
administratīvās komisijas darba 
apjoms samazinājies aptuveni 
par 20% 

TM 30.12.2013.   

3. Publiskās pārvaldes reformas 

3.1. Publiskās pārvaldes funkciju un pakalpojumu optimizēšana 

3.1.1. Publiskās pārvaldes pakalpojumu un funkciju pārskatīšana, netipisko pakalpojumu un funkciju 

pārtraukšana vai nodošana citam izpildītājam, kā arī līdzīgo funkciju centralizēšana (apvienošana) 

3.1.1.1. Turpināt funkciju vērtēšanu 

A) Iesniegt MK 
funkciju audita 
rezultātus par 
komersantu 
uzraudzību 

Ziņojums un MK lēmuma 
projekts iesniegts MK, izstrādāti 
priekšlikumi administratīvā 
sloga mazināšanai 
uzņēmējdarbībā 

VK 01.07.2011. PPPO 1.7. 

B) Iesniegt MK 
funkciju audita 
rezultātus par 
izglītības iestāžu 
uzraudzību 

Ziņojums un MK lēmuma 
projekts iesniegts MK, izstrādāti 
priekšlikumi administratīvā 
sloga mazināšanai izglītības 
sektorā 

VK 01.07.2011. PPPO 1.7. 

C) Iesniegt MK 
funkciju audita 
rezultātus par 
atbalsta funkciju 
centralizāciju 

Ziņojums un MK lēmuma 
projekts iesniegts MK, izstrādāts 
atbalsta funkciju (personāla 
vadība, grāmatvedība, IT 
vadība, iepirkumi un autoparka 
vadība) modelis 

VK 31.12.2011. PPPO 1.7., 1.8 

3.1.1.2. Izstrādāt risinājumu 
valsts pārvaldes 
iestāžu optimālam 
un finansiāli 

Sagatvots piedāvājums valsts 
pārvaldes iestāžu optimālam un 
finansiāli izdevīgam 
izvietojumam valsts īpašumā 

FM 30.06.2011. PPPO 1.9. 
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izdevīgam 
izvietojumam valsts 
īpašumā esošajos 
nekustamajos 
īpašumos 

esošajos nekustamajos īpašumos 

3.1.1.3. Noteikt vienotu 
fondu dibināšanas 
kārtību un darbības 
pamatprincipus visā 
valsts pārvaldē 

Ziņojums un MK lēmuma 
projekts iesniegts MK, noteikta 
vienota fondu darbības kārtība 
un sniegti priekšlikumi par 
funkcionāli saistīto fondu 
apvienošanu 

VK 31.12.2011. VK revīzijas 
ieteikums,PPPO 
1.7., 1.10. 

3.1.1.4. Pārskatīt valsts un 
pašvaldību 
uzņēmumus un to 
meitasuzņēmumus 
atbilstoši Valsts 
pārvaldes iekārtas 
likumā noteiktajiem 
kritērijiem 
(sabiedriski svarīgas 
funkcijas) ar mērķi 
izvērtēt šo 
uzņēmumu 
iespējamo 
restrukturizāciju 

Iesniegts MK ziņojums, kurā 
pārskatīti valsts un pašvaldību 
uzņēmumi un to 
meitasuzņēmumi atbilstoši 
Valsts pārvaldes iekārtas likumā 
noteiktajiem kritērijiem 
(sabiedriski svarīgas funkcijas) 
ar mērķi izvērtēt šo uzņēmumu 
iespējamo restrukturizāciju 

EM 31.07.2011. SMOU-2 D: 
strukturālās 
reformas; PPPO 
1.4. 

3.1.1.5. Pilnveidot 
profesionālos 
kritērijus 
kapitālsabiedrību 
padomes un valdes 
locekļu atlasei 

Likumprojekts iesniegts MK, 
pilnveidojot profesionālos 
kritērijus kapitālsabiedrību 
padomes un valdes locekļu 
atlasei 

EM 30.06.2011. PPPO 1.6. 

3.1.1.6. (Svītrots ar MK 

24.11.2010. 

rīkojumu Nr.678) 

    

3.1.1.7. E - iepirkumu 
sistēmas 
pilnveidošana 

E-iepirkumu sistēmā iesaistīto 
publiskās pārvaldes iestāžu 
īpatsvars % no kopējā iestāžu 
skaita: 100 % 

VARAM 31.12.2012. MOU - Q2 

  Sagatavoti priekšlikumi 
grozījumiem publiskos 
iepirkumus regulējošajos 
normatīvajos aktos pašvaldību 
iepirkumu centralizācijai 

FM, 
VARAM 

31.03.2011. SMOU 3, D 
4.punkts 

3.1.1.8. Izstrādāt noteikumus 
par iestāžu iekšējās 
kontroles sistēmu 

Tiesību akta projekts iesniegts 
MK, izstrādāta iekšējās 
kontroles sistēma, kas preventīvi 
novērš resursu nelietderīgu 
izmantošanu 

VK 01.09.2011. Pasākumu plāns 
iekšējā audita 
sistēmas 
pilnveidošanai 
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3.1.1.9. (Svītrots ar MK 

01.02.2011. 

rīkojumu Nr.38)  

    

3.1.1.10. Valsts un pašvaldību 
īpašumā esošu 
uzņēmumu un to 
filiāļu iespējama 
pārstrukturēšana 

Ar MP 01.04.2010. rīkojumu 
Nr.139 "Par starpinstitūciju 
darba grupu publisko personu 
komercdarbības koncepcijas 
izstrādei" izveidotajā 
starpinstitūciju darba grupā 
izstrādāts un iesniegts MK 
publisko personu 
komercdarbības pamatprincipu 
(koncepcijas) projekts 

EM 30.09.2010.  

Ar MP 01.04.2010. rīkojumu 
Nr.139 izveidotajā 
starpinstitūciju darba grupā 
izvērtēta valsts kapitālsabiedrību 
līdzdalība citās 
kapitālsabiedrībās, 
nepieciešamība saglabāt valsts 
dalību kapitālsabiedrībās, kā arī 
nepieciešamība valsts 
kapitālsabiedrībām darboties kā 
komersantiem. Iesniegts MK 
informatīvais ziņojums 

EM 31.12.2011.  

Starptautiskajiem aizdevējiem 
iesniegts novērtējums par 
variantiem attiecībā uz daļas 
valsts un pašvaldību īpašumā 
esošu uzņēmumu un to filiāļu 
iespējamu pārstrukturēšanu, 
pārvēršanu par valsts aģentūrām 
vai privatizāciju saskaņā ar 
Latvijas Valsts pārvaldes likumā 
noteiktajiem kritērijiem 

EM 31.12.2011. SMOU 3, B 
3.punkts 

3.1.1.11. Izveidot iepriekšējas 
izskatīšanas 
programmu, kurā 
bez ES 
līdzfinansētajiem 
projektiem 
iepirkuma lēmumus 
apstiprinātu 
Iepirkumu 
uzraudzības birojs, 
balstoties uz riska 
analīzi, vienlaikus 
attiecīgi stiprinot 
biroja jaudu 

Apstiprināta programma FM 31.12.2010. SMOU 3, D 
4.punkts 

3.1.2. „Vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā 
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3.1.2.1. Izveidot vienas 
pieturas aģentūras 
(VPA) 

Sagatavota un iesniegta MK 
koncepcija par VPA ieviešanu. 
Koncepcija nosaka VPA 
principa ieviešanu valsts un 
pašvaldību pakalpojumu 
pieejamībā 

VARAM 30.06.2011. PPPO 3.3. 

VPA 100% ieviesta vietējās 
pašvaldībās 

VARAM 31.12.2013. PPPO 3.3. 

3.1.2.2. Ieviest vienas 
pieturas aģentūras 
reģionālajā 
(pašvaldību) līmenī, 
kas strādā tieši ar 
klientiem, bet 
atbalsta funkcijas 
centralizēt un, ciktāl 
iespējams, nodot 
privātiem partneriem 

Ieviests VPA pilotprojekts 
pašvaldību pakalpojumu 
sniegšanai iedzīvotājiem 

VARAM 31.12.2011. SMOU 3, D 
6.punkts 

Nodrošināta funkciju nodošana 
privātajam sektoram – 20 % no 
visām centralizētajām funkcijām 

VARAM 31.12.2013. SMOU 3, D 
6.punkts 

3.2. Cilvēkresursu efektīva pārvaldība publiskajā sektorā 

3.2.1. Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības sistēmas pilnveidošana un vienotas atlīdzības sistēmas 

paplašināšana un nostiprināšana 

3.2.1.1. Vienkāršot personāla vadības procedūras civildienestā 

Izstrādāt koncepciju 
par valsts vispārējā 
un specializētā 
civildienesta 
sistēmas 
vienkāršošanu, 
tostarp attiecinot šo 
sistēmu arī uz 
pašvaldību līmeni 

Koncepcijas projekts iesniegts 
MK, atvieglotas personāla 
vadības procedūras, vienkāršojot 
civildienesta sistēmu 

VK 01.07.2011. MOU–Q3; PPPO 
2.2. 

3.2.1.2. Stiprināt cilvēkresursu vadības sistēmas komponentes: karjeras attīstība un amatpersonu vērtēšanas 
sistēma 

A) Pilnveidot tiešās 
pārvaldes iestādēs 
nodarbināto darba 
rezultātu 
novērtēšanas 
sistēmu, paredzot 
iestāžu vadītāju 
profesionālās 
darbības 
novērtēšanu 

Tiesību akta projekts iesniegts 
MK, pilnveidota vadītāju 
novērtēšanas sistēma, ieviešot 
360 grādu novērtēšanas sistēmas 
elementus 

VK 01.07.2011. SMOU 3 – B; 
PPPO 2.4. 

3.2.1.3. Progress valsts 
sektora nominālā 
atalgojuma un 
darbinieku skaita 
samazināšanā, 
ieskaitot minēto 
darbību īstenošanu 
pašvaldībās, valsts 

Ziņojums iesniegts MK FM 15.04.2010. 
15.09.2010. 
15.04.2011. 

LOI 4 – 12; SMOU 
3 – B – Q2/Q3/Q4 
2009/Q3 2010/Q1 
2011 
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aģentūrās un citās 
valsts iestādēs 

3.2.1.4. (Svītrots ar MK 

24.09.2010. 

rīkojumu Nr.572) 

    

3.2.1.5. Uzlabot 
cilvēkresursu 
pārvaldību un atdevi 
valsts pārvaldē 

Koncepcijas projekts iesniegts 
MK, piedāvājot risinājumus 
cilvēkresursu pārvaldībā 
iesaistīto institūciju integrācijai 

VK 01.07.2011. SMOU 3, B 
2.punkts 

Politikas plānošanas dokumenta 
un tiesību akta projekts iesniegts 
MK, pilnveidojot vadītāju 
novērtēšanas sistēmu un karjeras 
izaugsmes iespējas civildienestā 

VK 01.07.2011. SMOU 3, B 
2.punkts 

Izstrādāti MK noteikumi, kas 
ierobežo to publiskās pārvaldes 
darbinieku daļu, kuri var saņemt 
visaugstākos snieguma rādītājus 

VK 01.07.2011. SMOU 3, B 
2.punkts 

3.3. E-pārvaldes veicināšana un birokrātisko procedūru atvieglošana valsts un pašvaldību iestāžu darbā 

3.3.1. Integrētas un sadarbspējīgas valsts un pašvaldību pārvaldes elektroniskās informācijas telpas 

veidošana 

3.3.1.1. Izveidot Publiskās 
pārvaldes 
dokumentu 
pārvaldības sistēmu 
integrācijas vidi 

Izveidota dokumentu aprites 
sistēma, kas uzlabo dokumentu 
aprites ātrumu un drošību starp 
publiskās pārvaldes iestādēm 

VARAM 31.12.2011.  

3.3.1.2. Pārveidot iestāžu 
pakalpojumu 
sniegšanu tā, lai 
pilnā mērā tiktu 
nepastarpināti 
izmantoti pārvaldes 
iestāžu informācijas 
resursi, neprasot šo 
informāciju iestādē 
iesniegt 
iedzīvotājam izziņas 
veidā 

Izveidoti standartizēti 
pieslēgumi valsts informācijas 
sistēmām, automatizējot 
informācijas apmaiņu 

VARAM 31.12.2013.  

3.3.1.3. Nodrošināt uz 
dzīves situāciju 
modeļa bāzētu 
vienotu piekļuves 
punktu valsts 
pārvaldes 
pakalpojumiem 
portālā 
www.latvija.lv 

Pakalpojumu īpatsvars (no 
publisko pakalpojumu katalogā 
esošajiem), kas ir ietverti dzīves 
situācijās: 50 %/td> 

VARAM 31.12.2012.  

3.3.2. Iedzīvotāju e-prasmju pilnveide un 100% interneta pieejamības nodrošināšana 



56 
 

3.3.2.1. Ieviest bezvadu 
internetu vienas 
pieturas aģentūrās 

Izveidoti 600 bezvadu interneta 
(WIFI) punkti 

VARAM 30.09.2011.  

3.3.2.2. E-prasmju 
pilnveidošana 
iedzīvotājiem 

Izstrādāt E-prasmju attīstības 
plāna 2010.-2013.gadam 
projektu un iesniegt MK 

VARAM 30.09.2010. LOI - 32 

Iedzīvotāju skaita ar e-prasmēm 
pieaugums % pret iepriekšējo 
periodu: iedzīvotāju ar zemām 
prasmēm samazinājums par 2%, 
iedzīvotāju ar vidējām prasmēm 
pieaugums par 1%, iedzīvotāju 
ar augstām prasmēm pieaugums 
par 1% 

VARAM 31.12.2011. LOI - 32 

3.3.2.3. Īstenot projektu 
"Elektronisko sakaru 
pakalpojumu 
vienlīdzīgas 
pieejamības 
nodrošināšana visā 
valsts teritorijā" 

75% mājsaimniecībām 
nodrošināta iespēja pieslēgt 
platjoslas pakalpojumus 

SM 31.12.2013. 

 

3.3.2.4. (Svītrots ar MK 
01.02.2011. 
rīkojumu Nr.38) 

    

 

 

 

Vides ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pienākumu izpildītājs R.Vējonis 
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(Apstiprinတts ar
Ministru kabineta

2010.gada 9.aprኰᏀa
rኰkojumu Nr.203)

3.pielikums

Latvijas Stratᄰሰiskတs attኰstኰbas plတna 2010.-2013.gadam uzdevumi un darbኰbas rezultတti

1. 2. 3. 4. 5. 6.
N.p.k. Uzdevums Darbኰbas rezultတts Atbildኰgတ 

institᚰcija
Termiᑠᘐ Atsauce

(dokuments, punkts)
1. Ekonomikas izaugsme

1.1. Makroekonomiskတs stabilitတtes nodroᘐinတᘐana
1.1.1. Stingra fiskတlတ disciplኰna, bud០eta ieᑠᄰmumu un izdevumu konsolidတcija atbilstoᘐi fiskတlajam mᄰr፰im
1.1.1.1. Fiskတlတs atbildኰbas 

palielinတᘐana – fiskတlတs 
atbildኰbas 
likumprojekts. 
Tiks izveidots saistoᘐs 
vidᄰja termiᑠa bud០eta 
ietvars, kas paredz 
noteikt fiskတlတs 
darbኰbas nosacኰjumus, 
ierobe០ot valsts parတda 
pieaugumu un 
nodroᘐinတt pretciklisku 
fiskတlo politiku

Fiskတlတs disciplኰnas 
likumprojekts saturiski 
saskaᑠots ar SVF un EK

FM 31.08.2011. LOI 5 – 17.5; SMOU 4 –
5.e; Annex 1, 2.b

Saeimai iesniegts fiskတlတs 
disciplኰnas likumprojekts, kurတ 
ietverti fiskတlie nosacኰjumi. To
mᄰr፰is – sabalansᄰt bud០etu 
atbilstoᘐi ekonomikas 
cikliskajတm svတrstኰbတm un 
vienlaikus nodroᘐinတt 
atbilstኰbu ES Stabilitတtes un 
izaugsmes paktတ noteiktajတm 
prasኰbတm

FM 30.11.2011. LOI 5 – 17.5; SMOU 4 –
Annex 1, 2.b
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Iesniegts Saeimတ
likumprojekts par 
grozኰjumiem Latvijas 
Republikas Satversmᄰ, kas 
dod iespᄰju nostiprinတt 
Fiskတlတs disciplኰnas likumu vai 
ar Fiskတlတs disciplኰnas likumu 
saistኰtတs normas augstတkတ  
hierarhijတ tiesኰbu aktu sistᄰmတ

FM 30.11.2011. LOI 5 – 17.5; SMOU 4 –
Annex 1, 2.b

1.1.2. NodokᏀu sloga pတrdale no tieᘐajiem, ar darbaspᄰku saistኰtajiem nodokᏀiem, uz netieᘐajiem, ar patᄰriᑠu saistኰtajiem nodokᏀiem, un cኰᑠa ar ᄰnu 
ekonomiku
1.1.2.1. NodokᏀu 

administrတcijas 
stiprinတᘐana un ᄰnu 
ekonomikas 
apkaroᘐana

Izveidota darba grupa,
iesaistot valdኰbas un 
programmas partneru 
pတrstတvjus, lai novᄰrtᄰtu 
da០တdu ᄰnu ekonomikas 
apkaroᘐanas pasတkumu 
efektivitတti

FM 30.06.2011. LOI 5 – 15.4; SMOU 4 –
4.punkts

Novᄰrtᄰta nodokᏀu 
administrတcijas stiprinတᘐanas
un ᄰnu ekonomikas 
apkaroᘐanas pasတkumu 
efektivitတte 2012.gadတ un 
turpmတkajos gados

FM 15.08.2011. LOI 5 – 15.4; SMOU 4 –
4.punkts

Izvᄰrtᄰtas soda sankcijas par 
kontrabandas tirdzniecኰbu un 
stiprinတta kontrolᄰjoᘐo 
institᚰciju kapacitတte

FM 30.09.2011. SMOU 4 – A, Annex 1, 
3.c

Izvᄰrtᄰta iespᄰja apturᄰt 
maksတjumus no Valsts kases 
uz uzᑠᄰmumiem, kam ir 
nodokᏀu parတdi, lኰdz nodokᏀu 
parတdu samaksai vai dzᄰᘐanai

FM 30.09.2011. SMOU 4 – Annex 1, 3.a
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Veicinတta cieᘐတka sadarbኰba 
starp Valsts ieᑠᄰmumu 
dienestu un uzᑠᄰmᄰjiem, 
publicᄰti un ieviesti 
uzᑠᄰmumu "baltie saraksti", 
kတ arኰ attኰstኰti divpusᄰjတs 
sadarbኰbas lኰgumi starp Valsts 
ieᑠᄰmumu dienestu un nozaru 
asociတcijတm

FM 30.09.2011. SMOU 4 – Annex 1, 3.b

Ieviesti galvenie ᄰnu 
ekonomikas apkaroᘐanas 
stratᄰሰijas pasတkumi, it ኰpaᘐi 
jaunတ deklarတcijas shᄰma, kတ 
arኰ pasတkumi, kas paတtrina 
nodokᏀu parတdu samaksu

FM 31.12.2011. SMOU 4 – Annex 1, 3.a

(Svኰtrots ar MK 17.11.2011. 
rኰkojumu nr.609)

1.1.3. Latvijas pievienoᘐanတs eirozonai, ievieᘐot eiro kတ vienኰgo maksတjumu lኰdzekli
1.1.3.1. Realizᄰjot stingru 

fiskတlo disciplኰnu, 
bud០eta ieᑠᄰmumu un 
izdevumu 
konsolidတcija atbilstoᘐi 
fiskတlajam mᄰr፰im, 
nodroᘐinတta Mတstrihtas 
kritᄰriju izpilde 
(plaᘐတk skatኰt 
1.1.1.apakᘐpunktu)

አstenots Latvijas Nacionတlais 
eiro ievieᘐanas plတns

FM 31.12.2013. SMOU 2 - 6.punkts

1.1.3.2. Realizᄰts Eiro 
ievieᘐanas projekts 

1.1.4.  Finanᘐu sektora stabilitတtes nodroᘐinတᘐana



4

FMPlan_241111_LSAP3; Latvijas Stratᄰሰiskတs attኰstኰbas plတna 2010.-2013.gadam uzdevumi un darbኰbas rezultတti

1.1.4.1. Latvijas Hipotᄰku un 
zemes bankas 
pတrveidoᘐanas plတna 
izpilde

Latvijas Hipotᄰku un zemes 
bankas pတrdoᘐanas stratᄰሰija 
iesniegta Eiropas Komisijတ un 
piesaistኰts augsti kvalificᄰts un 
neatkarኰgs restrukturizတcijas 
vadኰtတjs ar starptautisku 
pieredzi

FM 30.06.2011. LOI 5 – 27.3; SMOU 4 –  
Annex 1, B 5

Sasniegts Latvijas Hipotᄰku 
un zemes bankas pတrdoᘐanas 
stratᄰሰijတ izvirzኰtais mᄰr፰is –
pတrdotas Latvijas Hipotᄰku un 
zemes bankas komerciတlတs 
daᏀas

FM 15.12.2011. LOI 5 – 27.3; SMOU 4 –
Annex 1, B 5

1.1.4.2. Apstiprinတts 
optimizတcijas plတns 
attኰstኰbas kreditᄰᘐanas 
sistᄰmai Latvijတ

Izstrတdတt attኰstኰbas 
finansᄰᘐanas institᚰciju 
optimizတcijas darbኰbas plတnu, 
kas nodroᘐina sinerሰiju starp 
esoᘐajတm institᚰcijတm un Ꮐauj 
efektኰvတk izmantot ES fondus, 
tai skaitတ veicot mᄰr፰fondu 
lኰdzekᏀu izsniegᘐanu 
aizdevumos ar komercbanku 
starpniecኰbu

FM 31.10.2011. LOI 5 – 28

1.1.4.3. Izstrတdတt ziᑠojumu par 
pastiprinတtတs 
uzraudzኰbas un 
monitoringa 
ኰstenoᘐanu

Iesniegts EK ziᑠojums par 
pastiprinတtတs uzraudzኰbas un 
monitoringa ኰstenoᘐanu, 
koncentrᄰjoties uz banku 
aizdevumu portfeᏀu izmaiᑠတm, 
rezervi iespᄰjamo zaudᄰjumu 
segᘐanai, likviditတti un 
kapitalizတciju, kas stingri 
uzraugတmi, veicot regulတras 
pတrbaudes uz vietas, un stresa 

FKTK 31.10.2011. SMOU 4 –Annex 2 
Finansiတlo procesu 
uzraudzኰba 4.punkts
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testu rezultတtiem
1.2. Uzᑠᄰmᄰjdarbኰbas vides un atbalsta uzlaboᘐana

1.2.1.  Administratኰvတ sloga samazinတᘐana
1.2.1.1. Samazinတt uzᑠᄰmᄰjiem 

administratኰvo slogu 
uzᑠᄰmᄰjdarbኰbai ᘐတdတs 
„Doing Bussiness” 
jomတs: 
- uzᑠᄰmᄰjdarbኰbas 
uzsတkᘐana; 
- bᚰvniecኰbas atᏀauju 
saᑠemᘐana; 
- administratኰvais 
slogs maksတjot 
nodokᏀus; 
- nekustamတ ኰpaᘐuma 
reሰistrတcija

Izstrတdတts Uzᑠᄰmᄰjdarbኰbas 
vides uzlaboᘐanas pasတkumu 
plတns kတrtᄰjam gadam un 
nodroᘐinတta tတ izpilde

EM Katru gadu lኰdz 15.februတrim LOI - 32

1.2.2.  MVU labvᄰlኰgu nosacኰjumu ievieᘐana un Mazတ biznesa akta ኰstenoᘐana
1.2.2.1. Ieviest finanᘐu atbalsta 

instrumentus 
investኰcijတm un 
apgrozတmiem 
lኰdzekᏀiem

LHZB ኰstenota programma 
"Aizdevumi komersantu 
konkurᄰtspᄰjas uzlaboᘐanai", 
lኰdz 2013.gada 31.decembrim 
izsniedzot aizdevumus 210 
milj.LVL apmᄰrတ

EM, LHZB 31.12.2013.

LHZB ኰstenota programma 
"Aizdevumi sኰko (mikro), 
mazo un vidᄰjo komersantu un 
lauksaimniecኰbas pakalpojumu 
kooperatኰvo sabiedrኰbu 
attኰstኰbas veicinတᘐanai", lኰdz 
2013.gada 31.decembrim 
izsniedzot aizdevumus 142 
milj.LVL apmᄰrတ

EM, LHZB 31.12.2013.
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LGA ኰstenota programma 
“Garantijas uzᑠᄰmumu 
konkurᄰtspᄰjas uzlaboᘐanai”,
lኰdz 2013.gadam izsniedzot 
aizdevumu garantijas 320 
komersantiem un ኰstermiᑠa 
eksporta garantijas 100 
komersantiem

EM, LGA 31.12.2013.

EIF/ SIA "BaltCap 
Management Latvia" ኰstenota 
programma "Riska kapitတla 
fonds", piesaistot privတto 
investoru finansᄰjumu 10 milj. 
EUR apmᄰrတ un lኰdz 
2013.gadam veicot 15-20 riska 
kapitတla investኰcijas

EM, EIF 31.12.2013.

1.2.2.2. Atbalstኰt 
paᘐnodarbinတtኰbas un 
uzᑠᄰmᄰjdarbኰbas 
uzsတkᘐanu, organizᄰjot 
apmတcኰbas jaunajiem 
komersantiem un 
sniedzot finansiတlu un 
infrastruktᚰras atbalstu

LHZB ኰstenota programma 
"Atbalsts paᘐnodarbinတtኰbas 
un uzᑠᄰmᄰjdarbኰbas 
uzsတkᘐanai", lኰdz 2013.gadam 
apmတcኰtas 1200 fiziskas 
personas, 600 projektiem 
pieᘐ፰irts finansiတlais atbalsts

EM, LHZB 31.12.2013.

አstenota programma "Biznesa 
inkubatori", kuras ietvaros 
nodroᘐinတta 10 inkubatoru 
darbኰba, kuros atbalstu saᑠems 
800 komersanti

EM, LIAA 31.12.2013.

1.2.2.3. Atbalstኰt klasteru 
sadarbኰbas mehတnisma 
ievieᘐanu, lai 
palielinတtu Latvijas 
komersantu 

Atbalstኰta 8 klasteru 
dalኰbnieku kopኰgu projektu 
izstrတde, ኰstenoᘐana un 
koordinတcija, sadarbኰbas 
veidoᘐana ar vietᄰjiem un citu 

EM 31.12.2011.
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konkurᄰtspᄰju, 
veicinot starpnozaru 
sadarbኰbu ar vietᄰjiem 
un Baltijas jᚰras 
reሰiona komersantiem

valstu klasteriem

1.2.2.4. አpaᘐu programmu 
ኰstenoᘐana mazo un 
mikrouzᑠᄰmumu 
darbኰbas uzsတkᘐanai

MVU kreditᄰᘐanas 
programmu, ko finansᄰ EIB 
vai citi starptautiski donori, 
ievieᘐana pilnတ apjomတ.
LHZB ኰstenota programma 
"Aizdevumi sኰko (mikro), 
mazo un vidᄰjo komersantu un 
lauksaimniecኰbas pakalpojumu 
kooperatኰvo sabiedrኰbu 
attኰstኰbas veicinတᘐanai", lኰdz 
31.12.2013. izsniedzot 
aizdevumus LVL 142 milj. 
apmᄰrတ

EM, LHZB 31.12.2013. SMOU 2 - D:
Strukturတlတs reformas

1.2.2.5. Atbalstኰt jaunu darba 
vietu radኰᘐanu

Sadarbኰbတ ar attiecኰgajတm 
nozaru organizတcijတm un 
privတtတ sektora pတrstတvjiem 
sagatavota valsts programma 
ra០oᘐanas kapacitတtes 
veicinတᘐanai (arኰ mazattኰstኰtတs 
lauku teritorijတs) un 
nodroᘐinတts pietiekams 
finansᄰjums ᘐai programmai 
2012.gada bud០etတ vai no 
citiem finansᄰjuma avotiem

EM 01.12.2011. SMOU 4 –
Annex 1, 16.a

1.2.2.6. (Svኰtrots ar MK 
17.11.2011. rኰkojumu 
nr.609)
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1.2.2.7. Uz finanᘐu tirgu 
balstኰtu parတdu
restrukturizတcijas 
motivတcijas 
stiprinတᘐana

Precizᄰtas metodes 
pievienotတs vᄰrtኰbas nodokᏀa 
(PVN) piemᄰroᘐanai ie፰ኰlတtas 
mantas pတrdoᘐanas gadኰjumတ

FM 31.07.2011. LOI 5 – 30.1

Saeimတ iesniegti grozኰjumi 
Civilprocesa likumတ, lai 
pieᘐ፰irtu prioritတru statusu 
prasኰjumiem bez 
nodroᘐinတjuma par 
maksတjumiem, kas raduᘐies 
par pတrvaldኰᘐanu un ar 
dzኰvokᏀa ኰpaᘐuma lietoᘐanu 
saistኰtajiem pakalpojumiem

EM 31.07.2011. LOI 5 – 30.3

Sagatavots izvᄰrtᄰjums par 
nepiecieᘐamኰbu un iespᄰjတm 
nodroᘐinတt finanᘐu sektora 
dalኰbnieku regulᄰtu pieeju 
plaᘐတkai informတcijai par 
privတtpersonu maksတtspᄰjas 
situတciju, ᑠemot vᄰrတ personas 
datu aizsardzኰbas principus, 
tတdᄰjတdi veicot nepiecieᘐamos 
pasတkumus, lai nodroᘐinတtu 
turpmတku caurskatတmኰbas
palielinတᘐanu un finanᘐu 
sektora dalኰbnieku regulᄰtu 
pieeju plaᘐတkai informတcijai 
par privတtpersonu 
maksတtspᄰjas situတciju

TM, 
VARAM,
FM

30.09.2011. SMOU 4 – Annex 1, B 8

1.2.2.8. (Svኰtrots ar MK 
17.11.2011. rኰkojumu 
nr.609)

1.2.3.  Efektኰva ES fondu finansᄰjuma apguve, apgᚰstot pieejamo finansᄰjumu pilnတ apmᄰrတ un mazinot administratኰvos ᘐ፰ᄰrᘐᏀus ES finansᄰjuma
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apguvei
1.2.3.1. Nodroᘐinတta atbilstoᘐa, 

efektኰva un 
caurskatတma ES fondu 
vadኰba un apguve

A) 2011.gadတ Latvijai jတcenᘐas 
nodroᘐinတt lኰdzekᏀu 
izlietojumu 
(starpniekinstitᚰciju veiktie 
maksတjumi) vismaz EUR 72 
miljonu apmᄰrတ no Eiropas 
Sociတlတ fonda (ESF), EUR 201 
miljona apmᄰrတ no Kohᄰzijas 
fonda (KF) un EUR
318 miljonu apmᄰrတ no 
Eiropas Reሰionတlတs attኰstኰbas 
fonda (ERAF)

FM, SM, IZM, 
EM, LM, VM, 
VARAM, KM,  
VK

31.12.2011. SMOU 4 – Annex 1, 9.a

B) 2011.gadတ Latvijai jတcenᘐas 
nodroᘐinတt gada lኰdzekᏀu 
izlietojumu 
(starpniekinstitᚰciju veiktie 
maksတjumi) vismaz LVL 
138,8 miljonu apmᄰrတ no 
Eiropas Lauksaimniecኰbas 
fonda lauku attኰstኰbai, LVL 
22,9 miljonu apmᄰrတ no 
Eiropas Zivsaimniecኰbas fonda 
un LVL 147,1 miljona apmᄰrတ 
no Eiropas Lauksaimniecኰbas 
garantiju fonda

ZM 31.12.2011. SMOU 3 – Vispတrᄰjie 
programmas nosacኰjumi; 
SMOU 3 – D: Strukturတ-
lတs reformas; SMOU –
Q1: Strukturတlတs reformas

C) Jတnodroᘐina no plတnoᘐanas 
perioda sတkuma lኰdz 
2011.gada beigတm reတlai 
projektu ኰstenoᘐanai (t.i., 
izᑠemot avansa maksတjumus 
un starpniekinstitᚰcijas 
izmaksတtos lኰdzekᏀus finanᘐu 

FM, SM, IZM, 
EM, LM, VM, 
VARAM, KM,  
VK

31.12.2011. SMOU 4 – Annex 1, 9.a
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instrumentiem) 
starpniekinstitᚰciju veiktie 
maksတjumi ne mazတk kတ EUR 
1 052 miljoni (kopတ skaitot) no 
ESF, KF un ERAF
D) Veikti pasတkumi 
izvᄰrtᄰjumu kvalitတtes 
uzlaboᘐanai, lai noteiktu, kတ 
ES fondu atbalsts ietekmᄰ 
sagaidတmo rezultတtu 
sasniegᘐanu

FM 31.12.2011. SMOU 4 – Annex 1, 9.b

E) Izvᄰrtᄰti vidᄰja termiᑠa 
plတni ES fondu projektu 
administrတcijas sistᄰmas 
centralizᄰᘐanတ

FM 31.12.2011. SMOU 4 – Annex 1, 9.b

F) Veikti pasတkumi, lai 
pတrdalኰtu ES fondu 
finansᄰjumu no to aktivitတᘐu 
finansᄰjuma, kurတm lኰdz 
2010.gada beigတm nebija
apstiprinတti Ministru kabineta 
noteikumi atbilstoᘐi Eiropas 
Savienኰbas struktᚰrfondu un 
Kohᄰzijas fonda vadኰbas 
likuma pတrejas noteikumu 
2.punktam

SM, 
VARAM,
FM

31.07.2011. SMOU 4 – Annex 1, 9.c

G) Parakstኰti visi lኰgumi 
ERAF apakᘐaktivitတtes  
"Zinတtnes infrastruktᚰras 
attኰstኰba" pirmတs projektu 
iesniegumu atlases kတrtas 
ietvaros, lai sတktu projektu 
ievieᘐanu lኰdz 2011.gada 

IZM 31.12.2011. SMOU 4 – Annex 1, 9.d
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beigတm

H) Parakstኰti visi lኰgumi 
ERAF apakᘐaktivitတtes  
"Zinတtnes infrastruktᚰras 
attኰstኰba"  otrတs projektu 
iesniegumu atlases kတrtas 
ietvaros

IZM 31.05.2012. SMOU 4 – Annex 1, 9.d

I) Nodroᘐinတts, ka 
starpniekinstitᚰcijas izdevumi 
ERAF apakᘐaktivitတtes  
"Zinတtnes infrastruktᚰras 
attኰstኰba"  ietvaros no ERAF 
sasniedz vismaz EUR 20 
miljonu 2011.gadတ, EUR 30 
miljonu 2012.gadတ un EUR 
65 miljonus 2013.gadတ, kတ arኰ 
veikti pasတkumi, lai sasniegtu
Latvijas Stratᄰሰiskတs attኰstኰbas 
plတnတ 2010.–2013.gadam 
noteiktos nacionတlos mᄰr፰us 
pᄰtniecኰbas un attኰstኰbas 
izdevumiem

FM 31.12.2011.
31.12.2012.
31.12.2013.

SMOU 4 – Annex 1, 9.d

J) Izstrတdတtas tehniskတs 
specifikတcijas un nosacኰjumi 
neatkarኰgiem JASPERS 
piesaistኰtiem ekspertiem

SM 31.05.2011. SMOU 4 – Annex 1, 9.e

K) Sniegts neatkarኰgs 
novᄰrtᄰjums par ES finansᄰto 
ceᏀu rekonstrukcijas kvalitတti,
un sniegtas rekomendတcijas 
ceᏀu bᚰves uzraudzኰbas un 
kontroles sistᄰmas 
pilnveidoᘐanai, kတ arኰ 

SM 31.10.2011. SMOU 4 – Annex 1, 9.e
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izvᄰrtᄰtas ES fondu finansᄰto 
ceᏀu projektu standarta 
garantijas perioda 
pagarinတᘐanas iespᄰjas
(Svኰtrots ar MK 17.11.2011. 
rኰkojumu nr.609)

1.2.4. Eksporta veicinတᘐana
1.2.4.1. Izstrတdတt un ኰstenot

Latvijas preაu un 
pakalpojumu eksporta 
veicinတᘐanas un 
တrvalstu investኰciju 
piesaistes pasတkumu
plတnu 2010.-
2011.gadam

Nodroᘐinတta plတna ኰstenoᘐana EM 20.01.2012. MOU - Q2; LOI - 32

1.2.4.2. Attኰstኰt radoᘐo 
industriju un palielinတt 
kultᚰras pakalpojumu 
eksportu

Uzsတkta kultᚰras 
pakalpojumu pilnveidoᘐana, 
auditorijas paplaᘐinတᘐana un 
kultᚰras institᚰciju paᘐu 
ieᑠᄰmumu palielinတᘐana

KM 31.12.2013.

Ieᑠᄰmumu dinamika no 
kultᚰras pakalpojumiem 3% 
pret 2010.gadu

KM 31.12.2013.

1.2.4.3. Attኰstኰt augstတkတs 
izglኰtኰbas eksportu

አstenot augstတkတs izglኰtኰbas 
atbalsta pasတkumus

IzM 31.12.2013.

1.2.4.4. Attኰstኰt veselኰbas 
aprᚰpes pakalpojumu 
eksportu

አstenot veselኰbas aprᚰpes 
pakalpojumu eksporta atbalsta 
pasတkumus

VesM, EM 31.12.2013.

1.2.4.5. Konkurences 
veicinတᘐana brኰvajတ 
tirgᚰ

Iesniegti grozኰjumi nozaru 
likumdoᘐanတ, kas 
nepiecieᘐami, lai ieviestu
Pakalpojumu direktኰvu

EM 31.10.2011. SMOU 4 – Annex 1, 15.a
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(ieskaitot tတdas nozኰmኰgas 
nozares kတ regulᄰtတs 
profesijas, bᚰvniecኰba un 
mazumtirdzniecኰba), lai 
veicinတtu pတrrobe០u 
pakalpojumu izveidoᘐanu un 
sniegᘐanu, vienlaikus 
nodroᘐinot juridisko noteiktኰbu
Nodroᘐinတts, ka elektroniskais 
vienotais kontaktpunkts, kas 
jတizveido atbilstoᘐi 
Pakalpojumu direktኰvas 
6.pantam, darbojas atbilstoᘐi tတ 
galvenajiem mᄰr፰iem

VARAM, EM 31.10.2011. SMOU 4 – Annex 1, 15.b

Sagatavots progresa ziᑠojums 
par Pakalpojumu direktኰvas 
ievieᘐanu, kurတ uzrတdኰtas 
pieejamတs tieᘐsaistes 
procedᚰras un soᏀi, kတdi bᚰtu 
jတveic nတkamajos ceturkᘐᑠos, 
lai pabeigtu elektronisko 
procedᚰru izpildi, nosakot 
skaidrus termiᑠus 
pakalpojumu sektorတ un 
procedᚰrတs

EM, VARAM 31.12.2011. SMOU 4 – Annex 1, 15.b

1.2.5. Transporta infrastruktᚰras sakတrtoᘐana 
1.2.5.1. Valsts autoceᏀus 

sakတrtot darbspᄰjኰgတ 
lኰmenኰ

Izbᚰvᄰt un rekonstruᄰt TEN-T
autoceᏀus 103,9 km

SM 31.12.2013.

Rekonstruᄰti reሰionတlie 
autoceᏀi 330 km

SM 31.12.2013.

Rekonstruᄰtas pilsᄰtu 
tranzኰtielas 20 km

SM 31.12.2013.

አstenoti 100 pilsᄰtu satiksmes SM 31.12.2013.
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droᘐኰbas uzlaboᘐanas projekti
Uzlabota lielo pilsᄰtu 
infrastruktᚰra sasaistei ar 
TEN-T: realizᄰti 2 projekti

SM 31.12.2013.

1.2.5.2. Novᄰrst tehniskတs 
ekspluatတcijas 
ierobe០ojumus un 
nodroᘐinတt dzelzceᏀa 
pတrvadတjumu droᘐኰbas 
lኰmeni atbilstoᘐi ES 
normatኰvajiem aktiem 

Izbᚰvᄰt un rekonstruᄰt TEN 
dzelzceᏀa slie០u ceᏀus: izbᚰvᄰti 
52 km, rekonstruᄰti 260km

SM 31.12.2013.

Pabeigt Austrumu-Rietumu 
dzelzceᏀa koridora vilcienu 
kustኰbas vadኰbas sistᄰmas un 
ritoᘐတ sastတva sakarsuᘐo bukᘐu 
atklတᘐanas sistᄰmas 
modernizတciju

SM 31.12.2011.

1.2.5.3. Nodroᘐinတt ostu 
pieejamኰba

Rኰgas, Ventspils, Liepတjas 
ostတs veiktas investኰcijas 
pieejamኰbas un hidrotehnisko 
bᚰvju uzlaboᘐanai

SM 31.12.2013.

Nodroᘐinတta elektroniskတs 
informတcijas un elektronisko 
dokumentu apmaiᑠa starp 
kravu pတrvadတᘐanတ iesaistኰtတm 
institᚰcijတm un uzᑠᄰmᄰjiem

SM 31.12.2013.

3 mazajတs ostတs uzlabota 
infrastruktᚰra

SM 31.12.2013.

1.2.5.4. Attኰstኰt lidostu Rኰga kတ 
nozኰmኰgu Eiropas 
lኰmeᑠa gaisa satiksmes 
centru

Veikta lidostas skrejceᏀa un 
perona paplaᘐinတᘐana un 
modernizတcija, lai nodroᘐinတtu 
plတnotတs pasa០ieru plᚰsmas 
apkalpoᘐanu

SM 31.12.2013.

Noslᄰgti divpusᄰjie 
starpvaldኰbu nolኰgumi par 
gaisa satiksmi: noslᄰgti 14 
jauni nolኰgumi

SM 31.12.2013.
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1.2.5.5. Uzlabot dzelzceᏀa 
transporta 
infrastruktᚰru

Nodroᘐinတts ievᄰrojams 
progress saistኰbတ ar TEN T 
finansᄰto Rail Baltica izbᚰvi, 
jo ኰpaᘐi tieᘐတ dzelzceᏀa 
savienojumတ (nodroᘐinot 
တtrumu 120 km/h) marᘐrutတ 
Rኰga–Kauᑠa un Valka–Rኰga

SM 31.12.2011. SMOU 4 – Annex 1, 16.d

1.2.6. Vides infrastruktᚰras sakတrtoᘐana
1.2.6.1. Nodroᘐinတt vides 

aizsardzኰbas prasኰbတm 
atbilstoᘐus
ᚰdenssaimniecኰbas 
pakalpojumus

Modernizᄰto 
ᚰdenssaimniecኰbu skaits: 400

VARAM 31.12.2013.

1.2.6.2. Nodroᘐinတt vides 
aizsardzኰbas prasኰbတm 
atbilstoᘐus atkritumu 
apsaimniekoᘐanas 
pakalpojumus

Rekultivᄰto izgတztuvju skaits:
70
Sanᄰto vᄰsturiski piesတrᑠoto 
teritoriju skaits: 2

VARAM 31.12.2013.

1.2.6.3. Samazinတt plᚰdu 
draudus, nodroᘐinot 
priekᘐnoteikumus 
teritoriju ilgtspᄰjኰgai 
attኰstኰbai

Plᚰdu apdraudᄰto teritoriju 
risku  samazinတᘐanas projekti, 
skaits: 3

VARAM 31.12.2013.

1.2.6.4. Samazinတt 
antropogᄰno slodzi 
Natura 2000 teritorijတs 
bioloሰiskတs 
daudzveidኰbas 
saglabတᘐanai

Natura 2000 teritorijas, kur 
veikti vides aizsardzኰbas 
infrastruktᚰras izveides 
pasတkumi, skaits: 35

VARAM 31.12.2013.

1.2.6.5. Nodroᘐinတt ES 
direktኰvတm atbilstoᘐu 
vides kontroli un 
monitoringu

Uzlaboto gaisa kvalitတtes 
monitoringa staciju skaits: 5
Automတtisko hidroloሰisko 
novᄰrojumu tኰkla 

VARAM 31.12.2013.
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paplaᘐinတᘐana, stacijas: 28
Uzlaboto pazemes ᚰdens 
hidroሰeoloሰisko novᄰrojumu 
staciju skaits: 49

1.3. Zinတᘐanu ekonomika
1.3.1. Palielinတt augstတkတs izglኰtኰbas kvalitတti un efektivitတti
1.3.1.1. Uzlabot augstတkတs 

izglኰtኰbas finansᄰᘐanas 
sistᄰmu

Sagatavoti MK noteikumi, kas 
nodroᘐinတs valsts bud០eta 
finansᄰjuma efektኰvတku 
izmantoᘐanu, ኰstenojot 
principu "nauda seko 
kvalitတtei" (tiks ieviests uz 
rezultတtiem orientᄰts 
finansᄰjuma pieᘐ፰irᘐanas 
princips, tas ir - valsts 
finansᄰjums tiks pieᘐ፰irts, 
ᑠemot vᄰrတ augstတkတs 
izglኰtኰbas institᚰcijas 
efektivitတtes un kvalitတtes 
rတdኰtတjus)

IZM 30.09.2012. LOI - 28; IzM_PB Matrix 
6

1.3.1.2. Nodroᘐinတt studiju 
programmu atbilstኰbu 
tautsaimniecኰbas 
vajadzኰbတm

Definᄰti noteikti studiju 
rezultတti zinတᘐanu un prasmju 
izteiksmᄰ katrai studiju 
programmai atbilstoᘐi vienotai 
kvalifikတciju ietvastruktᚰrai, 
kတ rezultတtတ tiks veicinတta 
studiju procesa orientတcija uz 
noteiktu tautsaimniecኰbas 
vajadzኰbတm atbilstoᘐu 
zinတᘐanu un prasmju apguvi. 
Vismaz 80% studiju 
programmတm ir definᄰti 
mတcኰᘐanတs rezultတti (learning 

IZM 01.07.2012. LOI - 28; IzM_PB Matrix 
6
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outcome pieeja)
1.3.2. Sadarbኰbas veicinတᘐana starp izglኰtኰbas, zinတtnes un uzᑠᄰmᄰjdarbኰbas sektoriem, pilnveidojot tehnoloሰijas un zinတᘐanu pတrnesi, sekmᄰjot 
privတtတ sektora investኰcijas pᄰtniecኰbတ un attኰstኰbတ
1.3.2.1. Veicinတt un atbalstኰt 

zinတᘐanu un 
tehnoloሰiju pတrnesi

Atbalstኰti 5 kompetences 
centri, kuru ietvaros piesaistኰts 
privတtတ sektora finansᄰjums 
pᄰtniecኰbai un attኰstኰbai 12,1 
milj. LVL

EM 31.12.2013.

Atbalstኰti 8 tehnoloሰiju 
pတrneses kontaktpunkti 
augstskolတs, kuru ietvaros 
sagatavoti un iesniegti 
reሰistrတcijai 162 patenta 
pieteikumi, noslᄰgti 237 
sadarbኰbas lኰgumi starp 
komersantiem un zinတtniekiem

EM 31.12.2013.

1.3.2.2. Pilnveidot intelektuတlတ 
ኰpaᘐuma, kas radies no 
valsts bud០eta 
finansᄰtas zinတtniskတs 
darbኰbas pတrraudzኰbas 
un izmantoᘐanas 
kတrtኰbu

Pieᑠemts regulᄰjums par 
intelektuတlတ ኰpaᘐuma, kas 
radies no valsts bud០eta 
finansᄰtas zinတtniskတs 
darbኰbas, un no tတ izrietoᘐo 
tiesኰbu deleሰᄰᘐanas kတrtኰbu un 
kတrtኰbu, kတdတ izmantojamas 
zinတtniskajai institᚰcijai 
deleሰᄰtတs tiesኰbas

IZM 01.03.2012.

1.3.2.3. Atbalstኰt Latvijas 
zinတtnieku un 
komersantu dalኰbu ES 
pᄰtniecኰbas un 
tehnoloሰiju attኰstኰbas 
programmတs 
(EUREKA, 
EUROSTARS, 

Nodroᘐinတta Latvijas 
zinတtnieku un komersantu 
dalኰba ES pᄰtniecኰbas un 
tehnoloሰiju attኰstኰbas 
programmတs (EUREKA, 
EUROSTARS, ARTEMIS, 
Eiropas Kosmosa aሰentᚰra)

IZM 30.12.2013.
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ARTEMIS, Eiropas 
Kosmosa aሰentᚰra)

1.3.2.4. (Svኰtrots ar MK 
13.05.2011. rኰkojumu 
Nr.199)

1.3.3. Jaunu un inovတcijas jomတ aktኰvu uzᑠᄰmumu (ኰpaᘐi – MVU) attኰstኰbas sekmᄰᘐana, t.sk. sniedzot atbalstu jaunu produktu un tehnoloሰiju izstrတdei 
un ievieᘐanai ra០oᘐanတ
1.3.3.1. Atbalstኰt Zinတtnisko 

institᚰciju reሰistrတ 
reሰistrᄰto komersantu 
un valsts zinတtnisko 
institᚰtu praktiskas 
ievirzes pᄰtniecኰbas 
projektus darbኰbas 
programmas 
„Uzᑠᄰmᄰjdarbኰba un 
inovတcijas” 
papildinတjuma 
2.1.1.1.aktivitတtes 
„Atbalsts zinတtnei un 
pᄰtniecኰbai” ietvaros

አstenoti praktiskas ievirzes 
pᄰtniecኰbas projekti 

IZM 30.12.2013.

1.3.3.2. Atbalstኰt jaunu 
produktu un 
tehnoloሰiju izstrတdi un 
ievieᘐanu ra០oᘐanတ

Atbalstኰti 117 izstrတdes 
projekti, kuru ietvaros 
piesaistኰts privတtတ sektora 
finansᄰjums pᄰtniecኰbai un 
attኰstኰbai 3,4 milj. LVL 
apmᄰrတ

EM 31.12.2013.

Atbalstኰti 108 ievieᘐanas 
projekti

EM 31.12.2013.

1.3.3.3. አstenot pasတkumus 
motivတcijas celᘐanai 
inovatኰvas 
uzᑠᄰmᄰjdarbኰbas 

Uzᑠᄰmᄰjdarbኰbas un 
inovတcijas motivတcijas 
pasတkumos iesaistኰtas 2000 
personas

EM 31.12.2013.
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uzsတkᘐanai un 
attኰstኰᘐanai

EIF/SIA "Imprimatur Capital 
Baltics" ኰstenota programma 
"Sᄰklas un uzsတkᘐanas kapitတla 
fondi", uzsတkᘐanas kapitတla 
fonda gadኰjumတ investᄰjot 14-
16 uzᑠᄰmumos, piesaistot 
privတto investoru finansᄰjumu 
5,7 milj. EUR apmᄰrတ

EM, EIF 31.12.2013.

1.4. Efektኰvas, droᘐas un ilgtspᄰjኰgas enerሰijas piegတdes nodroᘐinတᘐana
1.4.1. Energoapgတdes droᘐኰbas un energoefektivitတtes lኰmeᑠa paaugstinတᘐana, kတ arኰ Baltijas valstu elektroenerሰijas tirgus integrတcija
1.4.1.1. (Svኰtrots ar MK 

13.05.2011. rኰkojumu 
Nr.199)

1.4.1.2. Elektroenerሰijas 
ሰenerᄰᘐanas 
paᘐnodroᘐinတjuma 
palielinတᘐana

Kopኰgတ uzstတdኰtတ 
elektroenerሰijas neto jauda 
2009.gadတ 
2353 MW.
Kopኰgတ uzstတdኰtတ 
elektroenerሰijas neto jauda 
2014.gadတ 
2854 MW

EM 01.01.2014.

1.4.1.3. (Svኰtrots ar MK 
17.11.2011. rኰkojumu 
nr.609)

1.4.1.4. Veicinတt efektኰvတku 
energoresursu un 
dabas resursu 
izmantoᘐanu

Panတkts progress ES tiesኰbu 
aktu 
ievieᘐanတ 
energoresursu jomတ, pievᄰrᘐot 
pastiprinတtu uzmanኰbu Treᘐတs 
paketes elementiem, konkrᄰti 
– valsts regulatora un 
konkurences padomes 
neatkarኰbas (tostarp finansiတlတs 
neatkarኰbas) stiprinတᘐanai un 

EM 31.12.2011. SMOU 4 – Annex 1, 11.a
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energonozares konkurᄰtspᄰjas 
veicinတᘐanai

Tiek piemᄰrotas jaunတs dabas 
resursu nodokᏀa likmes dabas 
resursu ieguvei, atkritumu 
apglabတᘐanai poligonos un 
gaisa piesတrᑠojumam, kတ 
noteikts Dabas resursu 
nodokᏀa likumတ, un attኰstኰta un 
pilnveidota atkritumu 
apsaimniekoᘐana –  veicinတta 
atkritumu pတrstrတde kတ 
prioritတrတ atkritumu 
apsaimniekoᘐanas hierarhijတ 
un kတ alternatኰva atkritumu 
apglabတᘐanai un 
sadedzinတᘐanai

VARAM, FM 01.01.2012. SMOU 4 – Annex 1, 11.c

(Svኰtrots ar MK 17.11.2011. 
rኰkojumu nr.609)

1.4.2.Enerሰijas infrastruktᚰras projektu attኰstኰba Baltijas enerሰijas tirgus starpsavienojuma plတna ietvaros
1.4.2.1. Baltijas valstu 

elektroenerሰijas tirgus 
integrတcija

Ne vᄰlတk kတ 2013.gadတ 
Baltijas valstu enerሰijas 
tirgum jတnodroᘐina: • Baltijas 
kopᄰjais iepriekᘐᄰjတs dienas 
rezervᄰᘐanas tirgus, kas 
balstတs uz "Nord Pool" 
principiem; • netieᘐတ izsole 
starp Baltijas valstኰm; • 
kopᄰjas rezerves un 
balansᄰᘐanas enerሰijas tirgus; 
• harmonizᄰta balansᄰᘐana un 

EM 31.12.2013.
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balansᄰᘐanas cenas noteikᘐana
1.4.2.2. Elektroenerሰijas 

starpsavienojumi
AS „Latvenergo” , AB 
„Lietuvos Energija„ (Lietuva) 
un „Svenska Kraftnat„ 
(Zviedrija) Baltijas –
Zviedrijas starpsavienojuma 
attኰstኰbas projekts "NordBalt"

EM 01.12.2016.

Latvijas rietumu reሰiona 
pတrvades tኰklu (Kurzemes 
loks) stiprinတᘐanas projekts 

EM 01.12.2013.

AS "Latvenergo" izpᄰtes 
projekts "Kurzemes loka 
ietekmes uz vidi novᄰrtᄰjums 
un trases izpᄰte" (mᄰr፰is –
stiprinတt Latvijas pတrvades 
tኰklu)

EM 31.12.2012.

1.4.2.3. Gတzes 
starpsavienojumi 

AS „Latvijas Gတze” un AB 
“Lietuvos Dujos” projekts 
“Divvirzienu plᚰsmas 
palielinတᘐana starp Latviju un 
Lietuvu”

EM 01.12.2013.

1.4.3.1. Veicinတt  
siltumnኰcefekta gတzu 
(SEG) emisiju 
samazinတᘐanu, 
finansᄰjot projektus 
Klimata pတrmaiᑠu 
finanᘐu instrumenta 
ietvaros

Kopᄰjais ኰstenoto projektu 
skaits siltumnኰcefekta (SEG) 
gတzu emisiju samazinတᘐanai: 
200

VARAM 31.12.2013.

2. Sociတlတ droᘐኰba
2.1. Nodarbinတtኰba un sociတlais atbalsts

2.1.1. Aktኰvတs darba tirgus politikas pasတkumu ኰstenoᘐana, pilnveidoᘐana un pတrraudzኰba
2.1.1.1. Noteikt bezdarbnieku Ziᑠojums par bezdarbnieku un LM 01.03.2012. LOI 2009 -32
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un darba meklᄰtတju 
apmတcኰbas jomas un 
prioritတros virzienus

darba meklᄰtတju apmတcኰbu 
jomတm un prioritတrajiem 
virzieniem 2012.gadam ir 
iesniegts MK. Ziᑠojuma 
uzdevums ir informᄰt un 
pamatot, kတdတs profesijတs un 
jomတs bezdarbniekiem un 
darba meklᄰtတjiem tiks 
piedတvတtas apmတcኰbas un 
kတdas vispတrኰgas prasmes tiks 
piedတvတts apgᚰt, kတ arኰ par 
papildus darbኰbတm, kas ar to 
saistኰtas

2.1.1.2. አstenot Stratᄰሰiju 
pတrejai no ኰstermiᑠa 
krኰzes sekas 
mazinoᘐiem aktኰvတs 
darba tirgus politikas 
pasတkumiem uz 
tradicionတlajiem 
aktኰvတs darba tirgus 
politikas pasတkumiem
(apmတcኰba, 
pတrkvalifikတcija un citi 
aktivizᄰᘐanas 
pasတkumi), tos 
nepတrtraukti 
pilnveidojot un 
piemᄰrojot aktuတlajတm 
darba tirgus 
vajadzኰbတm

Aktኰvတs darba tirgus politikas 
pasတkumiem paredzᄰtတ 
finansᄰjuma ኰpatsvars, kas 
vᄰrsts uz ilgtermiᑠa 
aktivizတcijas pasတkumiem 
(apmတcኰbas, pတrkvalifikတcija 
un lኰdzኰgi) – aptuveni 85 %

LM 31.12.2013. 

2.1.1.3. Stiprinတt 
Nodarbinတtኰbas valsts 

Ziᑠojums par Nodarbinတtኰbas 
valsts aሰentᚰras kapacitတti 

LM 30.04.2011., 31.07.2011., 31.10.2011., 
31.01.2012.

SMOU 3 – D: 
Strukturတlတs reformas
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aሰentᚰras kapacitတti, 
kတ arኰ nodroᘐinတt tတs 
darbኰbas un noslodzes 
monitoringu

iesniegts labklတjኰbas 
ministram. Ziᑠojumတ tiks 
norတdኰti Nodarbinတtኰbas valsts 
aሰentᚰras kapacitတtes 
stiprinတᘐanas pasတkumi, kတ arኰ 
sekojoᘐi kvantificᄰti rတdኰtတji -
vidᄰjais klientu apmeklᄰjumu 
skaits uz vienu NVA filiတles 
darbinieku, kas veic klientu 
apkalpoᘐanu; laiks, kas 
atvᄰlᄰts viena klienta 
apkalpoᘐanai; klientu 
apkalpoᘐanas bie០ums.

2.1.1.4. Regulတri informᄰt 
Ministru prezidentu 
par aktኰvတs darba 
tirgus politikas 
pasတkumu ievieᘐanas 
gaitu

Ziᑠojums par aktኰvတs darba 
tirgus politikas pasတkumu 
ievieᘐanu iesniegts Ministru 
prezidentam zinတᘐanai. 
Ziᑠojumတ iekᏀauta informတcija 
par dalኰbnieku skaitu (kopᄰjais 
plတnotais skaits/kopᄰjais 
bezdarbnieku skaits, 
programmတ nodarbinတto 
stipendiတtu skaits), esoᘐajတm 
problᄰmတm un piedတvတtajiem 
risinတjumiem

LM, EM, IZM 31.07.2011., 31.10.2011., 31.01.2012., SMOU 3 – 2.pielikums. 
Strukturတlo reformu 
uzraudzኰba. Darba tirgus 
un sociတlတ politika

Ministru kabinetတ iesniegts 
ziᑠojums par stratᄰሰisko 
virzኰbu aktኰvတs darba tirgus 
politikas pasတkuma "Darba 
praktizᄰᘐana ar stipendiju 
paᘐvaldኰbတs" aizvietoᘐanai ar 
ilgtspᄰjኰgiem aktኰvတs darba 
tirgus politikas pasတkumiem

LM 30.11.2011. LOI – 5
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2.1.1.5. Ieviest efektኰvu aktኰvတ
darba tirgus politiku 
un izglኰtኰbas politiku

Pabeigts neatkarኰgas kuponu 
sistᄰmas darbኰbas izvᄰrtᄰjums, 
ኰpaᘐi attiecኰbတ uz mတcኰbu 
atbilstኰbu darba tirgus 
prasኰbတm

LM 31.03.2012. SMOU 4 – Annex 1, 12.b

Stiprinတta Nodarbinတtኰbas 
valsts aሰentᚰras kapacitတte, lai 
tတ varᄰtu sniegt efektኰvတkas ar 
darba jomu saistኰtas 
konsultတcijas, samazinot viena
darbinieka apkalpoto 
bezdarbnieku skaitu un 
ievieᘐot inovatኰvas darba 
metodes

LM 31.12.2011. SMOU 4 – Annex 1, 12.c

2.1.2. (Svኰtrots ar MK 17.11.2011. rኰkojumu nr.609)
2.1.3. Efektኰva တrkတrtas sociတlတs droᘐኰbas tኰkla darbኰbas nodroᘐinတᘐana
2.1.3.1. Nodroᘐinတt Sociတlတs 

droᘐኰbas tኰkla 
stratᄰሰijas ievieᘐanu 
un uzraudzኰbu

Informatኰvie ziᑠojumi par 
Sociတlတs droᘐኰbas tኰkla 
stratᄰሰijas ievieᘐanas gaitu 
iesniegti MK, ietverot
Sociတlတs droᘐኰbas tኰkla 
stratᄰሰijas ievieᘐanas analኰzi 
un priekᘐlikumus turpmတkajai 
rኰcኰbai 

LM 05.02.2011., 05.05.2011., 05.08.2011., 
05.11.2011., 05.02.2012.

LOI 2 - 14 

2.1.3.2. Sagatavot izvᄰrtᄰjumu 
par nabadzኰbu, 
veselኰbas aprᚰpi un 
pensijတm

Ziᑠojums par nabadzኰbu, 
veselኰbas aprᚰpi un pensijတm 
iesniegts MK. Ziᑠojumတ tiks 
izvᄰrtᄰta aktuတlတkတ situတcija 
katrတ no jomတm, t.sk. arኰ 
norတdot kvantitatኰvos datus

LM, VesM 05.02.2011., 05.05.2011., 05.08.2011., 
05.11.2011., 05.02.2012.

SMOU 2 - 2.pielikums. 
Strukturတlo reformu 
uzraudzኰba. Darba tirgus 
un sociတlတ politika

2.1.3.3. Adekvတta finansᄰjuma
nodroᘐinတᘐana
sociတlajတm vajadzኰbတm 

Starptautiskajiem aizdevᄰjiem 
iesniegti priekᘐlikumi par 
reformတm un finansᄰjumu

LM, FM 31.12.2011. SMOU 4 – Annex 1, 4.a
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un caurskatတmas un 
izmaksu ziᑠတ efektኰvas
sociတlတs palኰdzኰbas 
sniegᘐanas 
nodroᘐinတᘐana

visaptveroᘐai sociတlတs droᘐኰbas 
tኰkla programmai 2012.gadam 
un tတlတkam laikposmam, 
ᑠemot vᄰrတ izmaksu 
efektivitတti un fiskတlo ietekmi
Ieviests Valsts kontroles 
ieteikums attiecኰbတ uz 
nepiecieᘐamajiem 
uzlabojumiem Sociတlတs 
droᘐኰbas tኰkla stratᄰሰijas 
ኰstenoᘐanတ, izvᄰrtᄰjot iespᄰju 
izveidot paᘐvaldኰbu sociတlo 
dienestu izsniegto izziᑠu 
uzskaiti atvieglojumu 
saᑠemᘐanai veselኰbas jomတ

VesM 30.09.2011. SMOU 4 – Annex 1, 4.b

2.2. Reሰionu atᘐ፰irኰbu mazinတᘐana
2.2.1. Atbalsts reሰionu ekonomiskajai aktivitတtei, nodroᘐinot mᄰr፰tiecኰgus un koordinᄰtus ieguldኰjumus attኰstኰbas centros un specifiskajတs mᄰr፰a 
teritorijတs
2.2.1.1. Reሰionတlတs politikas 

aktualizတcija/izstrတde –
papildus finansᄰjuma 
piesaiste paᘐvaldኰbu 
projektu ኰstenoᘐanai, 
kas sekmᄰ ekonomisko 
attኰstኰbu reሰionos

Veiktas ERAF investኰcijas 135 
milj. LVL apmᄰrတ 18 novadu 
paᘐvaldኰbတs

VARAM 30.12.2013. _

Veiktas ELFLA investኰcijas 
20 milj. LVL apmᄰrတ 44 
novadu paᘐvaldኰbတs – ኰpaᘐi 
atbalstတmajတs teritorijတs

VARAM 30.12.2013. MK sᄰdes 07.04.2009. 
protokola Nr.23 47.§ 
3.punkts

2.2.2.  Paᘐvaldኰbu finansiတlတs rኰcኰbspᄰjas paaugstinတᘐana, paplaᘐinot un da០တdojot paᘐvaldኰbu bud០etu ieᑠᄰmumu bတzi
2.2.2.1. NodokᏀu sistᄰmas 

pilnveidoᘐana, lai 
motivᄰtu paᘐvaldኰbas 
veicinတt attኰstኰbu savတ 
teritorijတ

Sagatavoti un iesniegti MK 
priekᘐlikumi par paᘐvaldኰbu 
bud០etu finanᘐu avotu 
palielinတᘐanu un da០တdoᘐanu

VARAM 01.04.2012.

2.2.2.2. Atbilstoᘐi Sagatavots un iesniegts MK VARAM 01.01.2013. Likuma „Par paᘐvaldኰbu 
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administratኰvi 
teritoriတlတs reformas 
rezultတtiem pတrskatኰt 
paᘐvaldኰbu finanᘐu 
izlኰdzinတᘐanas 
mehတnismu.

likumprojekts par paᘐvaldኰbu 
finanᘐu izlኰdzinတᘐanu

finanᘐu izlኰdzinတᘐanu” 
pတrejas noteikumu 
13.punkts

2.2.3.  (Svኰtrots ar MK 13.05.2011. rኰkojumu Nr.199)
2.3. Veselኰba

2.3.1.  Stacionတrတs veselኰbas aprᚰpes plတnveidኰga konsolidတcija
2.3.1.1. Izveidot izmaksu 

efektኰvu stacionတro 
veselኰbas aprᚰpes 
pakalpojumu sniedzᄰju 
tኰklu, paredzot 
izmaiᑠas veselኰbas 
aprᚰpes organizᄰᘐanas 
un finansᄰᘐanas 
kတrtኰbတ

5 slimnኰcu apvienኰbas VesM 31.03.2011. LOI - 28; MK 2006.gada 
19.decembra noteikumi 
Nr.1046 "Veselኰbas 
aprᚰpes organizᄰᘐanas un 
finansᄰᘐanas kတrtኰba”

Slᄰgt vai pတrprofilᄰt 1000 
gultas

VesM 31.12.2010. LOI - 28; MK 2009.gada 
24.aprኰᏀa protokols 
Nr.26., 3§, 3.1., 3.2. un 
3.3.apakᘐpunkts

Slᄰgt vai pတrprofilᄰt 1000 
gultas

VesM 31.12.2011.

2.3.2.Primတrတs veselኰbas aprᚰpes pakalpojumu sniedzᄰju tኰkla un komandas efektኰva darbኰba
2.3.2.1. Izveidot efektኰvu 

primတrတs veselኰbas 
aprᚰpes pakalpojumu 
sniedzᄰju tኰklu, 
paredzot izmaiᑠas 
veselኰbas aprᚰpes 
organizᄰᘐanas un 
finansᄰᘐanas kတrtኰbတ

300 ሰimenes တrstu praksᄰm 
piesaistኰta otra mတsa

VesM 31.03.2011. LOI - 28; Sociတlတs 
droᘐኰbas tኰkla stratᄰሰija

500 ሰimenes တrstu praksᄰm 
piesaistኰta otra mတsa

VesM 31.03.2012.

30 speciတlistu pတrapmတcኰba VesM 31.03.2011. LOI - 28; 
2008.gada.15.maija MK 
not. Nr.353 „Noteikumi 
par darbኰbas programmas 
„Cilvᄰkresursi un 
nodarbinတtኰba” 
papildinတjuma 
1.3.2.3.aktivitတti 
„Veselኰbas aprᚰpes un 
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veicinတᘐanas procesတ 
iesaistኰto institᚰciju 
personတla kompetences, 
prasmju un iemaᑠu 
lኰmeᑠa paaugstinတᘐana””

2.3.3.Ambulatorတs veselኰbas aprᚰpes pieejamኰbas nodroᘐinတᘐana, palielinot ambulatorajai veselኰbas aprᚰpei paredzᄰtos lኰdzekᏀus no kopᄰjiem 
veselኰbas nozares lኰdzekᏀiem
2.3.3.1. Palielinတt ambulatorတs 

veselኰbas aprᚰpes 
pieejamኰbu, paredzot 
izmaiᑠas veselኰbas 
aprᚰpes organizᄰᘐanas 
un finansᄰᘐanas 
kတrtኰbတ

Kopᄰjais valsts apmaksတto 
mတjas aprᚰpes vizኰᘐu skaits: 
300 000

VesM 31.12.2011. LOI - 28; Sociတlတs 
droᘐኰbas tኰkla stratᄰሰija

Kopᄰjais valsts apmaksတto 
mတjas aprᚰpes vizኰᘐu skaits: 
400 000

VesM 31.12.2012.

Izveidoti 2 dienas centri VesM 31.03.2011. LOI - 28; Sociတlတs 
droᘐኰbas tኰkla stratᄰሰijaIzveidoti 2 dienas centri VesM 31.03.2012.

2.3.4.  Neatliekamတs medicኰniskတs palኰdzኰbas pieejamኰbas nodroᘐinတᘐana
2.3.4.1. Izveidot izmaksu 

efektኰvu neatliekamတs 
medicኰniskတs 
palኰdzኰbas sniedzᄰju 
tኰklu, paredzot 
izmaiᑠas veselኰbas 
aprᚰpes organizᄰᘐanas 
un finansᄰᘐanas 
kတrtኰbတ

NMP တrstu skaita 
palielinတᘐana, pတrkvalificᄰjot 
slimnኰcu တrstus, kuri reformas 
rezultတtတ zaudᄰjuᘐi darbu: 30 
speciတlistu paᘐapmတcኰba

VesM 31.03.2011. LOI - 28; 
2008.gada.15.maija MK 
not. Nr.353 „Noteikumi 
par darbኰbas programmas 
„Cilvᄰkresursi un 
nodarbinတtኰba” 
papildinတjuma 
1.3.2.3.aktivitတti 
„Veselኰbas aprᚰpes un 
veicinတᘐanas procesတ 
iesaistኰto institᚰciju 
personတla kompetences, 
prasmju un iemaᑠu 
lኰmeᑠa paaugstinတᘐana””

2.4. Izglኰtኰba
2.4.1. Paaugstinတt izglኰtኰbas efektivitတti (izmaksu efektivitတti)
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2.4.1.1. Nodroᘐinတt 
pakတpeniskas, uz 
efektኰvu izglኰtኰbas 
kvalitတtes 
paaugstinတᘐanu vᄰrstas 
izmaiᑠas vispတrᄰjတ 
izglኰtኰbတ. Izvᄰrtᄰt 
finansᄰᘐanas principa 
„nauda seko 
skolᄰnam” ኰstenoᘐanas 
sekas un problᄰmas 
2009./2010.m.g. 
Izvᄰrtᄰt izmaksu 
efektivitတtes 
palielinတᘐanas 
lኰdzsvarotኰbu ar 
izglኰtኰbas pieejamኰbas 
nodroᘐinတᘐanu. 
Izstrတdတt atbilstoᘐus 
grozኰjumus kတrtኰbတ, 
kတdတ aprᄰ፰ina un 
sadala valsts bud០eta 
mᄰr፰dotတciju 
pedagogu darba 
samaksai, nodroᘐinot 
efektኰvu finansᄰjuma 
izlietojumu

Proporcionတls pedagoga
ienတkumu pieaugums, 
palielinoties skolᄰnu skaitam 
uz 1 pedagogu: 2009.g. par 
4,3%; 2010.g. par 0,8%-1%; 
2013.g. vismaz par 2%

IZM 01.09.2012. LOI - 28

2.4.1.2. Nodroᘐinတt 
profesionတlတs izglኰtኰbas 
iestတ០u optimizတciju un 
diferenciတciju. Tiek 
plတnots samazinတt 
profesionတlတs izglኰtኰbas 

Optimizᄰts un modernizᄰts 
profesionတlတs izglኰtኰbas iestတ០u 
tኰkls: 2010.g. 59, 2015.g. 29, 
t.sk. 13 profesionတlတs 
izglኰtኰbas kompetences centri 
un 2 profesionတlတs izglኰtኰbas 

IZM 31.12.2015. LOI - 28
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iestတ០u skaitu, 
nodroᘐinot esoᘐo 
iestတ០u efektኰvတku 
darbኰbu

iestတdes pamatiemaᑠu 
apgᚰᘐanai

2.4.2. Paaugstinတt izglኰtojamo mတcኰbu sasniegumus
2.4.2.1. Satura pilnveide 

pamatizglኰtኰbas posmတ. 
Tiek plတnots 
izstrတdတtas jaunas 
mတcኰbu priekᘐmetu 
programmas visos 
priekᘐmetos 1.-6.klasei 
un matemတtikတ un 
dabaszinတtnᄰs 7.-
9.klasei. Ieviest jaunus
mတcኰbu priekᘐmetu 
standartus un mတcኰbu 
priekᘐmetu 
programmas, 
nodroᘐinot metodisko 
atbalstu, skolotတju 
tတlတkizglኰtኰbu un 
skolᄰnu sasniegumu 
monitoringu

Izstrတdတtas jaunas mတcኰbu 
priekᘐmetu programmas visos 
priekᘐmetos 1.-6.klasei un 
matemတtikတ un dabaszinတtnᄰs 
7.-9.klasei

IZM 01.05.2013. LOI - 28

2.4.2.2. Nodroᘐinတt izglኰtojamo 
teorᄰtisko zinတᘐanu 
praktisku lietoᘐanu, lai 
sekmᄰtu konkurᄰtspᄰju 
globတlတs ekonomikas 
apstတkᏀos. Lai attኰstኰtu 
izglኰtojamo prasmes 
pielietot teorᄰtiskတs 
zinတᘐanas, plတnots 

Nodroᘐinတts atbalsts pedagogu 
tတlတkizglኰtኰbai un materiတlu 
izstrတdei, lai attኰstኰtu 
izglኰtojamo prasmes pielietot 
teorᄰtiskတs zinတᘐanas.  

IZM 30.09.2013. LOI - 28

Dabaszinတtᑠu mတcኰbu 
priekᘐmetu valsts 
pတrbaudኰjumi par vispတrᄰjo 
vidᄰjo izglኰtኰbu papildinတti ar 

IZM 01.04.2011. LOI - 28
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veikt gan pedagogu 
tတlတkizglኰtኰbu un 
attiecኰgu materiတlu 
izstrတdi, kတ arኰ dabas 
zinတtᑠu mတcኰbu 
priekᘐmetu valsts 
pတrbaudኰjumos par 
vispတrᄰjo vidᄰjo 
izglኰtኰbu papildinတt ar 
praktisko daᏀu, kurတ 
tiek novᄰrtᄰta 
izglኰtojamo teorᄰtisko 
zinတᘐanu praktiska 
lietoᘐana

praktisko daᏀu, kurတ tiek 
novᄰrtᄰta izglኰtojamo 
teorᄰtisko zinတᘐanu praktiska 
lietoᘐana.

2.4.3. Nodroᘐinတt pedagogu izcilኰbu
2.4.3.1. Pilnveidot uzᑠemᘐanas 

kritᄰrijus 
pedagoሰiskajတs 
programmတs. 
Pedagoሰiskajတs 
programmတs uzᑠemt 
tikai labတkos 
vidusskolu 
absolventus. Ieviest 
profesionတlတs 
atbilstኰbas testu. 
Samazinတt to 
vidusskolu absolventu 
uzᑠemᘐanu, kas 
izvᄰlas pedagoሰijas 
programmas, jo netiek 
uzᑠemti citတs 
programmတs. 

Pilnveidotas studiju 
programmas un ieviests 
profesionတlတs atbilstኰbas tests. 
Sadတrdzinoties programmas 
izmaksတm, samazinတsies 
imatrikulᄰto studentu skaits 
(2009.:3000; 2012.:700), kတ 
arኰ palielinတsies pedagoሰisko 
studiju absolventu 
iesaistኰᘐanတs skolotတja 
profesijတ

IZM 01.09.2012. LOI - 28
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Paaugstinတt studiju 
maksu (atbilstoᘐi 
augstတkတs izglኰtኰbas 
tirgus cenai) 

2.4.3.2. Uzlabota pedagoga 
studiju kreditᄰᘐanas 
sistᄰma

Paတtrinတta kredኰtu dzᄰᘐana 
strတdတjoᘐiem pedagogiem 
(2009.g. 10 gadu laikတ; 
2012.g. 5 gadu laikတ)

IZM 01.01.2012. LOI - 28

2.4.3.3. Pilnveidot pedagogu 
tတlတkizglኰtኰbas kvalitတti

Izstrတdတtas un ኰstenotas 
pedagogu tတlတkizglኰtኰbas 
programmas mᚰsdienኰga 
mတcኰbu procesa ኰstenoᘐanai 
(izstrတdတtas 39 pedagogu 
tတlတkizglኰtኰbas programmas; 
15900 pedagogi pilnveidojuᘐi 
kvalifikတciju).

IZM 30.09.2013. LOI - 28

2.4.3.4. Pilnveidot 
pedagoሰisko studiju 
programmu kvalitတti

Pတrskatኰti pedagoሰiskတs 
prakses nosacኰjumi, ievieᘐot 
skolတs mentoringa sistᄰmu

IZM 01.09.2012. LOI - 28

2.5.Fiziskတ droᘐኰba
2.5.1.Noziedzኰgo nodarኰjumu prevencija un apkaroᘐana
2.5.1.1. Latvijas vienotတ 

nacionတlတ 
kriminတlizlᚰkoᘐanas 
modeᏀa izveide un 
ievieᘐana

Kriminတlizlᚰkoᘐanas modeᏀa 
ievieᘐana, izstrတdတjot projekta 
pieteikumu, piesaistot Eiropas 
Komisijas ISEC programmas 
finansᄰjumu programmတ 
„Noziedzኰbas novᄰrᘐana un 
apkaroᘐana”

IeM 31.12.2013.

2.5.1.2. Veikt valsts 
pamatnostတdᑠu 
narkotisko un 
psihotropo vielu un to 
atkarኰbas izplatኰbas 

Izstrတdတt pamatnostတdnes un 
nodroᘐinတt to turpmတko 
ኰstenoᘐanu

IeM 31.12.2013.
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ierobe០oᘐanai un 
kontrolei izstrတdi un 
nodroᘐinတt to 
ኰstenoᘐanu

2.5.2. Kriminတlsodu politikas pilnveidoᘐana 
2.5.2.1. Vienkတrᘐot un 

efektivizᄰt 
kriminတlsodu izpildes 
procesu

DaᏀᄰji slᄰgto cietumu 
administratኰvတs komisijas 
darba apjoms samazinတjies 
aptuveni par 20%

TM 30.12.2013. 

3. Publiskတs pတrvaldes reformas
3.1. Publiskတs pတrvaldes funkciju un pakalpojumu optimizᄰᘐana

3.1.1. Publiskတs pတrvaldes pakalpojumu un funkciju pတrskatኰᘐana, netipisko pakalpojumu un funkciju pတrtraukᘐana vai nodoᘐana citam izpildኰtတjam, 
kတ arኰ lኰdzኰgo funkciju centralizᄰᘐana (apvienoᘐana)
3.1.1.1. Turpinတt funkciju vᄰrtᄰᘐanu

A) Iesniegt MK 
funkciju audita 
rezultတtus par 
izglኰtኰbas iestတ០u 
uzraudzኰbu

Ziᑠojums un MK lᄰmuma 
projekts iesniegts MK, 
izstrတdတti priekᘐlikumi 
administratኰvတ sloga 
mazinတᘐanai izglኰtኰbas sektorတ

VK 31.12.2011. PPPO 1.7.;
SMOU 
4 – Annex 1, 16.b

B) Iesniegt MK 
funkciju audita 
rezultတtus par atbalsta 
funkciju centralizတciju

Ziᑠojums un MK lᄰmuma 
projekts iesniegts MK, 
izstrတdတts atbalsta funkciju 
(personတla vadኰba, 
grတmatvedኰba, IT vadኰba, 
iepirkumi un autoparka 
vadኰba) modelis

VK 31.12.2011. PPPO 1.7., 1.8.

3.1.1.2. Izstrတdတt risinတjumu 
valsts pတrvaldes 
iestတ០u optimတlam un 
finansiတli izdevኰgam 

Sagatavots piedတvတjums valsts 
pတrvaldes iestတ០u optimတlam 
un finansiတli izdevኰgam 
izvietojumam valsts ኰpaᘐumတ

FM 31.12.2011. PPPO 1.9.
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izvietojumam valsts 
ኰpaᘐumတ esoᘐajos 
nekustamajos 
ኰpaᘐumos

esoᘐajos nekustamajos 
ኰpaᘐumos
Izstrတdတta koncepcija 
turpmတkai valsts nekustamo 
ኰpaᘐumu apsaimniekoᘐanas 
restrukturizတcijai, tostarp 
izvᄰrtᄰjot finansᄰᘐanas modeli 
un administratኰvo un 
apsaimniekoᘐanas funkciju 
centralizတciju

FM 31.10.2011. SMOU 4 – Annex 1, 13.c

3.1.1.3. Noteikt vienotu fondu 
dibinတᘐanas kတrtኰbu un 
darbኰbas 
pamatprincipus visတ 
valsts pတrvaldᄰ

Ziᑠojums un MK lᄰmuma 
projekts iesniegts MK, 
noteikta vienota fondu 
darbኰbas kတrtኰba un sniegti 
priekᘐlikumi par funkcionတli 
saistኰto fondu apvienoᘐanu

VK 31.12.2011. VK revኰzijas ieteikums,
PPPO 1.7., 1.10.

3.1.1.4. Pတrskatኰt valsts un 
paᘐvaldኰbu 
uzᑠᄰmumus un to 
meitasuzᑠᄰmumus 
atbilstoᘐi Valsts 
pတrvaldes iekတrtas 
likumတ noteiktajiem 
kritᄰrijiem (sabiedriski 
svarኰgas funkcijas) ar 
mᄰr፰i izvᄰrtᄰt ᘐo 
uzᑠᄰmumu iespᄰjamo 
restrukturizတciju

Iesniegts MK ziᑠojums, kurတ 
pတrskatኰti valsts un paᘐvaldኰbu 
uzᑠᄰmumi un to 
meitasuzᑠᄰmumi atbilstoᘐi 
Valsts pတrvaldes iekတrtas 
likumတ noteiktajiem 
kritᄰrijiem (sabiedriski 
svarኰgas funkcijas) ar mᄰr፰i 
izvᄰrtᄰt ᘐo uzᑠᄰmumu 
iespᄰjamo restrukturizတciju

EM 31.01.2012. SMOU-2 D; strukturတlတs 
reformas; PPPO 1.4.

3.1.1.5. (Svኰtrots ar MK 
17.11.2011. rኰkojumu 
nr.609)

3.1.1.6. (Svኰtrots ar MK 
24.11.2010. rኰkojumu 
Nr.678)
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3.1.1.7. E - iepirkumu sistᄰmas 
pilnveidoᘐana

E-iepirkumu sistᄰmတ iesaistኰto 
publiskတs pတrvaldes iestတ០u 
ኰpatsvars % no kopᄰjတ iestတ០u 
skaita: 100%

VARAM 31.12.2012. MOU - Q2

Sagatavoti priekᘐlikumi 
grozኰjumiem publiskos 
iepirkumus regulᄰjoᘐajos 
normatኰvajos aktos paᘐvaldኰbu 
iepirkumu centralizတcijai 

FM, VARAM 31.03.2011. SMOU 3, D 4.punkts

3.1.1.8. Izstrတdတt noteikumus 
par iestတ០u iekᘐᄰjတs 
kontroles sistᄰmu

Tiesኰbu akta projekts iesniegts 
MK, izstrတdတta iekᘐᄰjတs 
kontroles sistᄰma, kas 
preventኰvi novᄰrᘐ resursu 
nelietderኰgu izmantoᘐanu 

VK 31.12.2011. Pasတkumu plတns iekᘐᄰjတ 
audita sistᄰmas
pilnveidoᘐanai 

3.1.1.9. (Svኰtrots ar MK 
01.02.2011. rኰkojumu 
Nr.38)

3.1.1.10. Uzlabot valstij un 
paᘐvaldኰbတm piederoᘐo 
aktኰvu pတrvaldኰbu

Izstrတdတta Publisko personu 
komercdarbኰbas koncepcija, 
lai pတrvᄰrtᄰtu publiskတs 
personas nepiecieᘐamኰbu 
turpmတk darboties kတ 
komersantam, deformᄰjot 
tirgu jomတs, kur pastတv 
konkurence. Izstrတdတti un 
iesniegti Ministru kabinetတ 
normatኰvo aktu projekti 
atbilstoᘐi Ministru kabineta 
atbalstኰtajam koncepcijas 
risinတjuma variantam

EM 30.12.2011. SMOU 4 – Annex 1, 13.a

Izstrတdတta Publisko personu 
ኰpaᘐumတ esoᘐu kapitတla daᏀu 
pတrvaldኰbas koncepcija, lai 

EM 30.06.2012. SMOU 4 – Annex 1, 13.b
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centralizᄰtu un pilnveidotu 
kapitတlsabiedrኰbu pတrvaldi, kas 
tiktu balstኰta uz 
komercdarbኰbas principiem. 
Izstrတdတti un iesniegti Ministru 
kabinetတ normatኰvo aktu 
projekti atbilstoᘐi Ministru 
kabineta atbalstኰtajam 
koncepcijas risinတjuma 
variantam
Piesaistኰts konsultants, kas 
sniedz atbalstu Publisko 
personu komercdarbኰbas 
koncepcijas un Publisko 
personu ኰpaᘐumတ esoᘐu 
kapitတla daᏀu pတrvaldኰbas 
koncepcijas izstrတdᄰ un tတs 
ievieᘐanတ

VK 30.11.2011. LOI 5 – 17.4

3.1.1.11. (Svኰtrots ar MK 
17.11.2011. rኰkojumu 
nr.609)

3.1.1.12. Publiskတ iepirkuma 
stiprinတᘐana

Pilnveidotas apmတcኰbu 
aktivitတtes valsts 
amatpersonတm, kas iesaistኰtas 
publisko iepirkumu un 
pirmsdarኰjumu (ex-ante)
pတrbau០u procesတ, lai tတdᄰjတdi 
samazinတtu nepareizi 
piemᄰrotu publisko iepirkumu 
tiesisko regulᄰjumu risku

FM 30.06.2011. SMOU 4 – Annex 1, 14.a

Sadarbኰbတ ar attiecኰgajတm 
uzᑠᄰmᄰju organizတcijတm 
izvᄰrtᄰta paᘐreizᄰjတs 

VARAM, FM 30.09.2011. SMOU 4 – Annex 1, 14.b
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Elektronisko iepirkumu 
sistᄰmas (EIS) darbኰbas 
efektivitတte un Ministru 
kabinetတ iesniegti 
nepiecieᘐamie grozኰjumi 
tiesኰbu aktos, kas paredz 
paplaᘐinတt EIS obligတtu 
izmantoᘐanu un pieᘐ፰irt 
nepiecieᘐamos finanᘐu 
resursus EIS atbalstam un 
attኰstኰbai, kတ arኰ jaunu preაu 
grupu pievienoᘐanai
Sadarbኰbတ ar attiecኰgajတm 
uzᑠᄰmᄰju organizတcijတm 
(izvᄰrtᄰjot ietekmi uz 
mikrouzᑠᄰmᄰjiem un 
mazajiem uzᑠᄰmᄰjiem) 
iesniegti attiecኰgi tiesኰbu aktu 
projekti, lai padarኰtu par 
obligတtu paᘐvaldኰbတm 
centralizᄰtu iepirkumu 
veikᘐanu, tတdᄰjတdi vienlaikus 
ierobe០ojot attiecኰgo 
paᘐvaldኰbu veiktos iepirkumus

FM,  VARAM 31.10.2011. SMOU 4 – Annex 1, 14.c

(Svኰtrots ar MK 17.11.2011. 
rኰkojumu nr.609)
Sagatavoti un iesniegti 
Ministru kabinetတ tiesኰbu aktu 
projekti, kas paredz 
administratኰvo atbildኰbu/sodus
par pတrkတpumiem publisko 
iepirkumu procesတ

FM 31.10.2011. SMOU 4 – Annex 1, 14.d

3.1.2. „Vienas pieturas aሰentᚰras” principa ievieᘐana valsts un paᘐvaldኰbu pakalpojumu sniegᘐanတ
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3.1.2.1. Izveidot vienas 
pieturas aሰentᚰru
(VPA)

VPA 100% ieviesta vietᄰjတs 
paᘐvaldኰbတs 

VARAM 31.12.2013. PPPO 3.3.

3.1.2.2. Ieviest vienas pieturas 
aሰentᚰras reሰionတlajတ 
(paᘐvaldኰbu) lኰmenኰ, 
kas strတdတ tieᘐi ar 
klientiem, bet atbalsta 
funkcijas centralizᄰt 
un, ciktတl iespᄰjams, 
nodot privတtiem 
partneriem

Ieviests VPA pilotprojekts 
paᘐvaldኰbu pakalpojumu 
sniegᘐanai iedzኰvotတjiem 

VARAM 31.12.2011. SMOU 3, D 6.punkts

Nodroᘐinတta funkciju 
nodoᘐana privတtajam sektoram 
– 20 % no visတm 
centralizᄰtajတm funkcijတm 

VARAM 31.12.2013. SMOU 3, D 6.punkts

3.2. Cilvᄰkresursu efektኰva pတrvaldኰba publiskajတ sektorတ
3.2.1. Valsts pတrvaldes cilvᄰkresursu vadኰbas sistᄰmas pilnveidoᘐana un vienotas atlኰdzኰbas sistᄰmas paplaᘐinတᘐana un nostiprinတᘐana 
3.2.1.1. Vienkတrᘐot personတla vadኰbas procedᚰras civildienestတ

Izstrတdတt koncepciju 
par valsts vispတrᄰjတ un 
specializᄰtတ 
civildienesta sistᄰmas 
vienkတrᘐoᘐanu, tostarp 
attiecinot ᘐo sistᄰmu 
arኰ uz paᘐvaldኰbu 
lኰmeni

Koncepcijas projekts iesniegts 
MK, atvieglotas personတla 
vadኰbas procedᚰras, 
vienkတrᘐojot civildienesta 
sistᄰmu

VK 01.03.2012. MOU - Q3; PPPO 2.2.

3.2.1.2. Stiprinတt cilvᄰkresursu vadኰbas sistᄰmas komponentes: karjeras attኰstኰba un amatpersonu vᄰrtᄰᘐanas sistᄰma
A) Pilnveidot tieᘐတs 
pတrvaldes iestတdᄰs 
nodarbinတto darba 
rezultတtu novᄰrtᄰᘐanas 
sistᄰmu, paredzot 
iestတ០u vadኰtတju 
profesionတlတs darbኰbas 
novᄰrtᄰᘐanu

Tiesኰbu akta projekts iesniegts 
MK, pilnveidota vadኰtတju 
novᄰrtᄰᘐanas sistᄰma, ievieᘐot 
360 grတdu novᄰrtᄰᘐanas 
sistᄰmas elementus

VK 31.12.2011. SMOU 3 – B; PPPO 2.4.
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3.2.1.3. Progress valsts sektora 
nominတlတ atalgojuma 
un darbinieku skaita 
samazinတᘐanတ, 
ieskaitot minᄰto 
darbኰbu ኰstenoᘐanu 
paᘐvaldኰbတs, valsts 
aሰentᚰrတs un citတs 
valsts iestတdᄰs

Ziᑠojums iesniegts MK FM 15.04.2010., 15.09.2010., 15.04.2011. LOI 4 – 12; SMOU 3 – B 
– Q2/Q3/Q4 2009/Q3 
2010/Q1 2011

3.2.1.4. (Svኰtrots ar MK 
24.09.2010. rኰkojumu 
Nr.572)

3.2.1.5. Uzlabot cilvᄰkresursu
pတrvaldኰbu un atdevi
valsts pတrvaldᄰ 

Koncepcijas projekts iesniegts 
MK, piedတvတjot risinတjumus 
cilvᄰkresursu pတrvaldኰbတ 
iesaistኰto institᚰciju 
integrတcijai

VK 01.03.2012. SMOU 3, 
B 2.punkts

Politikas plတnoᘐanas 
dokumenta un tiesኰbu akta 
projekts iesniegts MK, 
pilnveidojot vadኰtတju 
novᄰrtᄰᘐanas sistᄰmu un 
karjeras izaugsmes iespᄰjas 
civildienestတ

VK 31.12.2011. SMOU 3, 
B 2.punkts

Izstrတdတti MK noteikumi, kas 
ierobe០o to publiskတs 
pတrvaldes darbinieku daᏀu, 
kuri var saᑠemt visaugstတkos 
snieguma rတdኰtတjus

VK 31.12.2011. SMOU 3, 
B 2.punkts

3.3. E-pတrvaldes veicinတᘐana un birokrတtisko procedᚰru atviegloᘐana valsts un paᘐvaldኰbu iestတ០u darbတ
3.3.1. Integrᄰtas un sadarbspᄰjኰgas valsts un paᘐvaldኰbu pတrvaldes elektroniskတs informတcijas telpas veidoᘐana
3.3.1.1. Izveidot Publiskတs 

pတrvaldes dokumentu 
Izveidota dokumentu aprites 
sistᄰma, kas uzlabo 

VARAM 31.12.2011.
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pတrvaldኰbas sistᄰmu 
integrတcijas vidi

dokumentu aprites တtrumu un 
droᘐኰbu starp publiskတs 
pတrvaldes iestတdᄰm

3.3.1.2. Pတrveidot iestတ០u 
pakalpojumu 
sniegᘐanu tတ, lai pilnတ 
mᄰrတ tiktu 
nepastarpinတti 
izmantoti pတrvaldes 
iestတ០u informတcijas 
resursi, neprasot ᘐo 
informတciju iestတdᄰ 
iesniegt iedzኰvotတjam 
izziᑠas veidတ

Izveidoti standartizᄰti 
pieslᄰgumi valsts informတcijas 
sistᄰmတm, automatizᄰjot 
informတcijas apmaiᑠu

VARAM 31.12.2013.

3.3.1.3. Nodroᘐinတt uz dzኰves 
situတciju modeᏀa 
bတzᄰtu vienotu 
piekᏀuves punktu 
valsts pတrvaldes 
pakalpojumiem portတlတ
www.latvija.lv 

Pakalpojumu ኰpatsvars (no 
publisko pakalpojumu 
katalogတ esoᘐajiem), kas ir 
ietverti dzኰves situတcijတs: 50 %

VARAM 31.12.2012.

3.3.2. Iedzኰvotတju e-prasmju pilnveide un 100% interneta pieejamኰbas nodroᘐinတᘐana
3.3.2.1. Ieviest bezvadu 

internetu vienas 
pieturas aሰentᚰrတs

Izveidoti 600 bezvadu 
interneta (WIFI) punkti

VARAM 31.12.2013.

3.3.2.2. E-prasmju 
pilnveidoᘐana 
iedzኰvotတjiem

Izstrတdတt E-prasmju attኰstኰbas 
plတna 2010.-2013.gadam 
projektu un iesniegt MK

VARAM 30.09.2010. LOI - 32

Iedzኰvotတju skaita ar e-
prasmᄰm pieaugums % pret 
iepriekᘐᄰjo periodu: 
iedzኰvotတju ar zemတm 
prasmᄰm samazinတjums par 

VARAM 31.12.2011. LOI - 32
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2%, iedzኰvotတju ar vidᄰjတm 
prasmᄰm pieaugums par 1%, 
iedzኰvotတju ar augstတm 
prasmᄰm pieaugums par 1%

3.3.2.3. አstenot projektu 
"Elektronisko sakaru 
pakalpojumu 
vienlኰdzኰgas 
pieejamኰbas 
nodroᘐinတᘐana visတ 
valsts teritorijတ"

75% mတjsaimniecኰbတm 
nodroᘐinတta iespᄰja pieslᄰgt 
platjoslas pakalpojumus

SM 31.12.2013.

3.3.2.4. (Svኰtrots ar MK 
01.02.2011. rኰkojumu 
Nr.38)

Finanᘐu ministra vietတ –
tieslietu ministrs G. Bᄰrziᑠᘐ

24.11.2011. 11:02
5513
I. Jermacတne
67095429, fakss: 67083830
Ilga.Jermacane@fm.gov.lv


