VALSTS KANCELEJAS PĀRZIŅĀ
ESOŠĀS EIROPAS SAVIENĪBAS
FONDU AKTIVITĀTES
2007.–2013. G A DA PL ĀNOŠANA S PE RIODS

PROJEKTU

SKAITS

48

“LABĀKA REGULĒJUMA POLITIKA”
PAVEIKTAIS
Veikta izpēte un īstenoti
priekšnosacījumi vienota
klientu apkalpošanas
centru tīkla izveidei, kurā
apvienoti vairāku valsts
un pašvaldības iestāžu
sniegtie pakalpojumi.

Ieviesta kvalitātes
vadības sistēma

23 valsts un
pašvaldību
iestādēs,

vairāk nekā 200
normatīvajos
aktos,

ir pilnveidojušas
pakalpojumu
sniegšanu
iedzīvotājiem, NVO
un komersantiem

lai padarītu
efektīvāku
pakalpojumu
sniegšanu
iedzīvotājiem

Paredzēts
atvērt 122 vienotās
klientu apkalpošanas
centrus visā
Latvijā

Veikti grozījumi

519 valsts un
pašvaldību
iestādēs

lai samazinātu administratīvo
slogu komercdarbības
uzsākšanai, nekustamā
īpašuma reģistrācijai,
elektrības pieslēgšanai,
maksātnespējas procesa
vienkāršošanai u.c. jomās

FINANSĒJUMS

8,6
MILJONI

EIRO

Veikti nozaru politikas plānošanas
pētījumi un sagatavoti

4 pasākumu
plāni
uzņēmējdarbības administratīvo
šķēršļu mazināšanai un

3 pasākumu
plāni
administratīvo šķēršļu
mazināšanai iedzīvotājiem
un NVO

PROJEKTU

“CILVĒKRESURSU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA”

KOPĒJAIS

KOPĒJAIS
FINANSĒJUMS

231 4,2
EIRO
SKAITS

MILJONI

PAVEIKTAIS
Izveidotas 5 LBAS* un
5 LDDK** reģionālās
struktūrvienības,

Ar 21%
darbiniekiem
no kopējā nodarbināto
skaita noslēgts
darba koplīgums

stiprinot sociālo dialogu
Latvijas reģionos un sociālo
partneru līdzdalību
rīcībpolitikas izstrādē
un īstenošanā

Palielinājies NVO skaits, kas
parakstījušas NVO un MK
sadarbības memorandu,

3400 NVO
iesaistītas
lēmumu pieņemšanā un
pakalpojumu sniegšanā
visos publiskās pārvaldes
līmeņos

no 90 (2007. gads)
uz 348 (2015. gads)
organizācijām

119 Latvijas
pašvaldībās
pilnveidotas darbinieku zināšanas
par Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu
īstenošanas iespējām

* Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
** Latvijas Darba devēju konfederācija

133

NVO

97

Pašvaldības

ĪSTENOTO
PROJEKTU SKAITS*

2

PĒC FINANSĒJUMA
SAŅĒMĒJA VEIDA

Sociālie
partneri

Plānošanas
reģioni

15

32

2015. GADĀ
SIA “SAFEGE
BALTIJA”
VEICA
IZVĒRTĒJUMU

Valsts budžeta iestādes

*
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Dati no Valsts kancelejas un Sabiedrības integrācijas fonda uzturētās
Projektu elektroniskās vadības sistēmas

AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS
REZULTATIVITĀTE

par 2007.–2013. gadā
Valsts kancelejas
pārziņā esošo
Eiropas Savienības
fondu aktivitāšu
rezultātiem, to ietekmi
uz uzņēmējdarbības
vidi, publisko pārvaldi
un sabiedrības
līdzdalības veicināšanu
dažādu politiku
īstenošanā

AUGSTA

Krīze veicināja atbildīgo iestāžu vadības izpratni
un pieprasījumu pēc kapacitātes stiprināšanas
risinājumiem

Krīzes ietekmē finansējuma samazinājums, īstenošanas
apturēšana, kavējumi lēmumu pieņemšanas procesā,
plānoto mērķu un to izpildes rādītāju samazināšana

Mērķa grupas un partneru ieinteresētība
projektu rezultātos un līdzdalība NVO un MK
sadarbības memoranda parakstīšanā

Iepirkumu procedūru radītās problēmas un smagnējās
projekta administrēšanas prasības
Nepietiekams mērķtiecīgums reģionālā
sociālā dialoga veidošanā

IEGULDĪJUMS ATBALSTA
JOMU ATTĪSTĪBĀ

NOZĪMĪGS

Lielāka ietekme un augstāks ieguldījuma nozīmīgums
vērojams aktivitātēm, kuru darbības aptvērušas
jomas attīstību kopumā, ļāvušas intensificēt
procesus, nodrošinājušas finansējumu un
atbalstu tā trūkuma apstākļos

Zemāka ietekme vērojama aktivitātēm, kas īstenotas
bez koordinācijas un vienota metodiska ietvara, radot
fragmentārus uzlabojumus atsevišķās institūcijās
bez plašākas ietekmes uz jomas
attīstību kopumā

EFEKTĪVA

IEVIEŠANA
Sasniegto rezultātu vērtība pārsvarā pārsniedz
veiktos ieguldījumus, ir sasniegti iepriekš
neplānoti rezultāti

PROJEKTU REZULTĀTU
ILGTSPĒJA

Finansējuma saņēmēju, īpaši NVO un pašvaldību,
vērtējumā šis ieguldījums ne vienmēr bija samērojams
ar projekta kopējo vērtību

APMIERINOŠA

Augsta rezultātu uzturēšanas, lietošanas
un zināšanu pārneses ilgtspēja
īstermiņā (1-3 gadi)

AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANAS
IESPĒJA NĀKOTNĒ
2014.–2020. gada plānošanas periodā paredzēts ESF atbalsts
valsts pārvaldes darbinieku profesionālajai pilnveidei

Lielākie ilgtspējas riski ir personāla mainība iestādēs
un finanšu līdzekļu pieejamība uzsākto iniciatīvu
turpināšanai un pēctecības nodrošināšanai

ZEMA
Valsts iestādes nenodarbojas ar plānveidīgu
administratīvās kapacitātes atbalsta piesaisti
no citiem ārvalstu finansējuma avotiem

Pašvaldību kapacitātes stiprināšanas jomā
apmierinošas finansējuma piesaistes iespējas,
lielākoties ES Teritoriālās sadarbības programmām
Vides aizsardzības un sociālo pakalpojumu NVO –
apmierinošas finansējuma piesaistes iespējas

IETEIKUMI TURPMĀKAJAI RĪCĪBAI
INSTITŪCIJU KAPACITĀTES
STIPRINĀŠANA UN
CILVĒKRESURSU
ATTĪSTĪBA

PROJEKTU
VADĪBAS
SISTĒMAS
PILNVEIDOŠANA

Uzturēt aktuālu pētījumu rekomendāciju ieviešanas plānu

Izvairīties apvienot vairākus finansējuma saņēmējus vienā

http://petijumi.mk.gov.lv/ui/

projektā, jo komplicēti/sintētiski projekti ir grūtāk vadāmi
atbildības dalījuma starp partneriem dēļ

Veikt sistemātisku valsts pārvaldes apmācību vajadzību un
trūkumu analīzi; apmācību rezultātu analīzi

Pilnveidot FM uzturētās mājaslapas www.esfondi.lv

Sadarbība ar citu valstu līdzīgas kompetences iestādēm

funkcionalitāti, nodrošinot aktuālo informāciju par atbalsta
iespējām no dažādiem vietējiem un ārvalstu finanšu palīdzības
instrumentiem

(piem., peer review, twining formātā)

Pilnveidot institūciju stratēģiskās plānošanas procesus un veicināt
vienotas prakses attīstību iestāžu darbības rezultātu novērtēšanā

PAKALPOJUMU KVALITĀTES
UN PIEEJAMĪBAS
UZLABOŠANA
Administratīvā sloga monitorings un izmaiņu
dinamikas novērtējums

Labā prakse par pašvaldību sniegtajiem e-pakalpojumiem
Novērtēt plānotā valsts budžeta finanšu ietaupījuma sasniegšanu
Nodrošināt finansējumu izveidoto kvalitātes vadības

SOCIĀLAIS DIALOGS
UN SADARBĪBA AR
NEVALSTISKO
SEKTORU
Mērķtiecīgāk organizēt reģionālo koordinatoru darbu
Radīt un iedzīvināt organizāciju (LBAS, LDDK)
sadarbības modeli

Kapacitātes stiprināšana arī publiskajam
trīspusējā dialoga partnerim: pašvaldībai/reģionam

sistēmu uzturēšanai

PAŠVALDĪBU
KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA
UN SADARBĪBAS
VEICINĀŠANA

Tīklošanās un partnerības pasākumi
Sistēmiski izvērtēt un organizēt pašvaldību
apmācības (t.sk., centralizēti)
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