
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDES 

PROTOKOLA IZRAKSTS 

 

Rīgā     Nr.58    2008.gada 12.augustā 

 

     7.§ 

 

Par Eiropas Savienības finanšu resursu 

(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi 

TA-2386 

(N.Broks, A.Ūbelis, H.Demakova, G.Bērziņš, T.Koķe, A.Liepieņš, E.Zalāns, M.Bičevskis, 

M.Riekstiņš, R.Vējonis, M.Roze, M.Segliņš) 

 

1. Pieņemt zināšanai īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības finanšu pārvaldes 

lietās iesniegto informatīvo  ziņojumu. 

2. Ekonomikas ministram, īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās, 

izglītības un zinātnes ministrei, labklājības ministrei, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministram, satiksmes ministram, veselības ministram, vides ministram un zemkopības 

ministram līdz 2008.gada 18.augustam iesniegt īpašu uzdevumu ministram Eiropas 

Savienības finanšu pārvaldes lietās:  

2.1. skaidrojumu par iesniegto prognožu par Eiropas Savienības struktūrfondu 

pieprasījumu un Valsts kases atmaksāto Eiropas Savienības struktūrfondu pieprasījumu 

neizpildi uz š.g. 30.jūniju par katru aktivitāti, ja novirze lielāka par 30 % vai 1 milj. latu; 

2.2. skaidrojumu par starpību starp iesniegtajiem Eiropas Savienības struktūrfondu 

pieprasījumiem un Valsts kases veiktajām Eiropas Savienības struktūrfondu atmaksām uz š.g. 

30.jūniju par katru aktivitāti, ja tā lielāka par 30 %; 

2.3. informāciju par rīcību, lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi 

pilnā apmērā, par informatīvā ziņojuma 3.pielikumā "Kopsavilkums par vienotā 

programmdokumenta aktivitātēm, kurās identificēts augsts Eiropas Savienības struktūrfondu 

neapguves risks" minētajām aktivitātēm. 

3. Ekonomikas ministram līdz 2008.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā 

Ministru kabineta komitejā noteikumu projektus par 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Kompetences 

centri", 2.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde", 

2.1.2.2.3.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā 

īpašuma tiesību nostiprināšanai" un 2.1.2.3.1.apakšaktivitātes "Rīgas zinātnes un tehnoloģijas 

parka attīstība" īstenošanu, lai varētu uzsākt notifikācijas procedūru Eiropas Komisijā. 

4. Ekonomikas ministram līdz 2008.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā 

Ministru kabinetā noteikumu projektus par 1.3.1.2.aktivitātes "Mikro-aizdevumi 

uzņēmējdarbības uzsācējiem ieguldījuma fonda ietvaros", 2.1.2.1.3.apakšaktivitātes 

"Tehnoloģiju pārneses centri", 2.2.1.2.1.apakšaktivitātes "Biznesa eņģeļu tīkls", 

2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings", 2.3.1.2.aktivitātes 

"Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai", 

2.3.2.1.aktivitātes "Biznesa inkubatori", 2.3.2.3.aktivitātes "Klasteru programma", 
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2.3.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas", 3.4.4.1.aktivitātes 

"Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanu. 

5. Ekonomikas ministram līdz 2008.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru 

kabinetā noteikumu projektus par 3.4.2.1.3.apakšaktivitātes "Nacionālas nozīmes kultūras, 

aktīvā, veselības un rekreatīvā tūrisma produkta attīstība", 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi 

centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai", 3.5.2.2.aktivitātes 

"Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība" īstenošanu. 

6. Izglītības un zinātnes ministrei līdz 2008.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā 

kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektus par 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un 

pētniecībai" un 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" īstenošanu.  

7. Izglītības un zinātnes ministrei līdz 2008.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā 

kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektus par 1.1.1.1.aktivitātes "Zinātnes un inovāciju 

politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana", 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes 

"Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences 

pilnveidošana", 1.2.1.1.1.apakšaktivitātes "Nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveide, 

profesionālās izglītības satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības 

uzlabošana", 1.2.1.1.2.apakšaktivitātes "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 

kompetences paaugstināšana", 1.2.1.1.4.aktivitātes "Sākotnējās profesionālās izglītības 

pievilcības veicināšana", 1.2.1.2.1.apakšaktivitātes "Vispārējās vidējās izglītības satura 

reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas 

uzlabošana", 1.2.1.2.3.apakšaktivitātes "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences 

paaugstināšana un prasmju atjaunošana", 1.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts mūžizglītības 

politikas pamatnostādņu īstenošanai", 1.2.2.2.2.apakšaktivitātes "Profesionālās orientācijas un 

karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības 

attīstība", 1.2.2.3.aktivitātes "Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju 

rīcībspējas un sadarbības stiprināšana", 1.2.2.4.2.apakšaktivitātes "Atbalsta pasākumu 

īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem 

traucējumiem integrācijai izglītībā", 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības 

projektiem  zinātnē un tehnoloģijās", 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija 

un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai", 

3.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju 

programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas 

iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" īstenošanu. 

8. Izglītības un zinātnes ministrei līdz 2008.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā 

Ministru kabinetā noteikumu projektus par 1.1.1.3.aktivitātes "Motivācijas veicināšana 

zinātniskajai darbībai", 1.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Boloņas procesa principu ieviešana 

augstākajā izglītībā", 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai", 1.2.2.1.2.apakšaktivitātes 

"Kvalifikācijas paaugstināšanas un eksaminācijas centru attīstība", 1.2.2.2.1.apakšaktivitātes 

"Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā", 

1.2.2.4.1.apakšaktivitātes "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto 

jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un 

kompetences paaugstināšana", 2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju 

infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai", 3.1.1.2.aktivitātes 

"Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija 

ieslodzījuma vietās", 3.1.3.3.1.apakšaktivitātes "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana" īstenošanu. 

9. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram līdz 2008.gada 1.oktobrim 

iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par 3.2.2.2.aktivitātes 

"Publisko interneta pieejas punktu attīstība" īstenošanu. 

10. Veselības ministram līdz 2008.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā 

Ministru kabinetā noteikumu projektus par 1.3.2.1.aktivitātes "Veselības uzlabošana 
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darbavietā, veicinot ilgtspējīgo nodarbinātību", 1.3.2.2.aktivitātes "Pētījumi un aptaujas par 

veselību darbā", 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība", 3.1.5.2.aktivitātes 

"Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība", 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās 

veselības aprūpes attīstība" īstenošanu. 

11. Valsts kancelejai līdz 2008.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru 

kabinetā noteikumu projektus par 1.5.1.1.2.apakšaktivitātes "Politikas pētījumu veikšana", 

1.5.1.3.2.apakšaktivitātes "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā 

un vietējā līmenī", 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes "NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana", 

1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts NVO un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES 

struktūrfondu finansēto pasākumu ieviešanā" īstenošanu. 

12. Labklājības ministrei līdz 2008.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā 

Ministru kabinetā noteikumu projektus par 1.4.1.2.1.apakšaktivitātes "Darbspēju vērtēšanas 

sistēmas pilnveidošana", 1.4.1.2.3.apakšaktivitātes "Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības 

plānošana reģionos", 3.1.4.1.1.apakšaktivitātes "Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski 

tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai", 

3.1.4.1.3.apakšaktivitātes "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas  

pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem" īstenošanu. 

13. Labklājības ministrei līdz 2008.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru 

kabinetā noteikumu projektus par 1.3.1.1.2.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto personu un 

pašnodarbināto personu konkurētspējas veicināšanai un bezdarba prevencijai", 

3.1.4.1.2.apakšaktivitātes "Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanai", 3.1.4.1.4.apakšaktivitātes "Jaunu filiāļu izveide tehnisko 

palīglīdzekļu nodrošināšanai" īstenošanu. 

14. Kultūras ministrei līdz 2008.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru 

kabinetā noteikumu projektu par 3.4.3.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes 

daudzfunkcionālu centru izveide" īstenošanu. 

15. Kultūras ministrei līdz 2008.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru 

kabinetā noteikumu projektu par 3.4.3.2.aktivitātes "Sociālekonomiski nozīmīgu 

kultūrvēsturiskā mantojuma objektu atjaunošana" īstenošanu. 

16. Satiksmes ministram līdz 2008.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā 

Ministru kabinetā noteikumu projektus par 3.2.1.2.aktivitātes "Tranzītielu sakārtošana pilsētu 

teritorijās", 3.3.1.2.aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība 

(Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica), 

3.3.1.3.aktivitātes "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros", 

3.3.1.5.aktivitātes "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T" īstenošanu. 

17. Vides ministram līdz 2008.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru 

kabinetā noteikumu projektus par 3.4.1.2.1.apakšaktivitātes "Natura 2000 teritoriju 

administratīvās infrastruktūras izveide", 3.4.1.2.2.apakšaktivitātes "Antropogēno slodzi 

samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās", 

3.4.1.3.aktivitātes "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide" 

īstenošanu. 

18. Vides ministram līdz 2008.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru 

kabinetā noteikumu projektus par 3.4.1.4.aktivitātes "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija", 

3.4.1.5.1.apakšaktivitātes "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana", 

3.4.1.5.2.apakšaktivitātes "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai 

un samazināšanai", 3.5.1.2.3.apakšaktivitātes "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

attīstība" īstenošanu. 

19. Noteikt, ka turpmāk īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu 

pārvaldes lietās iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības 

finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi par katru ceturksni 30 darbdienu 

laikā no brīža, kad noslēdzies kārtējais ceturksnis. 
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20. Finanšu ministrijas valsts sekretāram iesniegt Valsts sekretāru sanāksmē jautājumu 

par iespējām saīsināt ar Eiropas Savienības finanšu resursu apguvi saistīto projektu 

sagatavošanas procedūras, un īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības finanšu 

pārvaldes lietās iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabineta 2008.gada 

26.augusta sēdē. 


