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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 

 

Informatīvā ziņojuma projektā „Informatīvais ziņojums par virssaistību izmantošanu Covid - 19 seku mīkstināšanas pasākumiem ES fondu 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība ieviešanā” (turpmāk – informatīvais ziņojums). 

 

I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta 

 

N.p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija 

(konkrēta punkta 

(panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas 

institūcijas) iebildums, kā arī 

saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto 

punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

pamatojums iebilduma 

noraidījumam 

Atzinuma sniedzēja 

uzturētais 

iebildums, ja tas 

atšķiras no 

atzinumā norādītā 

iebilduma 

pamatojuma 

Projekta 

attiecīgā 

punkta 

(panta) galīgā 

redakcija 

1. 2 3 4 5 6 

 

Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 

 

Datums 07.07.2020. 

  

Saskaņošanas dalībnieki Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, 

Tieslietu ministrija, Veselības ministrija. 

 

Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) 

iebildumus 

 Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija 

 

Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav 

atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā 

 

- 
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II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta 

 

Nr. 

p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 

projekta redakcija 

(konkrēta punkta (panta) 

redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) 

iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais 

iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās ministrijas 

norāde par to, ka iebildums 

ir ņemts vērā, vai 

informācija par saskaņošanā 

panākto alternatīvo 

risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta 

(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 

1.  Informatīvā ziņojuma 

2. sadaļā “Virssaistību 

izmantošana Covid-19 

seku mīkstināšanas 

pasākumiem ES fondu 

darbības programmā 

"Izaugsme un 

nodarbinātība””: 

3. prioritārā virziena 

"Mazo un vidējo 

komersantu 

konkurētspēja" ietvaros 

piešķirtos 25 milj. euro 

Ekonomikas ministrija 
plāno izmantot 1.2.1. 

specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt privātā sektora 

investīcijas P&A” 

1.2.1.3. pasākumam 

“Aizdevumi un 

Ekonomikas ministrija 

Ekonomikas ministrija ir izskatījusi Finanšu 

ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu par 

virssaistību izmantošanu Covid - 19 seku 

mīkstināšanas pasākumiem ES fondu darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība ieviešanā 

un MK sēdes protokollēmuma projektu un kopumā 

atbalsta tā tālāku virzību, vienlaikus izsakot šādu 

iebildumu. 

Informatīvajā ziņojuma II sadaļā minēts, ka 3. 

prioritārā virziena "Mazo un vidējo komersantu 

konkurētspēja" ietvaros piešķirtos 25 milj. euro 

Ekonomikas ministrija plāno izmantot 1.2.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora 

investīcijas P&A” 1.2.1.3. pasākumam “Aizdevumi 

un aizdevumu procentu likmju subsīdijas 

komersantiem konkurētspējas veicināšanai” 

īstenošanas noteikumi” (15 milj. euro) un 

Ieguldījumu fondam (10 milj. euro). Informējam, ka 

Ekonomikas ministrija plānotās virssaistības 25 milj 

Ar Ekonomikas ministriju 

tika panākta vienošanās 

07.07.2020. 

Skaidrojam, ka EM 

piedāvātā redakcija neatbilst 

Ministru kabineta  š.g. 

2.jūnija sēdē izskatītā 

Informatīvā ziņojuma "Par 

pasākumiem Covid-19 

krīzes pārvarēšanai un 

ekonomikas atlabšanai" 

pielikumam, kas paredz 

25,00 milj. euro ES fondu 

virssaistības Ieguldījumu 

fondā (ALTUM, EM). 

Š.g.1.jūlija  Finanšu 

ministrijas un Ekonomikas 

ministrijas pārstāvju 

tikšanās laikā panākta 

vienošanas par virssaistību 

Precizēts informatīvā 

ziņojuma projektā:  

3. prioritārā virziena "Mazo 

un vidējo komersantu 

konkurētspēja" ietvaros 

piešķirtos 25 milj. euro 

Ekonomikas ministrija 

plāno izmantot jauna 

finanšu instrumenta 

izstrādei Investīcijas 

kapitālā, veicot 

ieguldījumus kapitāla fonda 

izveidē.  Ekonomikas 

ministrijai jāiesniedz 

informācija FM, vai plānotie 

ieguldījumi skar izmaiņas 

DP, nepieciešamības 
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aizdevumu procentu 

likmju subsīdijas 

komersantiem 
konkurētspējas 

veicināšanai” īstenošanas 

noteikumi” (15 milj. 

euro) un Ieguldījumu 

fondam (10 milj. euro). 

 

euro apmērā plāno sadalīt starp šādiem finanšu 

instrumentiem: 

1) Aizdevumi un aizdevumu procentu likmju 

subsīdijas komersantiem konkurētspējas 

veicināšanai – 35 milj. euro ERAF un 15 milj. 

euro virssaistības (MK noteikumu projekts 

saskaņošanā kopš š.g. maija); 

2) Investīcijas kapitālā grūtībās nonākušiem 

uzņēmumiem – 15 milj. valsts budžets un 10 

milj. euro virssaistības (MK Noteikumu 

projekts tiks sagatavots tuvākā mēneša laikā, 

t.sk., tiks skatīts jautājums par ES fondu 

piesaisti). 

Ņemto vērā minēto, lūdzam precizēt Informatīvajā 

ziņojuma II sadaļā informāciju šādā redakcijā: “3. 

prioritārā virziena "Mazo un vidējo komersantu 

konkurētspēja" ietvaros piešķirtos 25 milj. euro 

Ekonomikas ministrija plāno izmantot 1.2.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora 

investīcijas P&A” 1.2.1.3. pasākumam “Aizdevumi 

un aizdevumu procentu likmju subsīdijas 

komersantiem konkurētspējas veicināšanai” 

īstenošanas noteikumi” (15 milj. euro) un jauna 

finanšu instrumenta izstrādei Investīcijas kapitālā 

grūtībās nonākušiem uzņēmumiem (10 milj. euro). 

 

25.milj. euro izmantošanu 

kapitāla fonda izveidē.  

gadījumā paralēli jāizstrādā 

grozījumi DP un jāiesniedz 

FM skaņošanai ar Eiropas 

Komisiju. 
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2.  Ņemot vērā ekonomikas 

atlabšanas vajadzības un 

investīciju efektivitāti, 

pamatojoties uz nozaru 

ministriju sniegto 

informāciju, FM rosina 

piešķirt virssaistības 

līdz 73,43 milj. euro 

uzņēmējdarbības, 

izglītības un 

pētniecības, veselības 

aprūpes prioritārajās 

jomās šādiem 

specifiskajiem atbalsta 

mērķiem un pasākumiem 

(virssaistības ietver ES 

fondu finansējumu un 

valsts budžeta 

līdzfinansējumu, kur 

nepieciešams): 

… 

 8.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa 

“Samazināt studiju 

programmu 

fragmentāciju un 

stiprināt resursu 

koplietošanu” 

īstenošanai Izglītības 

Izglītības un zinātnes ministrija 

02.05.2020. 

Izglītības un zinātnes ministrija, ievērojot zemāk 

minēto apsvērumu, lūdz precizēt informatīvā 

ziņojuma „Informatīvais ziņojums par virssaistību 

izmantošanu Covid - 19 seku mīkstināšanas 

pasākumiem ES fondu darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība ieviešanā” projektu un 

attiecīgi tā protokollēmuma projektu, sākotnēji 8.2.1. 

specifiskā atbalsta mērķim “Samazināt studiju 

programmu fragmentāciju un stiprināt resursu 

koplietošanu” paredzēto valsts budžeta virssaistību 

finansējumu (2,86 mlj. euro) novirzot 8.2.3. 

specifiskā atbalsta mērķim “Nodrošināt labāku 

pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” (attiecīgi 

kopā – 7,86 mlj. euro). 

 

Pamatojums: 

Valsts budžeta virssaistību finansējumu 2,86 milj. 

euro apmērā ir plānots novirzīt vienotas IKT studiju 

bāzes izveidei, tostarp veidojot studiju kursus/ 

moduļus IKT caurviju prasmju apguvei dažādu jomu 

studiju programmās. Tas ietvers IKT bakalaura un 

maģistra studiju organizācijas izmaiņas augstskolās 

IKT absolventu skaita pieaugumam. Koncepta 

izstrādes laikā tika konstatēts, ka plānotās darbības 

darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 

pēc būtības atbilst 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa 

“Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības 

institūcijās” ietvaros plānotajām darbībām, tādām kā 

Ņemts vērā. 
Precizēts informatīvā 

ziņojuma un protokollēma 

projektā :  

 8.2.3. specifiskā 

atbalsta mērķa 

“Nodrošināt labāku 

pārvaldību augstākās 

izglītības institūcijās” 

īstenošanai Izglītības 

un zinātnes 

ministrijai 7,86 milj. 

euro; 

 

Skatīt precizētu 

protokollēmuma projekta 

2.5. apakšpunktu. 
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un zinātnes 

ministrijai 2,86 milj. 

euro; 

 8.2.3. specifiskā 

atbalsta mērķa 

“Nodrošināt labāku 

pārvaldību augstākās 

izglītības institūcijās” 

īstenošanai Izglītības 

un zinātnes 

ministrijai 5,0 milj. 

euro; 

… 

studiju satura pārstrukturizācija un aktualizācija, 

studiju programmu konsolidācija, u.c. 

 

 

3.  Ņemot vērā ekonomikas 

atlabšanas vajadzības un 

investīciju efektivitāti, 

pamatojoties uz nozaru 

ministriju sniegto 

informāciju, FM rosina 

piešķirt virssaistības 

līdz 73,43 milj. euro 

uzņēmējdarbības, 

izglītības un 

pētniecības, veselības 

aprūpes prioritārajās 

jomās šādiem 

specifiskajiem atbalsta 

Izglītības un zinātnes ministrija  

07.07.2020. 

Izglītības un zinātnes ministrija atkārtoti lūdz 

precizēt informatīvā ziņojuma „Informatīvais 

ziņojums par virssaistību izmantošanu Covid - 19 

seku mīkstināšanas pasākumiem ES fondu darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība ieviešanā” 

projektu un tā protokollēmuma projektu, sākotnēji 

8.3.1.1. pasākumam “Kompetenču pieejā balstīta 

vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” 

paredzēto valsts budžeta virssaistību finansējumu (3 

mlj. euro) novirzot 8.3.2.2. pasākumam “Atbalsts 

nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu 

īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai”.  

Ņemts vērā. 
Precizēts informatīvā 

ziņojuma un protokollēma 

projektā :  

 1.1.1. specifiskā 

atbalsta mērķa 

“Palielināt Latvijas 

zinātnisko institūciju 

pētniecisko un 

inovatīvo kapacitāti un 

spēju piesaistīt ārējo 

finansējumu, ieguldot 

cilvēkresursos un 
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mērķiem un pasākumiem 

(virssaistības ietver ES 

fondu finansējumu un 

valsts budžeta 

līdzfinansējumu, kur 

nepieciešams): 

… 

 1.1.1. specifiskā 

atbalsta mērķa 

“Palielināt Latvijas 

zinātnisko institūciju 

pētniecisko un 

inovatīvo kapacitāti 

un spēju piesaistīt 

ārējo finansējumu, 

ieguldot 

cilvēkresursos un 

infrastruktūrā” 

1.1.1.5. pasākuma 

“Atbalsts 

starptautiskās 

sadarbības projektiem 

pētniecībā un 

inovācijās” 

īstenošanai Izglītības 

un zinātnes 

Izmaiņas pamatotas ar minētā finansējuma plānoto 

darbību atbilstību 8.3.2.2. pasākuma projekta 

„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” (finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības 

satura centrs) īstenošanas specifikai. 

 

Atbilstoši IZM vēstules pielikumā sniegtajai 

informācijai: 

1) 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās 

sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" 

2.kārtas ietvaros plānots atbalsts Latvijas un CERN 

sadarbības aktivitātēm, veicinot Latvijas 

pievienošanos CERN. Plānots finansējums 473 400 

MEUR. Kolonnā "Uz virssaistībām pārliekamie 

budžeta pasākumi" palielināta kopsumma par 0.01 

milj. euro (no iepriekš 3.47 milj. euro uz 3.48 milj. 

euro), ievērojot 07.07.2020. starpinstitūciju 

saskaņošanas sanāksmē par IZM izstrādāto 

grozījumu projektu 1.1.1.5.pasākuma īstenošanas 

noteikumos ar ES fondu vadošo iestādi pārrunāto 

attiecībā uz finansējuma noapaļošanas specifiku ES 

fondu kontekstā. 

2) 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros plānota 

centralizēti vadīta izglītības iestāžu IKT risinājumu 

modernizēšana mācību procesa nodrošināšanai, tai 

skaitā mobilo risinājumu ieviešana, primāri atbalstu 

sniedzot izglītības iestādēm, kas nav finansējuma 

saņēmēji 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot 

infrastruktūrā” 

1.1.1.5. pasākuma 

“Atbalsts 

starptautiskās 

sadarbības projektiem 

pētniecībā un 

inovācijās” īstenošanai 

Izglītības un zinātnes 

ministrijai 0,48 milj. 

euro; 

 8.3.2. specifiskā 

atbalsta mērķa 

“Palielināt atbalstu 

vispārējās izglītības 

iestādēm izglītojamo 

individuālo 

kompetenču attīstībai” 

8.3.2.2. pasākuma 

“Atbalsts izglītojamo 

individuālo 

kompetenču attīstībai” 

īstenošanai Izglītības 

un zinātnes 

ministrijai 3,0 milj. 

euro; 
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Atbildīgā amatpersona _______________________________________________________ 

      (paraksts) 

 

Rūdolfa 67083925 

Astra.Rudolfa@fm.gov.lv 

 

ministrijai 0,47 milj. 

euro; 

… 

 8.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa 

“Attīstīt kompetenču 

pieejā balstītu 

vispārējās izglītības 

saturu” 8.3.1.1. 

pasākuma 

“Kompetenču pieejā 

balstīta vispārējās 

izglītības satura 

aprobācija un 

ieviešana” īstenošanai 

Izglītības un zinātnes 

ministrijai 3,0 milj. 

euro; 

… 

vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros. 

Indikatīvi plānots finansējums 3 MEUR. 

Skatīt precizētu 

protokollēmuma projekta 

2.2. un 2.6. apakšpunktu. 

mailto:Astra.Rudolfa@fm.gov.lv

