
Sākums Beigas

ES fondu vadības likumprojekts 02.01.2020 23.09.2021

likuprojekta izstrāde 02.01.2020 04.06.2021

uzziņas pieteikšana vadības komitejā un nosūtīšana FM 

struktūrvienībām un padotības iestādēm 07.06.2021 07.06.2021

atzinumu sniegšana 07.06.2021 18.06.2021

atzinumu apkopošana un izziņas sagatavošana 21.06.2021 22.06.2021

iekšējās saskaņošana, saskaņošanas sanāksmes un redakciju 

precizēšana 22.06.2021 02.07.2021

publiskā apsriede (pirms VSS kā minimums 14 dienas publiskā 

apspriedē pieejams) 02.07.2021 16.07.2021

izsludināšana VSS 22.07.2021 22.07.2021

sniedz atzinumus 26.07.2021 09.08.2021

atzinumu apkopošana un izziņas sagatavošana 09.08.2021 13.08.2021

ātrākais iespējamais saskaņošanas sanāksmes laiks 25.08.2021 25.08.2021

atkārtotā saskaņošana ar iesaistītām institūcijām 26.08.2021 17.09.2021

iesniedz MK 23.09.2021 23.09.2021

ES fondu vadības un kontroles sistēmas apraksts 03.08.2020 07.12.2021

ES fondu ieviešanas un vadības noteikumi un budžeta 

noteikumi 01.06.2020 07.12.2021

MK noteikumu projektu izstrāde 01.06.2020 02.07.2021

uzziņas pieteikšana vadības komitejā un nosūtīšana FM 

struktūrvienībām un padotības iestādēm 05.07.2021 05.07.2021

atzinumu sniegšana 05.07.2021 16.07.2021

atzinumu apkopošana un izziņas sagatavošana 19.07.2021 20.07.2021

iekšējās saskaņošana, saskaņošanas sanāksmes un redakciju 

precizēšana 21.07.2021 13.08.2021

MK noteikumus ieliek publiskā apsriedē 16.08.2021 27.08.2021

izsludināšana VSS (ar nosacījumu, ka likumprojekts ir 2.lasījumā 

Saeimā) 21.10.2021 21.10.2021

sniedz atzinumus 25.10.2021 08.11.2021

atzinumu apkopošana un izziņas sagatavošana 08.11.2021 10.11.2021

ātrākais iespējamais saskaņošanas sanāksmes laiks 17.11.2021 17.11.2021

atkārtotā saskaņošana ar iesaistītām institūcijām 17.11.2021 01.12.2021

iensiedz MK 07.12.2021 07.12.2021

Rīkojums par UK sastāvu 31.05.2021 07.12.2021

ES fondu budžeta noteikumi 01.06.2020 07.12.2021

ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas 

noteikumi 03.08.2020 07.12.2021

Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK 21.10.2021 07.12.2021

ES fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību 

nodrošināšanas kārtība 13.01.2021 07.12.2021

Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK 21.10.2021 07.12.2021

Revīzijas iestādes noteikumi 01.06.2021 07.12.2021

Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK 21.10.2021 07.12.2021

ES fondu izvērtēšanas, uzraudzības un VIS izmantošanas 

kārtība 03.08.2020 07.12.2021

Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK 21.10.2021 07.12.2021

TP noteikumi 01.06.2021 07.12.2021

Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK 21.10.2021 07.12.2021

Neatbilstību konstatēšanas, finanšu korekcijas piemērošanas 

un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība 02.11.2020 04.01.2022

Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK 21.10.2021 04.01.2022

Kārtība, kādā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās, 

iepirkumu pirmspārbaudes 01.09.2020 07.12.2021

Saskaņošana no izsludināšanas VSS līdz iesniegšanai MK 21.10.2021 07.12.2021

Finanšu ministrs                                                       _______________________                                                J.ReirsJ. Reirs

Sagatavoja: Zane Logina

67095480

zane.logina@fm.gov.lv

2.pielikums informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju 

ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)" 

Pieņemot, ka attiecīgais EK regulējums stāsies spēkā 31.05.2021.

Indikatīvais ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda 

normatīvo aktu izstrādes laika grafiks
Plāns

Nosaukums
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