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Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektu

1. Vēršam Jūsu uzmanību, ka Darbības Programmas „Izaugsme un Nodarbinātība“ 343. rindkopā
minētās plānotās papildus darbības no Klimata Pārmaiņu Finanšu Instrumenta (KPFI) ETL
uzlādes tīkla ieviešanai, lai veicinātu energoefektīvo autotransporta līdzekļu tirgus attīstību un
arvien vairāk izmantotu ETL, iespējams nedos plānoto ieguvumu ETL attīstībā. Kā zināms, KPFI
16. Projektu konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā –atbalsts
elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” noslēdzās 2014.gada 1.aprīlī un tajā
noslēgts 131 līgums ar finansējuma saņēmējiem ar KPFI finansējumu summu 3 717 126,47 EUR
apmērā.
Diemžēl, šim projektu konkursam atvēlētais kopējais KPFI finansējums 5 012 238,12 EUR nav
ticis pilnībā apgūts, kas rada bažas, ka dažās no plānotajām papildus aktivitātēm, lai veicinātu
ETL infrastruktūras izveidi un popularizētu ETL izmantošanu var netikt ieviestas.
Svarīgi, lai plānojot ES Fondu atbalstu ETL attīstībai tiktu ņemta vērā arī šī KPFI pieredze, kad
aktivitātēm atvēlētais finansējums netiek pilnībā apgūts, turpmāk veicinot finansējuma saņēmēju
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informāciju pietiekamību. Papildus būtu vēlams veikt izvērtējumu KPFI projektu ieguldījumam
kopējās ETL infrastruktūras izveidē,lai rastu labākos risinājums ES Fondu finansēto aktivitāšu
papildinājumiem.
2. Atkārtoti aicinām izsvērt iespēju ar Tehniskās palīdzības finansējumu atbalstīt NVO un sociālo
partneru iesaisti ES Fondu plānošanā, ieviešanā, uzraudzībā un izvērtēšanā. Līdz šim ar Vadošo

Iestādi diskutēts par NVO lomas nozīmību šajos procesos, un MK un NVO Sadarbības
memoranda organizētajā diskusijā Ministru Kabinetā 28. februārī Vadošā Iestāde norādīja, ka tiks
meklētas iespējas, lai nodrošinātu veiksmīgāku partnerības principa ieviešanu. Tika minēts par
atbalstu NVO kapacitātes celšanai iesaistoties Uzraudzības Komitejā un projektu vērtēšanā, taču
Darbība Programmā tas nav atspoguļots.
Aicinām 10.1.2.; 10.1.2; 11.1.1 SAM kā finansējuma saņēmējus iesaistīt arī NVO un sociālos
partnerus, lai paaugstinātu informētību par ES Fondiem, iesaistoties informācijas un
komunikācijas pasākumu organizēšanā; ceļot ES Fondu izvērtēšanas kapacitāti un nodrošinot ES
fondu plānošanu ieviešanu, uzraudzību un kontroli vai rast iespēju iekļaut Darbības Programmā
citus paredzētos pasākumus partnerības principa stiprināšanai iesaistot NVO un sociālos partnerus
aktivitātes ar mērķi celt to kapacitāti.
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