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1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Papildus ar Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumu Nr.709 "Par
integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo
apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem
rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai", ar Ministru kabineta
2017.gada 28.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 32.§) piešķirtajām
virssaistībām par kopējo summu 66,3 miljons EUR un ar Ministru kabineta
2020.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 49.§) 3.punktā piešķirtajām
virssaistībām par kopējo summu 71,0 miljons EUR, atļaut izmantot valsts budžeta
virssaistību finansējumu līdz 70,43 miljoniem EUR Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) 2014.-2020.
gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" šādu
specifisko atbalsta mērķu un pasākumu dalījumā:
2.1. 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju
pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot
cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi"
īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai 11,0 miljonus EUR;
2.2. 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
ministrijai 0,48 miljonus EUR;
2.3. 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos"
1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" un 1.2.2.3. pasākuma
"Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu
investoru piesaisti" īstenošanai Ekonomikas ministrijai 19,7 miljonus EUR;
2.4. 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanai Ekonomikas ministrijai 15,0 miljonus
EUR;
2.5. 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās
izglītības institūcijās" īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai 7,86 miljonus
EUR;
2.6. 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru"
īstenošanai Veselības ministrijai 16,4 miljonus EUR.
Sēdi slēdz plkst.18.45
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