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Informatīvais ziņojums 

 

Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos projekta “P1.008 Eiropas 

Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomas enerģētika un 

politikas jomas transports atbalsta pasākumi un koordinācija” (P1.008 

Supportive Activities and Coordination in EUSBSR PA Energy and PA 

Transport) īstenošanai 

 

 

Ievads 

 

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, lai tiktu 

pieņemts Ministru kabineta lēmums par papildu valsts budžeta saistību 

uzņemšanos 2015. un 2016.gadā Eiropas Savienības Baltijas jūras programmas 

4.2.mērķa ”Makro-reģionālās sadarbības koordinācija”  Latvijas valsts 

līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “P1.008 Eiropas Savienības stratēģijas 

Baltijas jūras reģionam politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports 

atbalsta pasākumi un koordinācija” (P1.008 Supportive Activities and 

Coordination in EUSBSR PA Energy and PA Transport) īstenošanai.  

Informatīvais ziņojums sagatavots, ievērojot Likuma par budžetu un 

finanšu vadību 24.panta trešo daļu, kas nosaka, ka budžeta iestādes var uzņemties 

papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības vienīgi Eiropas Savienības politikas 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos un 

pasākumos, ja pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums. 

 

1. Situācijas apraksts  
 

Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam (turpmāk- Stratēģija) 

ir pieņemta 2009.gadā ar mērķi stiprināt reģionālo sadarbību un veicināt reģiona 

līdzsvarotu attīstību. Stratēģijā ir iesaistītas Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, 

Polija, Somija, Vācija, un Zviedrija. Arī sadarbības valstis Norvēģija, Baltkrievija 

un Krievija var būt uzaicinātas iesaistīties Stratēģijas ietvaros īstenotajos 

projektos.  

Stratēģijā ir ietvertas 17 politikas jomas (PJ) un 5 horizontālās darbības ar 

reģiona attīstībai nozīmīgiem projektiem. PJ Enerģētika koordinē Latvija – 

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Dāniju - Dānijas 

Enerģētikas aģentūru. Enerģētika ir viena no svarīgākajām, kā arī vienīgā daļējā 

Latvijas atbildībā esošā Stratēģijas politikas joma. Stratēģijas PJ Enerģētika 

mērķis ir uzlabot enerģētikas tirgu pieejamību, efektivitāti un drošību.  

Stratēģija tika pieņemta 2009.gada Eiropadomē. Dānijas prezidentūras 

ietvaros 2012.gada pirmajā pusgadā Stratēģija tika pārskatīta un tās īstenošanai 

tika definēti trīs galvenie Stratēģijas mērķi: glābt jūru, apvienot reģionu un celt 

labklājību. 2013.gada 22.februārī Eiropas Komisija izplatīja Stratēģijas rīcības 
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plāna atjaunoto redakciju. 2014. gadā tika uzsākta diskusija par jauno Stratēģijas 

rīcības plānu, ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas konsultāciju process oficiāli 

noslēdzās 2015. gada 3. jūnijā makroreģionālo stratēģiju Augsta līmeņa 

sanāksmē, kad tika publiskots Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras 

reģionam pārskatītais Rīcības plāns. Reformas ietvaros tiek samazināts politikas 

jomu skaits līdz trīspadsmit un horizontālās darbības līdz četrām. Paralēli 

Stratēģijas jaunā rīcības plāna izstrādei, 2014.gada rudenī Eiropas Komisija ir 

nākusi klajā ar priekšlikumu optimizēt divu reģionālās sadarbības formātu 

darbību Baltijas jūras reģionā, apvienojot  Baltijas Enerģijas Tirgus Savienojuma 

Plāna (BEMIP) un Stratēģijas PJ Enerģētika rīcības plānus, kā arī attiecīgi 

uzlabojot abu sadarbības formātu koordināciju. BEMIP iniciatīvā ir iesaistītas tās 

pašas valstis kas Stratēģijā. BEMIP sāka darbību 2009.gadā, kad 8 dalībvalstu 

premjerministri parakstīja pirmo saprašanas memorandu un vienojās par kopīgām 

prioritātēm enerģētikā. Ņemot vērā reģionālās sadarbības optimizācijas reformu, 

kā arī esošo situāciju enerģētikas nozarē, 2015.gada 8.jūnijā enerģētikas ministri 

plāno parakstīt jaunu saprašanas memorandu, kurā tiks apliecināta dalībvalstu 

gatavība kopīgi strādāt pie reģiona aktuālo problēmu risināšanas enerģētikas 

jomā. 

BEMIP un Stratēģijas atjaunotajā rīcības plānā ir iezīmēti šādi rīcības 

virzieni: elektroenerģijas un gāzes tirgus, energoapgādes drošība, energo 

infrastruktūra, kodolenerģētika, atjaunojamie energoresursi un energoefektivitāte. 

Rīcības plānā tiek uzsvērts, ka ir nepieciešams izbeigt enerģētisko izolāciju, 

paaugstināt energoapgādes drošību, veicināt tirgus integrāciju, kā arī atbalstīt 

energoefektivitāti un ilgtspējīgu enerģijas avotu izmantošanu, lai veicinātu 

reģiona attīstību un labklājību.  

Lai veicinātu BEMIP un Stratēģijas atjaunotajā rīcības plānā paredzēto 

pasākumu veiksmīgu izpildi, PJ Enerģētika koordinatori 2015.-2016. gadā plāno 

īstenot vairākās aktivitātes: 

- Sadarbībā ar Eiropas Komisiju Stratēģijas un BEMIP kopīgā rīcības 

plāna pārskatīšana un aktualizēšana.  

- Sadarbībā ar Eiropas Komisiju darba materiālu gatavošana BEMIP 

augstā līmeņa darba grupai, ņemot vērā ka BEMIP augstā līmeņa darba 

grupa vienlaikus pildīs arī Stratēģijas vadības komitejas funkcijas. 

- Sadarbībā ar Eiropas Komisiju, tematisko darba grupu sanāksmju 

organizēšana un koordinācija enerģijas iekšējā tirgus, atjaunojamo 

energoresursu, energoefektivitātes, energoapgādes drošības u.c. 

jautājumos. Plānots, ka reģionālās sadarbības optimizācijas rezultātā 

tiks izveidotas 4 darba grupas (skaits nepieciešamības gadījumā var būt 

mainīts). Darba grupu sanāksmes notiks vismaz reizi gadā, bet 

nepieciešamības gadījumā – biežāk. 

- Sadarbībā ar Eiropas Komisiju un dalībvalstīm tematisko darba grupu 

nolikumu izstrāde. 
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- Tematisko darba grupu sanāksmju darba kārtības sastādīšana, sadarbībā 

ar Eiropas Komisiju un dalībvalstīm. 

- Administratīvo jautājumu risināšana, ziņošana BEMIP augstā līmeņa 

darba grupai un procesa darbības novērtēšana.  

- Komunikācija ar Eiropas Komisijas atbildīgajiem dienestiem (DG 

Regio un DG Energy), kā arī nepieciešamās informācijas ziņošana 

Stratēģijas nacionālajiem kontaktpunktiem. 

- Esošo enerģētikas projektu īstenošanas pārskatīšana un novērtēšana ar 

mērķi uzlabot Stratēģijas darbības efektivitāti. Izvērtēšanas rezultātā 

vienlaikus plānots noslēgt enerģētikas projektus, kuru ietvaros uzstādītie 

mērķi ir tikuši sasniegti. Jaunu enerģētikas projektu identificēšana 

sadarbībā ar Eiropas Komisiju un dalībvalstīm Enerģētikas prioritātes 

izvirzīto mērķu sasniegšanai.  

- „Seed Money Facility” finanšu instrumenta projektu koordinācija. 

(Koordinatoriem ir unikālas tiesības sniegt atbalsta vēstules projektiem 

„Seed Money Facility” finanšu instrumenta ietvaros. Projektu atlases 

konkursi norisinājās 2013. un 2014. gadā. „Enerģētikas” prioritātes 

koordinatoru īstenotā atbalsta rezultātā finansējumu EUR 50 000 

apmērā ir guvuši trīs „Enerģētikas” prioritātes projekti). 

- Informatīvo pasākumu īstenošana ar mērķi informēt sabiedrību par PJ 

Enerģētika aktivitātēm, kā arī sniegt konsultācijas enerģētikas projektu 

esošajiem un potenciālajiem attīstītājiem. 

- Komunikācijas un koordinācijas uzlabošana starp Latvijas Republikas 

Ekonomikas ministriju un Dānijas Enerģētikas aģentūru. 

 

Latvija ir ieinteresēta aktīvi piedalīties Stratēģijas pasākumu īstenošanā, kā 

arī turpināt koordinēt PJ Enerģētika. Iesaistoties Stratēģijas aktivitātēs kā 

koordinatoram, Latvijai ir arī labākas iespējas veiksmīgi aizstāvēt valsts intereses 

kopīgo risinājumu izstrādē ar citām reģiona dalībvalstīm. 

 

2. Pieteikums ES atbalstam PJ Enerģētika funkciju veikšanai 

 

Stratēģijas politikas jomu koordinatoru funkciju veikšanai koordinatoriem 

pastāv iespēja pieteikties tehniskās palīdzības atbalstam no 2015.gada 30.aprīļa 

līdz 2016.gada 30.jūnijam Baltijas jūras programmas 4.2.mērķa ”Makro-

reģionālās sadarbības koordinācija” ietvaros. 

Baltijas jūras programmas 4.2.mērķa ”Makro-reģionālās sadarbības 

koordinācija”  finansējums tiek piešķirts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. 

Projektu pieteikumu iesniedzējiem pieejamais ES līdzfinansējuma apjoms ir līdz 

85%. 

2015.gada 19.februārī Ekonomikas ministrija ir iesniegusi projekta “P1.008 

Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam PJ enerģētika un PJ 

transports atbalsta pasākumi un koordinācija” pieteikumu (turpmāk – Projekta 
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pieteikums) un 2015.gada 6.maijā ir saņēmusi Eiropas Komisijas akcepta vēstuli 

un aicinājumu parakstīt granta līgumu.  

Latvijas Ekonomikas ministrija un Dānijas Enerģētikas aģentūra atbild par 

PJ Enerģētika pasākumiem, bet Zviedrija un Lietuva par PJ Transports 

pasākumiem. PJ Enerģētika pasākumi un PJ Transports pasākumi nav savstarpēji 

saistīti, kā arī neietekmē viens otra budžetu. PJ Enerģētika un PJ Transports 

pieteikumi tika tehniski apvienoti vienotajā pieteikumā pēc Eiropas Komisijas 

pieprasījuma, lai vienkāršotu projektu administrēšanu. 

Projekta ietvaros paredzēts sekmēt Stratēģijas PJ enerģētika rīcības plāna 

izpildi. 

 Projekta aktivitāšu īstenošanas periods paredzēts no 30.04.2015. (vai no 

granta līguma ar Interreg Baltijas Jūras reģiona sekretariātu parakstīšanas brīža) 

līdz 30.06.2016. 

Projekta kopējais plānotais budžets Latvijai, Dānijai un Zviedrijai ir EUR 

188 399, no kuriem ārvalstu finansējums 85% apmērā ir EUR 160 055.  

Latvijas pusei (Ekonomikas ministrijai) projekta plānotais kopējais 

budžets ir EUR 61 000, no kuriem ārvalstu finansējums 85% apmērā ir EUR 

51 850 (2015. gadam paredzētais finansējums ir EUR 25 925,  t. sk. atlīdzībai 

EUR 18 425 un precēm un pakalpojumiem EUR 7 500; 2016. gadam paredzētais 

finansējums ir EUR 25 925,  t. sk. atlīdzībai EUR 18 425 un precēm un 

pakalpojumiem 7 500 EUR), bet nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā – 

EUR 9 150 (2015.gadā  EUR 4 575 t.sk. atlīdzībai EUR 1575,  precēm un 

pakalpojumiem EUR 3 000 un 2016. gadā EUR 4 575, t.sk. atlīdzībai EUR 

1575,  precēm un pakalpojumiem EUR 3 000 apmērā). 

 

Projekta izmaksās ir ietvertas šādas pozīcijas: 
Izmaksu 

pozīcija 

Atlīdzība Administratīvās 

izmaksas 

Ārpakal-

pojumi 

Komandē-

jumi 

Kopa (tajā skaitā, 

Latvijas 

līdzfinansējums 

15%) 

Summa, 

EUR 

40 000 6 000 5 000 10 000 61 000 (t.sk. 

EUR 9 150 

Latvijas 

līdzfinansē-jums) 

 

Projekta ieviešanai būs nepieciešams nacionālais priekšfinansējums 61 000 

apmērā, tajā skaitā EUR 30 500 apmērā 2015.gadā un EUR 30 500 apmērā 

2016.gadā. Eiropas Savienības finanšu palīdzību 85% apmērā no kopējām 

projekta izmaksām (t.i. EUR 51 850) plānots saņemt 2016.gadā pēc projekta 

īstenošanas noslēgšanas un ieskaitīt valsts pamatbudžetā. 

Projektam nepieciešamo priekšfinansējumu plānots pārdalīt no 74.resora 

„Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 

programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku 
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instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu 

īstenošanai” uz Ekonomikas ministrijas programmu 69.00.00 „Mērķa „Eiropas 

teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu 

īstenošana” 2015.gadā 30 500 EUR apmērā, t.sk. atlīdzībai 20 000 EUR,  precēm 

un pakalpojumiem  10 500 EUR un 2016. gadā 30 500 EUR apmērā, t.sk. 

atlīdzībai 20 000 EUR,  precēm un pakalpojumiem 10 500 EUR apmērā.  

 

3. Turpmākā rīcība 

 

Ņemot vērā, ka Latvijas aktīva dalība Stratēģijas pasākumos ir vērtīgs 

instruments enerģētikas jautājumu risināšanai reģionālajā līmenī, iepriekš minētā 

projekta īstenošanai nepieciešams:  

 

1. Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties saistības un slēgt līgumu ar 

Interreg Baltijas Jūras reģiona sekretariātu par projekta  “ P1.008 Eiropas 

Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomas enerģētika un 

politikas jomas transports atbalsta pasākumi un koordinācija”, kurš tiek 

īstenots Eiropas Savienības Baltijas jūras programmas 4.2.mērķa ”Makro-

reģionālās sadarbības koordinācija” ietvaros, ieviešanu”. Projekta kopējās 

izmaksas ir 61 000 EUR.t. sk. 85% Eiropas Savienības finanšu palīdzība 

51 850 EUR un 15% nacionālais līdzfinansējums 9 150 EUR. 

2. „P1.008 Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas 

jomas enerģētika un politikas jomas transports atbalsta pasākumi un 

koordinācija” projekta ieviešanai  nepieciešamo priekšfinansējumu pārdalīt 

no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais 

finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

projektu un pasākumu īstenošanai” uz Ekonomikas ministrijas programmu 

69.00.00 „Mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības 

programmu, projektu un pasākumu īstenošana”2015.gadā 30 500 EUR 

apmērā, un 2016. gadā 30 500 EUR.  

3. Ekonomikas ministrija sagatavos un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas  pārdali no 

74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais 

finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

projektu un pasākumu īstenošanai” informatīvā ziņojuma projektā minētā 

projekta ieviešanā. 

4. Ekonomikas ministrija ieskaitīs valsts pamatbudžeta ieņēmumos 

pēcmaksājumā saņemto Eiropas Savienības palīdzības finansējumu. 
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Atmaksa valsts pamatbudžetam tiek plānota 2016.gada budžetā atbilstoši 

noslēgtajiem līdzfinansējuma līgumiem. 

 

 

 

 

Ekonomikas ministre     D. Reizniece- Ozola 

 

 

Vīza: Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs,  J. Spiridonovs 

valsts sekretāra vietnieks      

 
 

 

 

 

05.06.2015 12:45 

1596 

E. Augule  

67013147; Egija.Augule@em.gov.lv 

 


