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Ekonomikas ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 
1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto 
apmācībām” pirmās projektu iesniegumu atlases 
kārtas īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izskatījusi Ekonomikas ministrijas 
sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto 
apmācībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas 
noteikumi”. LPS sniedz šādus komentārus un priekšlikumus: 

1. Iebilstam šī MK noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma 
ziņojumā (anotācijā) minētajam, ka “Apmācību ieviešanas programmas 
īstenošana ir jānodrošina nozaru asociācijām, ko atzīst arī apmācību 
projektu vadītāji, jo asociācijas, apvienojot nozaru saimnieciskās 
darbības veicējus, ir apvienojošais projekta elements, kas ne tikai 
saturiski var vērtēt nodarbināto apmācības, ņemot vērā nozares 
komersantu vajadzības, vienlaikus noņemot birokrātisko slogu no gala 
labuma guvējiem”. Ierosinām precizēt un tālāk MK noteikumu projektā 
iestrādāt prasību, ka asociācijai ir jānodrošina vismaz 40% komersantu 
līdzdalība no reģioniem. 

2.  Iebilstam šī MK noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma 
ziņojumā (anotācijā) minētajam, ka “ES struktūrfondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda apmācību programmā lielāks uzsvars ir 
jānodrošina uz nozarēm specifiskām apmācībām, jo 2007.–2013. gada 
perioda pieredze rāda, ka humanitāro zinātņu (piemēram, valodu 
apmācība, projektu vadība, biznesa vadība u.c.) apmācības komersanti 
ir izmantojuši jau pietiekamā apjomā”. Ierosinām precizēt un MK 
noteikumu projektā iestrādāt uzstādījumu, ka vismaz 30% apmācību 
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laika ir jāstrādā ar reālām iekārtām komersanta telpās. Tas nozīmē, ka 
teorētiskās apmācības ir jāsaista ar praksi. 

3. Iepriekšējā plānošanas periodā visas aktivitātes tika koncentrētas Rīgā, 
tāpat praktiski nevienai nozaru asociācijai Latvijā nav reģionālo nodaļu 
(izņemot LTRK). Lūdzam paredzēt noteiktas kvotas reģioniem, 
paredzot, ka ir jānodrošina ne mazāk kā 40% komersantu līdzdalība no 
reģioniem. 
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