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IEVADS
Nozīmīgākajos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ( turpmāk – ES SF)
plānošanas dokumentos 2007.-2013.gada programmēšanas periodam (Valsts stratēģiskajā
ietvara dokumentā un darbības programmās) informācijas sabiedrība ir noteikta kā horizontālā
prioritāte, kas ievērojama, plānojot un ieviešot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda investīcijas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419 „Kārtība, kādā
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina
plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” atbildīgās iestādes funkcijas
informācijas sabiedrības horizontālās politikas koordinēšanā pilda Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM).
Lai nodrošinātu iepriekš minēto, VARAM ir sniegusi atzinumus atbildīgajām institūcijām
par to kompetencē esošajām ES SF atbalsta aktivitātēm, organizējusi diskusijas, lai
identificētu principus un kritērijus, kurus piemērojot atbalsta aktivitāšu ieviešanā tiktu
sekmēta iepriekšminēto horizontālās prioritātes īstenošana. Sniegusi informatīvas
prezentācijas ES SF vadībā iesaistītajām institūcijām, projektu iesniedzējiem un projektu
vērtēšanas ekspertiem, kā arī sagatavojusi un iesniegusi Finanšu ministrijā ziņojumus par
horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" īstenošanu, kas sagatavoti atbilstoši
Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr. 1238 „Eiropas Savienības fondu
ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1238) un
ievērojot Finanšu ministrijas 2009.gada 30.decembra vadlīnijās Nr.10.6 „Vadlīnijas, kas
nosaka horizontālo politiku ieviešanas uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un
uzraudzības kārtību 2007.-2013.gada plānošanas periodā” noteikto. Ziņojumā sniegts pārskats
par informācijas sabiedrības ieviešanas un uzraudzības nodrošināšanu, informācijas
sabiedrības ieviešanas un uzraudzības radītāju īstenošanas progresu, kā arī sniegti
priekšlikumi horizontālās prioritātes ieviešanas un uzraudzības uzlabošanai un aprakstītas
turpmākās darbības horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" ieviešanā un
uzraudzībā.
Metodikas mērķis ir ieviest vienotu kārtību horizontālās prioritātes mērķu un principu
integrēšanai ES SF programmēšanas, ieviešanas un uzraudzības procesā, tādējādi sekmējot
informācijas sabiedrības prioritāšu īstenošanu.
Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi:
definēt horizontālas prioritātes mērķus;
definēt horizontālās prioritātes ieviešanas rezultatīvos rādītājus;
identificēt instrumentus horizontālās prioritātes īstenošanas uzraudzībai.

1. Horizontālās prioritātes apraksts
Horizontālā prioritāte ir uzsvērts mērķis, kam ir jāpievērš uzmanība visos projekta
posmos – sagatavošanā, pieteikšanā, īstenošanā, pārraudzībā un izvērtēšanā.
Valsts Stratēģiskajā ietvara dokumentā attiecībā uz horizontālo prioritāti Informācijas
sabiedrība ir norādīts: „Informācijas sabiedrība – informācijas sabiedrības attīstība ir cieši
saistīta ar virzību uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku un zināšanu sabiedrību, jo no tās ir atkarīga
piekļuve zināšanām kā galvenajam valsts attīstības resursam. Līdz ar to 2007.-2013.gados arī
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SF īstenošanā svarīga prioritāte ir uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību ar informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) palīdzību, izmantot IKT risinājumus kā
līdzekli papildus darba vietu radīšanai, veicinātāju inovācijām un uzņēmējdarbības attīstībai.
Nebūtu pieļaujama „digitālās plaisas” palielināšanās Latvijas sabiedrībā, kad daļai no
sabiedrības nav pieejami informācijas un zināšanu resursi attālinātas dzīves vietas, ierobežotu
ienākumu vai nepilnīgu prasmju dēļ. Līdz ar to SF atbalstam ir jāpalielina IKT pieejamība gan
no infrastruktūras, gan no lietotāju spējas un prasmju izmantot IKT resursus viedokļa.”
Viens no Latvijas un ES attīstības stratēģijas mērķiem un izvedot „uz zināšanām balstītu
sabiedrību” (Lisabonas stratēģija). Lai to panāktu un veicinātu būtisku ekonomiskās
izaugsmes un konkurētspējas kāpumu, nepieciešami efektīvi izmantot IKT sniegtās iespējas
visās jomās, tai skaitā, valsts pārvaldē (valsts un pašvaldību institūcijās), izglītībā un
apmācībā, zinātnes attīstībā, inovācijās un pētniecībā, nodarbinātības un uzņēmējdarbības
veicināšanā, veselības aprūpē, sociālajā aizsardzībā, kultūras, tūrisma un citās jomās.
Veidojot informācijas sabiedrību, svarīgi ir nodrošināt, lai ikviens iedzīvotājs varētu gūt
labumu no IKT piedāvātajām iespējām, tai skaitā, veicinot IKT izmantošanu mājsaimniecībās,
nodrošinot visiem iedzīvotājiem vienādas iespējas izmantot IKT, piekļūt informācijai un
pakalpojumiem, kā arī uzlabojot iedzīvotāju iemaņas IKT lietošanā. Viens no svarīgākajiem
uzdevumiem ir izmantojot IKT veicināt sociālo iekļaušanu un samazināt reģionālo atšķirību
radītos šķēršļus, tai skaitā, atvieglojot pieeju apmācībai un zināšanām, organizējot darbu un
darba attiecības, veicot publiskās pārvaldes un privātā sektora pakalpojumu pieejamību,
daudzveidīgāku brīvā laika pavadīšanu, kā arī sniedzot iedzīvotājiem iespēju aktīvāk
piedalīties lēmumu pieņemšanā valsts un pašvaldību līmenī, kā arī piedalīties citos
sabiedriskajos procesos.
No tā izriet, ka horizontālās prioritātes mērķis ir dot ikkatram sabiedrības loceklim
vienlīdzīgas iespējas piekļūt informācijai un to izmantot, tas ir svarīgs faktors valsts
konkurētspējas celšanai un sabiedrības attīstībai
Lai ieviestu informācijas sabiedrību, nepieciešams sasniegt vairākus mērķus:
ikvienam Latvijas iedzīvotājam iespēja un prasmes lietot IKT un pieejami epakalpojumi;
iedzīvotājiem un komercdarbībai pieejams bagātīgs pakalpojumu klāsts un saturs, kas
atvieglo dzīvi un ļauj pilnvērtīgi attīstīties;
IKT aktīvs izmantojums inovācijām komercdarbībā, radot pievienotās vērtības
pieaugumu.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, ir jānodrošina šādi informācijas sabiedrības
attīstības priekšnosacījumi:
visiem pieejama (gan fiziski, gan ekonomiski) IKT infrastruktūra;
daudzveidīgs saturs par pieņemamu cenu;
plaši pieejami nozīmīgi e-pakalpojumi;
iespēja ikkatram apgūt prasmes datora lietošanā (izglītība);
sabiedrības atbalsts.
Lai panāktu un veicinātu būtisku ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas kāpumu,
nepieciešams efektīvi izmantot IKT sniegtās iespējas visās jomās, tai skaitā:
valsts pārvaldē (valsts un pašvaldību institūcijās);
izglītībā un apmācībā;
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zinātnes attīstībā;
inovācijās un pētniecībā;
nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanā;
veselības aprūpē;
sociālajā aizsardzībā;
kultūras, tūrisma jomā;
un citās jomās.
Informācijas sabiedrības attīstības vajadzību nodrošināšanas veicināšanai un vienotai
izpratnei ir izstrādāta un apstiprināta virkne dažādu dokumentu. Tā, piemēram, stratēģija
i2010 (2006-2010) izstrādāta kā Eiropas informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu
politikas stratēģiskais ietvars. Tajā izklāstīta vispārējā politiskā iecere - visā Eiropā veicināt
atvērtu un konkurētspējīgu digitālo ekonomiku, un pirmo reizi uzsvērts IKT svarīgums dzīves
kvalitātes uzlabošanā. Tās galīgais mērķis ir izveidot IKT produktu un pakalpojumu vienoto
tirgu par labu Eiropas patērētājiem, uzņēmējiem un pārvaldes iestādēm. i2010 ir šādi mērķi:
1) izveidot Eiropas informācijas telpu, proti, īstenu vienoto digitālās ekonomikas tirgu, tā
pilnvērtīgi izmantojot apjomradītu ietaupījumu potenciālu, ko nodrošina 500 miljonu lielais
Eiropas patērētāju tirgus, 2) palielināt inovācijas un ieguldījumus IKT pētniecībā, ņemot vērā,
ka IKT ir būtisks ekonomikas virzītājspēks, un 3) panākt lielāku iekļautību, uzlabot
sabiedriskos pakalpojumus un paaugstināt dzīves kvalitāti, t. i., radīt iespēju informācijas
sabiedrībā izmantot priekšrocības, ko dod tādas Eiropas vērtības kā iekļautība un dzīves
kvalitāte.
Savukārt, lai veicinātu informācijas sabiedrības attīstību, Latvijā ir apstiprinātas
Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006.-2013.gadam (turpmāk –
pamatnostādnes) (Ministru kabineta 2006.gada 19.jūlija rīkojums Nr. 542 „Par Informācijas
sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2006.–2013.gadam”), kas ir politikas plānošanas
dokuments, kas izstrādāts saskaņā ar Lisabonas stratēģijas mērķiem, Eiropas Savienībā
(turpmāk – ES) pieņemtajām vadlīnijām, ES iniciatīvu "i2010 – Eiropas informācijas
sabiedrība izaugsmei un nodarbinātībai", ņemot vērā Latvijas situāciju un prioritātes.
Pamatnostādnes nosaka vienotu politiku informācijas sabiedrības veidošanai Latvijā.

2. Horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" uzraudzības parametri
ES fonda finansējuma saņēmējiem
MK noteikumu Nr.1238 2.pielikuma ”Ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu” 4.2.apakšsadaļā
„Informācijas sabiedrība” projekta īstenotājam jāsniedz informācija atbildīgajai iestādei par
projekta ietvaros:
izveidoto/uzlaboto komunikāciju tīklu skaitu (uz komunikācijas tīkla
izveides/uzlabošanas brīdi un pēc projekta īstenošanas beigām, informējot par projekta
ietvaros radīto un iegādāto vērtību uzturēšanu);
izveidoto/uzlaboto informācijas sistēmu skaitu (uz informācijas sistēmas
izveides/uzlabošanas brīdi un pēc projekta īstenošanas beigām, informējot par projekta
ietvaros radīto un iegādāto vērtību uzturēšanu);
iegādāto datortehnikas vienību skaitu (uz datortehnikas iegādes brīdi un pēc projekta
īstenošanas beigām, informējot par projekta ietvaros radīto un iegādāto vērtību
uzturēšanu);
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uzlaboto elektronizēto sabiedrisko elektronisko pakalpojumu skaitu (uz sabiedrisko
elektronisko pakalpojumu izstrādes brīdi un pēc projekta īstenošanas beigām,
informējot par projekta ietvaros radīto un iegādāto vērtību uzturēšanu);
sabiedrisko elektronisko pakalpojumu skaitu, paaugstinot to elektronizācijas līmeni
(uz sabiedrisko elektronisko pakalpojumu uzlabošanas brīdi un pēc projekta
īstenošanas beigām, informējot par projekta ietvaros radīto un iegādāto vērtību
uzturēšanu);
apmācīto cilvēku skaitu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā (pēc
apmācību norises un pēc projekta īstenošanas beigām, informējot par projekta ietvaros
radīto un iegādāto vērtību uzturēšanu).
Jāsniedz progresa informācija par vadlīniju 1. līdz 6. punktā noteikto vērtību radīšanu
attiecībā uz projekta mērķa sasniegšanu, piemēram:
Pašvaldība īsteno projektu, kura ietvaros tiek veidota tūrisma informācijas sistēma, ar
kuras palīdzību tiks izveidots jauns elektroniskais pakalpojums un paaugstināts jau 2
esošu elektronisko pakalpojumu elektronizācijas līmenis, kā arī ir paredzēts apmācīt
sistēmas administratorus – 5 cilvēkus ─ darbam ar sistēmu.
Attiecīgi, aizpildot atskaiti, kas ir norādīta MK noteikumu 2.pielikuma 4.2.apakšsadaļā
„Informācijas sabiedrība”, par augstāk minēto piemēru norāda šādu informāciju:

Nr.
p.k.

Rādītāja
sasniegšanas
progress

Rādītājs

1.

Izveidoto/uzlaboto komunikāciju tīklu skaits

2.

Izveidoto/uzlaboto informācijas sistēmu skaits

3.

Iegādāto datortehnikas vienību skaits

4.

Elektronizēto sabiedrisko pakalpojumu skaits

5.

Uzlaboto sabiedrisko elektronisko
paaugstinātu elektronizācijas līmeni

6.

Apmācīto cilvēku skaits IKT jomā

7.

Cits (norādīt)

pakalpojumu

1

1
skaits

ar

2
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3. Horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" uzraudzības parametri
ES fondu atbildīgajai iestādei
Lai nodrošinātu vienotu izpratni par iesniedzamās informācijas saturu MK noteikumu
Nr.1238 5.pielikuma „Atbildīgās iestādes ziņojums par horizontālo prioritāšu īstenošanu
Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros” 2.sadaļas
„Horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” ieviešana” aizpildīšanā, 2.2.apaksšadaļā,
sniedzot vērtējumu par horizontālās prioritātes principu ievērošanu, atbildīgajām iestādēm ir
jāsniedz analīze par investīciju apjomu, kas vērsts uz horizontālās prioritātes „Informācijas
sabiedrība” ieviešanas veicināšanu, iekļaujot šādu informāciju:

7
projektu skaits aktivitātes/apakšaktivitātes ietvaros, kas veicina horizontālās prioritātes
„Informācijas sabiedrība” ieviešanu;
investīciju apjoms aktivitātes/apakšaktivitātes ietvaros, kas projektos tiek novirzīts
horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” rezultatīvo rādītāju sasniegšanai (ja
iespējams izdalīt);
horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” rezultatīvo rādītāju skaits, ko ir
plānots sasniegt un kas ir sasniegti (pēc fakta) aktivitātes/apakšaktivitātes projektu
ietvaros;
par labās prakses piemēriem, kur atbildīgajām iestādēm pēc savas izvēles jāsniedz
informācija par projektiem, iekļaujot norādes uz projekta nosaukumu, projekta
īstenotāja juridisko nosaukumu, projekta kopējām attiecināmām izmaksām, projekta
īstenošanas laiku, īstenoto specifisko aktivitāšu, kas veicinājušas informācijas
sabiedrības attīstību, aprakstu.
Ievadot informāciju vadības informācijas sistēmā, atbildīgajām iestādēm ir jānorāda
aktivitāšu projektu ietekme uz horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”:
Projektam ir pozitīva ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālās prioritātes
īstenošanu, ja, projekta ietvaros, balstoties uz politiku ir atzīta nepieciešamība/
lietderība pilnībā vai daļēji apmierināt kādu vai visas informācijas sabiedrības
attīstības vajadzības;
Projektam ir neitrāla ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālās prioritātes
īstenošanu, ja pastāvošos risinājumus modernizē/ aizstāj ar jaunākiem, nemainot to
efektivitāti, kvalitāti vai citus rezultatīvos rādītājus (piemēram, esošas datortehnikas
vienības aizstāj ar jaunākām, nemainot to kopējo skaitu iestādē, esošas informācijas
sistēmas nomaina ar jaunām, nemainot to efektivitāti vai kvalitāti, utt.);
Projektam nav ietekmes uz informācijas sabiedrības horizontālās prioritātes
īstenošanu, ja projektā nav paredzētas konkrētas darbības informācijas sabiedrības
attīstībai un projekta darbības negatīvi neietekmēs informācijas sabiedrības attīstību.

4. Horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" uzraudzības parametri
horizontālās politikas koordinējošai iestādei
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un vispusīgu analīzi par HP „Informācijas sabiedrība”
īstenošanu, VARAM kā horizontālās politikas IS koordinējošā iestāde, balstoties uz MK
noteikumu 5.pielikuma 2.sadaļā sniegto informāciju, reizi gadā sagatavo ziņojumu, kurā
sniegta informācija par ES fondu ieguldījumu horizontālās politikas IS īstenošanā.
Koordinējošās iestādes reizi gadā līdz 20.martam iesniedz vadošajā iestādē ziņojumu ar
analīzi par ES fondu ieguldījumu attiecīgo horizontālo prioritāšu mērķu sasniegšanā un
sasniegtajiem horizontālajiem rādītājiem iepriekšējā gadā, kas balstīta uz atbildīgo iestāžu
ziņojumu par horizontālo politiku īstenošanu ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu
ietvaros struktūru un tajos iekļauto informāciju, to grupējot šādi:
informācija par to, ko veikusi institūcija horizontālās prioritātes ieviešanas un
uzraudzības nodrošināšanā (aprakstot izstrādātās vadlīnijas un citus skaidrojošos
materiālus, novadītos seminārus un sanāksmes u.tml.);
progress, kas sasniegts horizontālās prioritātes īstenošanā attiecībā uz detalizētajiem
rādītājiem, kas definēti horizontālo prioritāšu ieviešanas uzraudzībai ES fondu
aktivitāšu īstenošanā. Informāciju par šiem rādītājiem koordinējošās iestādes iegūst no
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atbildīgo iestāžu ziņojumiem par HP īstenošanu šo iestāžu pārziņā esošo aktivitāšu
ietvaros;
detalizēta kvalitatīva analīze par šī ES fondu aktivitāšu ietvaros sasniegto detalizēto
HP rādītāju progresu kontekstā ar HP mērķiem;
VSID noteikto HP ietekmes rādītāju progress un šī progresa analīze;
pārskats par labās prakses piemēriem saistībā ar horizontālās prioritātes ieviešanu.

