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3.pielikums 

Pārskatam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2016.gada 31.martam 

 

Informācija par specifiskā atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM)/pasākumiem, kuru īstenošanas MK noteikumi netika apstiprināti martā 

atbilstoši sākotnēji plānotajam laika grafikam 

 

SAM/pasākuma 

nosaukums  

SAM/pasākumam 

plānotais KP 

finansējums 

Informācija par MK noteikumu izstrādes gaitu: 

• Izsludināšana VSS 

• Aktuālais statuss saskaņošanas procesam, t.sk. 

• problēmas, kas izraisījušas kavēšanos  

8.5.2.SAM  “Nodrošināt 

profesionālās izglītības 

atbilstību Eiropas 

kvalifikācijas 

ietvarstruktūrai” (IZM) 

12,9 milj. euro • VSS – 607, 04.06.2015. (Skaņošanā 10 mēn.) 

• 06.04.2016. FM saskaņojusi precizēto MK noteikumu projektu. Plānots apstiprināt MK š.g. 

aprīlī (sākotnēji marts).  

• Viens no MK noteikumu apstiprināšanas kavēšanās iemesliem – ieilgušas diskusijas par 

valsts atbalsta jautājumiem attiecībā uz sadarbības partneru iesaisti. Tāpat arī IZM regulāri 

kavējas ar precizēto dokumentu iesniegšanu (pauzes saskaņošanā no 24.08.2015.-

04.11.2015. un no 06.01.2016.-14.03.2016.). 

8.5.3.SAM “Nodrošināt 

profesionālās izglītības 

iestāžu efektīvu pārvaldību 

un iesaistītā personāla 

profesionālās kompetences 

pilnveidi” (IZM) 

6,5 milj. euro • VSS – 847, 13.08.2015. (Skaņošanā 7,5 mēn.) 

• 05.04.2016. saņemts precizētais MK noteikumu projekts. Plānots virzīt apstiprināšanai š.g. 

aprīlī (sākotnēji marts). 

• Viens no MK noteikumu apstiprināšanas kavēšanās iemesliem līdzīgs kā 8.5.2.SAM – 

ieilgušas diskusijas par valsts atbalsta jautājumiem attiecībā uz sadarbības partneru iesaisti. 

Tāpat arī IZM regulāri kavējas ar precizēto dokumentu iesniegšanu (pauzes saskaņošanā no  

pauze saskaņošanā no 07.09.2015.-21.10.2015. un no 18.02.2016. līdz šim brīdim). 

3.1.2.2.pasākums 

“Tehnoloģiju akselerators” 

(EM) 

15 milj. euro • VSS-910, 27.08.2015. (Skaņošanā 7 mēneši)  

• FM 11.03.2016. ir saskaņojusi noteikumu projektu bez iebildumiem un priekšlikumiem. 

EM MK noteikumu projektu iesniegusi izskatīšanai marta beigās, plānots MK noteikumu 

projektu izskatīt 12.04.2016 MK sēdē. 
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Informācija par MK noteikumu izstrādes gaitu: 

• Izsludināšana VSS 

• Aktuālais statuss saskaņošanas procesam, t.sk. 

• problēmas, kas izraisījušas kavēšanos  

• Kavējuma iemesli- ilgstoša noteikumu projekta precizēšana pēc FM atzinuma saņemšanas, 

vienošanās par atbalstāmajām darbībām un demarkācijas nodrošināšana ar citiem EM 

pasākumiem, kā arī par valsts atbalsta jautājumiem.   

3.1.1.6.pasākums 

“Reģionālie biznesa 

inkubatori un radošo 

industriju inkubators” (EM)  

27,9 milj. euro • VSS-1249, 19.11.2015 (Skaņošanā  4.5 mēneši) 

• MK noteikumi VSS izsludināti ar 3,5 mēnešu nobīdi, šobrīd saskaņošanas process tuvojas 

noslēgumam - ar FM saskaņots 11.04.2016 bez iebildumiem.  Plānots virzīt uz 18.04.2016 

MKK. 

• Ilgstoša vienošanās ar sadarbības partneriem un ministrijām, par pasākuma ieviešanas 

shēmu; ilgstoša noteikumu projekta precizēšana pēc FM atzinuma saņemšanas. 

5.5.1.SAM “Saglabāt, 

aizsargāt un attīstīt 

nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar 

to saistītos pakalpojumus” 

(KM) 

35,2 milj. euro • VSS – 1246, 19.11.2015. (Skaņošanā 4 mēn.) 

• FM sniedza atzinumu 09.12.2015., tikai 24.03.2016. saņemts precizētais MK noteikumu 

projekts un uzaicinājums uz sanāksmi 31.03.2016., kurā tika pārrunāti veiktie precizējumi.  

• KM prioritāte bija apstiprināt  5.6.1.SAM kritērijus un MK noteikumus. 

9.2.4.1.pasākums 

“Kompleksi  veselības 

veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi” (VM) 

16,7 milj. euro • VSS – 1179, 05.11.2015. (Skaņošanā 4 mēn.) 

• 22.03.2016. norisinājās saskaņošanas sanāksme par precizētajiem MK noteikumiem. Tiek 

gaidīts precizētais MK noteikumu projekts. Plānots apstiprināt MK 2016.g. aprīlī. 

• Kavējuma iemesli: tika mainīts ieviešanas mehānisms, bija daudz komentāru no sociālajiem 

partneriem un citām institūcijām. 9.2.4.2.pasākums 

“Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības 

veicināšanai” (VM) 

38,7 milj. euro 

8.3.2.1.pasākums “Atbalsts 

nacionāla un starptautiska 

mēroga pasākumu 

3,3 milj. euro • VSS – 21, 07.01.2016. (Skaņošanā 3 mēneši) 

• 22.01.2016. nosūtīts FM atzinums par VSS izsludināto MK noteikumu projekta versiju. 

Tiek gaidīts precizētais MK noteikumu projekts. 
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Informācija par MK noteikumu izstrādes gaitu: 

• Izsludināšana VSS 

• Aktuālais statuss saskaņošanas procesam, t.sk. 

• problēmas, kas izraisījušas kavēšanos  

īstenošanai izglītojamo 

talantu attīstībai” (IZM) 

• IZM  kavējas ar precizētā MK noteikumu projekta iesniegšanu, lai nodrošinātu operatīvāku 

noteikumu projekta saskaņošanu atbilstoši FM izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem 

par 8.3.2.1.pasākuma ieguldījumu 8.3.2.SAM rādītāju sasniegšanā,  8.3.2.1.pasākuma 

atbalsts vērsts uz talantīgo izglītojamo talantu atklāšanai un izkopšanai, jāpanāk vienošanās 

par attiecināmajām izmaksām un atbalstāmajām darbībām. 

4.5.1.1.pasākums “Attīstīt 

videi draudzīgu sabiedriskā 

transporta infrastruktūru 

(sliežu transporta)” (SM) 

96,0 milj. euro • VSS – 127, 11.02.2016. (Skaņošanā 1,5 mēn.) 

• FM sniedza atzinumu 02.03.2016., no SM precizētie materiāli saņemti tikai 07.04.2016. 

Jāņem vērā, ka pasākuma ietvaros paredzēts lielais projekts.  

 

 

 

Parlamentārais sekretārs      
                           E.Putra 
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