Specifiskā atbalsta mērķa 3.4.2.
„Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā
regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta,
korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās”
ieviešana un uzraudzība

3.4.2.1. pasākuma mērķis un finansējums

Mērķis
Nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu nodarbināto profesionālo
pilnveidi un veicināt komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu
ekonomikas un korupcijas mazināšanu

Mērķa grupa
Valsts pārvaldes iestāžu nodarbinātie, kam ir ietekme uz
uzņēmējdarbības
vides
uzlabošanu,
sakārtošanu
un
administratīvā sloga mazināšanu mazajiem un vidējiem
komersantiem, kā arī korupcijas un ēnu ekonomikas riska
mazināšanu

Finansējums

7 294 374 EUR
8 581 616 EUR
1 287 242 EUR
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3.4.2.1. pasākums
Ieviešanas veids = 4 IPIA projekti
Ieviešanas laiks = 2016.g. janvāris līdz 2022.gada
30.jūnijs

2 projekti

Valsts
administrācijas
skola
6 821 871 Eur

1 projekts

1 projekts

Valsts
kanceleja

Valsts
kontrole
300 000
Eur

926 094 Eur
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3.4.2.1. pasākuma sasniedzamie
rādītāji
Iznākuma
rādītāji

Rezultāta
rādītaji:

• labāka regulējuma
izstrādē mazo un
vidējo komersantu
atbalsta jomā –
apmācītas 8104
personas
• korupcijas
novēršanas un ēnu
ekonomikas
mazināšanas jomā
– apmācītas 6713
personas

• labāka regulējuma
izstrādē mazo un
vidējo komersantu
atbalsta jomā –
izsniegti
sertifikāti 2053
personai
• korupcijas
novēršanas un ēnu
ekonomikas
mazināšanas jomās
– izsniegti
sertifikāti 1694
personām
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3.4.2.2. pasākuma mērķis un finansējums
Mērķis
Nodrošināt divpusējā nozaru sociālā
dialoga
attīstību
labāka
tiesiska
regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības
vides sakārtošanas veicināšanai prioritāri
piecās
nozarēs
–
kokrūpniecībā,
ķīmiskajā
rūpniecībā
un
tās
saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un
loģistikā, telekomunikācijās un sakaros

Mērķa grupa
Organizācijas, kas nodrošina darba devēju un darba ņēmēju
interešu pārstāvniecību nozaru sociālā dialoga stiprināšanā un
nozaru nodarbinātie
1 275 000 EUR

Finansējums

1 500 000 EUR

225 000 EUR
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3.4.2.2. pasākuma ieviešana
Ieviešanas veids = 2 IPIA projekti
Ieviešanas laiks = 2017.g. aprīlis līdz 2022.gada
30.jūnijs

1 projekts

1 projekts

Latvijas Brīvo
arodbiedrību
savienība

Latvijas
Darba devēju
konfederācija

703 361 Eur

703 361 Eur

Sadarbības
partneri

= vai >
5 nozaru
arodbiedrības,
NVO

Sadarbības
partneri
= vai >
5 nozaru
asociācijas,
NVO
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3.4.2.2. pasākuma sasniedzamie
rādītāji
Iznākuma
rādītāji
• noorganizēto
pasākumu skaits
nozaru darba
devēju un darba
ņēmēju
organizāciju
iesaistei sociālajā
dialogā –
25 pasākumi

Rezultāta rādītaji:
• nozaru darba devēju un
darba ņēmēju
organizāciju noslēgto
ģenerālvienošanās
skaits –
5 ģenerālvienošanās

• Atbalstāmās nozares:
1) kokrūpniecība
2) ķīmiskā rūpniecība
un tās saskarnozares
3) būvniecība
4) transports un
loģistika
5) telekomunikācijas
un sakari.
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Paveiktais 2016.gadā
 Savlaicīgi izstrādāti un apstiprināti visi plānotie SAM/pasākumu MK
noteikumu projekti
 Apstiprināts Valsts kontroles projekts (300 000 Eur) un vērtēšanā sociālo
partneru LBAS un LDDK projekti (kopā 1 406 722 Eur)
 Kopumā apgūti
finansējuma

553

Valsts pārvaldes profesionālā
pilnveide korupcijas un ēnu
ekonomikas mazināšanas jomās
(VAS)

95,17%

Valsts pārvaldes profesionālā
pilnveide MVK atbalsta jomā
(VAS)

83,12%

617

Eur

jeb

5,86%

no

kopējā

piešķirtā

245 365

257 825

237 059
285 205

2016.g faktiskā izpilde

Augstākā līmeņa vadītāju
apmācību programma (VK)

95,96%

71 193

2016.g. plāns

74 189
0
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200 000

300 000
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Plānotais 2017.gadā
 2017.gadā nodrošināt VK pārraudzībā esošo ES fondu investīciju apguvi
vismaz 17,46% (1 651 152 Eur) apmērā no kopējā piešķirtā
finansējuma
28,43%
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17,46%

18,31%
15,85%
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9,10%

10%
5,86%
5%

4,99%
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Prognozētā ES fondu apguves dinamika pa gadiem %
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Starpposma vērtība uz 2018.gadu
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
1 385 721
800 000

Starpposma
vērtības atlikums

1 038 739

600 000
Starpposma vērtība
uz 27.03.2017.

400 000
311 547
103 844
0

103 844
0
LDDK
projekts

VAS U
projekts

71 193
Vkanc
projekts

0

245 365
LBAS
projekts

237 059

VAS K
projekts

200 000
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Uzraudzības padomes mērķi

 Veikt 3.4.2. SAM saturisko uzraudzību partnerībā ar valsts
iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un privātā sektora
pārstāvjiem;
 Veidot pieredzes apmaiņu un konsultēt finansējuma saņēmējus
par efektīvākajiem risinājumiem, kas atbilst sabiedrības
interesēm;
 Uzklausīt finansējuma saņēmēju redzējumu par plānotajiem
pasākumiem projektu progresa nodrošināšanai un mērķu
sasniegšanai;
 Uzklausīt viedokļus un priekšlikumus atbildīgajai iestādei un
finansējuma saņēmējiem par administratīvā sloga mazināšanas
iespējām – ES fondu vadībā, projektu īstenošanā vai projektu
darbības jomās;

 Sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām ES fondu
vadības un plānošanas, SAM ieviešanas vai citā normatīvajā
regulējumā tiktāl cik tas neskar finansējuma pārdales
jautājumus.
11

Paldies par uzmanību!
Haralds Beitelis
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļas vadītājs
Tālr: 6 7082989, e-pasts: haralds.beitelis@mk.gov.lv
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļa
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520
Tālr.: 67082989, fakss: 67082968
E-pasts: essd@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/

