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1.2.1.1.i
Ekonomikas 

ministrija

Klimata 

pārmaiņas
02.09.2022

Atskaites 

punkts
7

Dzīvojamo ēku energoefektivitātes 

uzlabošanas atbalsta programmas 

stāšanās spēkā

2022Q1
Nav 

pabeigts
n/a

Dzīvojamo ēku energoefektivitātes 

uzlabošanas atbalsta programmas 

stāšanās spēkā

Atskaites punktu plānots izpildīt līdz 2022.gada oktobrim. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna  1.2.1.1.i. 

investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" MK 

noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 14.07.2022. Noteikumu gala redakcija 01.07.2022 ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas 

Komisijai, lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu.

Atskaites punktu plānots izpildīt līdz 2022.gada oktobrim. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma 

1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu 

tehnoloģiju izmantošanu" Ministru kabineta noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 14.07.2022. Noteikumu gala 

redakcija 01.07.2022 ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu.

Atskaites punktu plānots izpildīt līdz 2022.gada oktobrim. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna  1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu 

māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" MK noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 14.07.2022. 

Noteikumu gala redakcija 01.07.2022 ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu.

1.2.1.2.i
Ekonomikas 

ministrija

Klimata 

pārmaiņas
02.09.2022

Atskaites 

punkts
10

Uzņēmējdarbības 

energoefektivitātes atbalsta 

programmas stāšanās spēkā

2022Q1
Nav 

pabeigts
n/a Noteikumu stāšanās spēkā

Atskaites punktu plānots izpildīt līdz 2022.gada oktobrim. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna  

1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju 

izmantošanu siltumapgādē)" MK noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 07.06.2022. Noteikumu gala redakcija ir nosūtīta 

saskaņošanai Eiropas Komisijai, 01.08.2022. nosūtīti papildus skaidrojumi un komentāri. Lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā 

izpildītu, jāpanāk saskaņojums ar Eiropas Komisiju.

Atskaites punktu plānots izpildīt līdz 2022.gada oktobrim. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma 

plāna  1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo 

energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" MK noteikumi ir apstiprināti Ministru kabinetā 07.06.2022. 

Noteikumu gala redakcija ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, šobrīd norit komunikācija ar Eiropas Komisiju, 

01.08.2022. nosūtīti papildus skaidrojumi un komentāri. Lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu, jāpanāk 

saskaņojums ar Eiropas Komisiju.

Atskaites punktu plānots izpildīt līdz 2022.gada oktobrim. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna  1.2.1.2.i.1. pasākuma 

"Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" MK noteikumi ir 

apstiprināti Ministru kabinetā 07.06.2022. Noteikumu gala redakcija ir nosūtīta saskaņošanai Eiropas Komisijai, šobrīd norit komunikācija ar Eiropas Komisiju, 

01.08.2022. nosūtīti papildus skaidrojumi un komentāri. Lai varētu atzīmēt šo atskaites punktu kā izpildītu, jāpanāk saskaņojums ar Eiropas Komisiju.

1.2.1.4.i
Ekonomikas 

ministrija

Klimata 

pārmaiņas
10.08.2022

Atskaites 

punkts
16

Valsts un vēsturisko ēku 

energoefektivitātes uzlabošanas 

atbalsta programmas stāšanās 

spēkā

2022Q1
Nav 

pabeigts
n/a

Ministru kabineta apstiprinātas 

valsts un vēsturisko ēku 

energoefektivitātes uzlabošanas 

atbalsta programmas stāšanās 

spēkā 

Ministru kabineta noteikumi projekts par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.4.i. investīciju 

“Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās” ir ievietots TAP portālā (26.04.2022) un tiek skaņots ar 

sadarbības partneriem ņemot vērā izteiktos komentārus.

Ministru kabineta noteikumi projekts par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.4.i. 

investīciju “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās” ir ievietots TAP portālā 

(26.04.2022) un tiek skaņots ar sadarbības partneriem ņemot vērā izteiktos komentārus.

Ministru kabineta noteikumus par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2.1.4.i. investīciju “Energoefektivitātes uzlabošana valsts 

sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās” ir plānots apstiprināt līdz 2022.gada beigām.

2.2.1.r
Ekonomikas 

ministrija

Digitālā 

transformācija
05.09.2022

Atskaites 

punkts
40

Izveidots Eiropas Digitālās 

inovācijas centrs (EDIC)
2022Q2

Nav 

pabeigts
n/a

Izveidots Eiropas Digitālās 

inovācijas centrs (EDIC) 

Eiropas Komisija atlases procedūrā ir apstiprinājusi abus Latvijas izvirzītos kandidātus. EDIC līgumi tiek saskaņoti ar Eiropas 

Komisiju. Ministru kabineta noteikumi par EDIC darbību ir izstrādāti un iesniegti apstiprināšanai Ministru kabinetā. 

2022. gada 1. jūnijā ir saņemta informācija no Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas, kas ir programmas "Digitālā 

Eiropa" nacionālais kontaktpunkts Latvijā, ka Eiropas Komisija ir apstipinājusi abus Latvijas izvirzītos kandidātus. 2022. 

gada 16. jūnijā Eiropas Komisija ir informējusi abus Latvijas izvirzītos kandidātus par EDIC atlases rezultātiem un abu 

Latvijas izvirzīto kandidātu apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu no programmas “Digitālā Eiropa". EDIC plāno 

noslēgt līgumus ar Eiropas Komisiju līdz 2022. gada 30.septembrim. Ministru kabineta noteikumus par EDIC darbību 

plānots apstiprināt Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra sēdē. 

2022. gada 1. jūnijā ir saņemta informācija no Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas, kas ir programmas "Digitālā Eiropa" nacionālais kontaktpunkts Latvijā, 

ka Eiropas Komisija ir apstipinājusi abus Latvijas izvirzītos kandidātus. 2022. gada 16. jūnijā Eiropas Komisija ir informējusi abus Latvijas izvirzītos kandidātus par 

EDIC atlases rezultātiem un abu Latvijas izvirzīto kandidātu apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu no programmas “Digitālā Eiropa". EDIC plāno noslēgt 

līgumus ar Eiropas Komisiju līdz 2022. gada 30.septembrim. Ministru kabineta noteikumus par EDIC darbību plānots apstiprināt Ministru kabineta 2022. gada 13. 

septembra sēdē. 

2.2.1.r
Ekonomikas 

ministrija

Digitālā 

transformācija
05.09.2022

Atskaites 

punkts
42

Digitālā brieduma testa sistēmas 

izveide uzņēmumiem, lai noteiktu 

uzņēmumiem nepieciešamās 

darbības un valsts atbalstu

2022Q2
Nav 

pabeigts
n/a

Ieviesta digitālā brieduma testa 

sistēma 
Eiropas Komisija ir izstrādājusi digitālā brieduma testa rīku testa režīmā, kas nav pilnībā pabeigts.

Programmas "Digitālā Eiropa" ietvaros uzsaukums EDIC atlasei aizkavējās, jo Eiropas Komisija veica precizējumus 

atlases nolikumā. Eiropas Komisija ir izstrādājusi digitālā brieduma testa rīku testa režīmā, kas nav pilnībā pabeigts. 

Eiropas Komisija digitālā brieduma testa gala versiju plāno nodrošināt EDIC 2022. gada 4. ceturksnī. Finanšu ministrijai 

ir iesniegti priekšlikumi grozījumiem Atveseļošanas fonda plānā, paredzot pārcelt izpildes termiņu uz 2023. gada 1. 

ceturksni.

Digitālā brieduma testa izstrāde ir procesā. EDIC nav vēl noslēguši līgumu ar Eiropas Komisiju. Indikatīvi EDIC līgumu noslēgšana ar Eiropas Komisiju tiek plānota 

2022. gada 3. vai 4. ceturksnī.

3.1.1.4.i
Ekonomikas 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
24.08.2022

Atskaites 

punkts
99

Mājokļu pieejamības 

pamatnostādņu pieņemšana
2022Q2

Nav 

pabeigts
n/a

Mājokļu pieejamības 

pamatnostādnes ir apstiprinātas 

Ministru kabinetā 

Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ir izstrādātas, tās ir izsludinātas sabiedriskajā apspriešanā 2022.gada 9.maijā.  Š.g. augustā tiks 

uzsākta to oficiāla saskaņošana ar ministrijām un sociālajiem partneriem.

Mājokļu pieejamības pamatnostādnes ir izstrādātas, tās ir izsludinātas sabiedriskajā apspriešanā 2022.gada 9.maijā. Š.g. 

augustā tiks uzsākta to oficiāla saskaņošana ar ministrijām un sociālajiem partneriem. Mājokļu pieejamības 

pamatnostādnes plānots apstiprināt Ministru kabinetā š.g. decembrī. 

Pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kura mērķis ir veicināt kvalitatīvu mājokļu pieejamību visām iedzīvotāju grupām, veicot 

ieguldījumus gan esošā dzīvojamā fonda uzlabošanā, gan veicinot investīcijas jauna dzīvojamā fonda attīstībā.

Pamatnostādnēs tiek identificēta problēma - nepietiekama kvalitatīvu mājokļu pieejamību visām iedzīvotāju grupām. Kopumā tiek izdalīti četri problēmu bloki, kuru 

ietvaros nepieciešama darbība, lai veicinātu mājokļu pieejamību:

1) Mazaizsargātas personas nesaņem atbalstu vai pietiekamu atbalstu mājokļu pieejamības jautājumu risināšanai un trūkst kvalitatīvi pašvaldības palīdzības 

sniegšanai paredzētie mājokļi;

2) Trūkst izmaksu ziņā pieejamu kvalitatīvu mājokļu, ko iegādāties vai īrēt;

3) Trūkst kvalitatīvu mājokļu uz tirgus nosacījumiem, ko iegādāties vai īrēt;

4) Trūkst pamudinājuma un finanšu resursu veikt nepieciešamos uzlabojumus mājoklim.

Pamatnostādnēs definētā mērķa sasniegšanai tiek plānota politikas attīstība šādos rīcības virzienos:

1) Atbalsts vismazaizsargātākajām mājsaimniecībām;

2) Atbalsts mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem;

3) Atbalsts mājsaimniecībām mājokļa iegūšanai uz tirgus nosacījumiem;

4) Atbalsts esošā dzīvojamā fonda uzlabošanai.

Mājokļu pieejamības pamatnostādnes plānots apstiprināt Ministru kabinetā š.g. decembrī. 

3.1.2.1.i
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
05.09.2022

Atskaites 

punkts
112

To valsts un pašvaldību ēku izvēle, 

kurās jāveic vides pielāgojumi
2022Q1

Nav 

pabeigts
n/a

Saraksta pieņemšana ar 

63 izvēlētām valsts un pašvaldību 

ēkām, kurās veic investīcijas vides 

pielāgošanā 

MK noteikumi, kuru pielikumā tiks ietverts saraksts ar valsts un pašvaldību ēkām, kurās tiks veikti vides pielāgošana, ir saskaņošanā 

(plānots iesniegt VK virzībai apstiprināšanai MK 2022.g. oktobrī (2022.gada 4.cet.)).

Atskaites punkta izpildei ir ir nepieciešams ilgāks laiks kā sākotnēji plānots (t.i., līdz 2022.gada oktobrim), kas saistīts ar 

vairākiem risināmiem jautājumiem ēku saraksta noteikšanā:  1) pašvaldībās pēc ATR nebija veikušas nepieciešamās 

izmaiņas saistošajos noteikumos, kā rezultātā nebija veikta sociālo pakalpojumu sniedzēju pārreģistrācija atbilstoši 

sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām;   2) tika identificēta nepieciešamība veikt vairākas izmaiņas sākotnējā ēku 

sarakstā – t.i., mainīt objektu (Izmaiņu veikšana nepieciešama saistībā gan ar ēkas neatbilstību investīcijas nosacījumiem, 

gan pašvaldības attiekšanos no minētās ēkas pielāgošanas (piemēram, ēka tiek nomāta no privātpersonas, ēkā vairs netiek 

plānota pakalpojuma sniegšana, kļūdains ēkas novērtējums)). Vienlaikus vērtējama būvniecības izmaksu sadārdzinājuma 

ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā.

MK noteikumu projektu, kura pielikumā tiks ietverts saraksts ar valsts un pašvaldību ēkām, kurās tiks veikti vides pielāgošana, plānots iesniegt VK virzībai 

apstiprināšanai MK 2022.g. oktobrī (2022.gada 4.cet.).  Atskaites punkta izpilei ir ir nepieciešams ilgāks laiks kā sākotnēji plānots, kas saistīts ar vairākiem 

risināmiem jautājumiem ēku saraksta noteikšanā:  1) pašvaldībās pēc ATR nebija veikušas nepieciešamās izmaiņas saistošajos noteikumos, kā rezultātā nebija veikta 

sociālo pakalpojumu sniedzēju pārreģistrācija atbilstoši sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām;   2) tika identificēta nepieciešamība veikt vairākas izmaiņas 

sākotnējā ēku sarakstā – t.i., mainīt objektu (izmaiņu veikšana nepieciešama saistībā gan ar ēkas neatbilstību investīcijas nosacījumiem, gan pašvaldības attiekšanos 

no minētās ēkas pielāgošanas (piemēram, ēka tiek nomāta no privātpersonas, ēkā vairs netiek plānota pakalpojuma sniegšana, kļūdains ēkas novērtējums)). 

Vienlaikus vērtējama būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā.  Atskaites punkta izpilde tiks ziņota ar 

nobīdi – t.i., līdz MP iesniegšanai EK 2023.gadā.

3.1.2.2.i
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
05.09.2022

Atskaites 

punkts
118

Līguma noslēgšana par 

prognozēšanas modeļa algoritmu 

izstrādi, informācijas sistēmas 

tehnisko specifikāciju izstrādi un 

sistēmas izstrādes uzraudzību

2022Q2
Nav 

pabeigts
n/a

Tehnisko specifikāciju izstrāde un 

līguma noslēgšana par konsultāciju 

pakalpojumiem, iesaistot Latvijas 

un ārvalstu ekonometriskās un 

matemātiskās modelēšanas 

ekspertus 

Pabeigts darbs pie darba uzdevuma izstrādes un tiek gatavota iepirkuma dokumentācija. Iepirkuma izsludināšana plānota 2022.gada 

septembrī, attiecīgi līgums varētu tikt noslēgts 2022.gada novembrī.

Atskaites punkta izpildei ir nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (līdz 2022.g. novembrim (2022.g. 

4.cet.)), kas saistīts ar iepirkumu sarežģītību un nepieciešamību piesaistīt papildu ekspertu iepirkumu dokumentācijas 

izstrādei.

Atskaites punkta izpildei ir nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (līdz 2022.g. novembrim), kas saistīts ar iepirkumu sarežģītību un nepieciešamību 

piesaistīt papildu ekspertu iepirkumu dokumentācijas izstrādei.  Izpilde tiks ziņota ar nobīdi – t.i., līdz MP iesniegšanai EK 2023.gadā.

2.3.2.3.i

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija

Digitālā 

transformācija
05.09.2022 Mērķis 78

IKT aprīkojuma vienību skaits 

mērķgrupai (izglītojamajiem)
2022Q4 Tiks kavēts 13310

Ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts. Tiek plānots, ka Ministru kabineta noteikumi par projekta īstenošanu 

tiks apstiprināti Ministru kabinetā 2022. gada 4. ceturksnī.  Iepirkuma procedūra ir procesā, tā nav noslēgusies 

(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61987).  Ņemot vērā smagnējo līdzšinējo datoru skolēniem 

iepirkuma procedūru ar vairākkārtējiem rezultātu apstrīdējumiem, kā arī iespējamu tirgus kapacitātes trūkumu piegādāt 

lielu skaitu datoru, jo pēc iepirkuma procedūras noslēguma, plānots veikt pasūtījumu apstiprinātā REACT-EU projekta 

ietvaros, kā arī ir prognozējams ģimeņu pieprasījums pēc datortehnikas, uzsākot 2022./2023.m.g., pastāv risks 13 310 

datoru piegādei līdz 2022.gada 31.decembrim, piemēram, datori tiek pasūtīti, bet kavējas to piegādes. Paredzamais 

rādītāja izpildes laiks ne ātrāk kā 2023.gada 2.ceturkšņa beigas, jo piegādes ir ārpus IZM ietekmes. IZM ir iesniegusi 

priekšlikumu AF plāna grozījumiem, lūdzot svītrot 78.mērķrādītāju, apvienojot to ar 79.mērķrādītāju un vienlaikus 

precizējot tā vērtību. Šāds priekšlikums ir saistīts ar to, ka sakarā ar pretendentu jautājumiem iepirkuma procedūras laikā, 

kas būtiski pagarināja iepirkuma procedūras norisi, kā arī ar iepirkuma procedūras rezultātu apstrīdējumiem, kas ir vēl 

pagarinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas uzsākto iepirkuma procedūru portatīvās datortehnikas iegādei izglītības 

iestādēm (uz 18.08.2022. iepirkuma procedūra vēl nav noslēgusies), AF plānā sākotnēji plānotajos termiņos nebūs 

iespējams veikt datortehnikas iegādi AF investīcijas ietvaros. Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās portatīvās 

datortehnikas iegādi paredzēts nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijai izveidojot Elektroniskās iepirkumu sistēmas 

iepirkuma katalogu. Katalogs tiek veidots visaptverošs, kurā tiks iekļauta četru dažādu ekosistēmu datortehnika, trīs 

dažādās pozīcijās – jaudīgi datori, vidēji jaudīgi datori un mazāk jaudīgi datori, kas piemēroti mācību procesam attiecīgi 

vidusskolā, pamatskolā un sākumskolā. Pēc iepriekšminētās iepirkuma procedūras pabeigšanas un kataloga izveides, 

Izglītības un zinātnes ministrija varēs tajā izvietot vajadzīgas datortehnikas pasūtījumus. Tādējādi, atbilstoši iesniegtajiem 

AF plāna grozījumiem  79.mērķrādītājs (svītrojot 78.mērķrādītāju un precizējot 79.mērķrādītāja vērtību), nodrošinot  18 

333 datoru iegādi,  tiks sasniegts 2023.gada decembrī. 

Rādītāja izpilde tiks kavēta, ņemot vērā, ka iepirkuma par datortehnikas piegādi izglītības procesa nodrošināšanai rezultāts ir vairākkārtēji apstrīdēts, kas būtiski 

pagarinājis IZM uzsākto iepirkuma procedūru (iepirkuma procedūra, kas izsludināta EIS 27.08.2021 joprojām nav noslēgusies). 78.mērķrādītāja izpildes laiks ir 

indikatīvi 2023.gada 2.ceturkšņa beigas, jo piegāžu termiņi nav atkarīgi no IZM. IZM ir iesniegusi priekšlikumu AF plāna grozījumiem, lūdzot svītrot 

78.mērķrādītāju, apvienojot to ar 79.mērķrādītāju un vienlaikus precizējot tā vērtību, ņemot vērā datortehnikas izmaksu pieaugumu. 79.mērķrādītāja vērtība tiks 

sasniegta 2023.gada decembrī, nodrošinot 18 333 datoru iegādi. 

2.3.2.r

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija

Digitālā 

transformācija
05.09.2022

Atskaites 

punkts
69

Normatīvais regulējums stiprina 

un īsteno vienotu sistēmu digitālo 

pamatprasmju novērtēšanai, 

mācību vajadzību apzināšanai, 

plānošanai un novērtēšanai

2022Q4 Tiks kavēts n/a Stājās spēkā tiesiskais regulējums Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādē.   Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" iesniegts atbildīgajai Saeimas komisijai.

Plānotā normatīvā regulējuma (Ministru kabineta noteikumu) izstrādei ir nepieciešams Izglītības likumā ietverts attiecīgs 

deleģējums. IZM ir sagatavojusi un iesniegusi šo deleģējuma priekšlikumu atbildīgajai Saeimas komisijai un ir plānots šo 

priekšlikumu izskatīt likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā” ietvaros (Nr.1242/Lp13), kas ir atbildīgās Saeimas 

komisijas darbakārtībā pirms 3.lasījuma, lai nodrošinātu tā pieņemšanu līdz 14.Saeimas pilnvaru termiņa beigām.

Attiecīgi MK noteikumu saskaņošanai un izdošanai nepieciešamais laiks ir orientējoši 4-5 mēneši no likuma pieņemšanas 

dienas, tādēļ to plānots izdarīt līdz 2023.gada 1.ceturkšņa beigām. 

Likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā” virzībā pret plānoto ir 4 (četru) mēnešu nobīde, kas ir saistīta ar likumdevēja (atbildīgās Saeimas komisijas) noteikto 

grozījumu izskatīšanas secību, līdz ar to rodas risks, ka likumam atbilstošos Ministru kabineta noteikumus nevarēs pieņemt līdz 2022.gada 4.ceturkšņa beigām, tai 

skaitā ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumu saskaņošanai un izdošanai nepieciešamais laiks ir orientējoši 4-5 mēneši no likuma pieņemšanas dienas. Ņemot 

vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka Ministru kabineta noteikumu projekts jau ir izstrādāts, paredzams atskaites punktu sasniegt līdz 2023.gada 1. ceturkšņa beigām. 

Vienlaikus, ir iesniegti grozījumi AF plānā, nosakot jaunu atskaites punkta sasniegšanas termiņu. 

3.1.2.1.i
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
05.09.2022

Atskaites 

punkts
113

Līgumu slēgšanas tiesību 

piešķiršana, lai nodrošinātu 

piekļuvi publiskām telpām valsts 

un pašvaldību ēkās

2022Q4 Tiks kavēts n/a

Darba līgumu slēgšanas tiesību 

piešķiršana būvdarbu uzsākšanai 

saistībā ar piekļuvi publiskām 

telpām iepriekš izvēlētajās 63 valsts 

un pašvaldību ēkās 

Būvniecības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai saistībā ar piekļuvi publiskām telpām iepriekš izvēlētajās valsts 

un pašvaldību ēkās veicama pēc saraksta ar valsts un pašvaldību ēkām, kurās tiks veikti vides pielāgošana, saskaņošanas.  MK 

noteikumi, kuru pielikumā tiks ietverts saraksts ar valsts un pašvaldību ēkām, kurās tiks veikti vides pielāgošana, ir saskaņošanā 

(plānots iesniegt VK virzībai apstiprināšanai MK 2022.g. oktobrī (2022.g. 4.cet.).

Atskaites punkta izpildes termiņu ir nepieciešams pārskatīt (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam (2024.g.2.cet.)), kas saistīts 

ar:  - vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās 

jāveic vides pielāgojumi" sasniegšanā;  - būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, kas var radīt situāciju nākotnē, kad: 1) 

būvdarbu iepirkumos varētu netikt piesaistīti pakalpojuma sniedzēji (atkārtota iepirkuma organizēšana, papildu 

finansējuma piesaistes nepieciešamība, kas prasīs papildu laiku);  2) ēku īpašnieki var lemt par projekta pieteikumu 

neiesniegšanu (kā rezultātā veicamas izmaiņas sākotnējā ēku sarakstā, kura papildināšanai virzāmi MK noteikumu 

grozījumi, kā arī organizējama papildu projektu atlase).

LM 01.08.2022. ir iesniegusi FM atbilstošu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam 

(2024.g.2.cet.)), kas saistīts ar:  - vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides 

pielāgojumi" sasniegšanā;  - būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, kas var radīt situāciju nākotnē, kad:  1) būvdarbu iepirkumos varētu netikt piesaistīti pakalpojuma 

sniedzēji (atkārtota iepirkuma organizēšana, papildu finansējuma piesaistes nepieciešamība, kas prasīs papildu laiku);  2) ēku īpašnieki var lemt par projekta 

pieteikumu neiesniegšanu (kā rezultātā veicamas izmaiņas sākotnējā ēku sarakstā, kura papildināšanai virzāmi MK noteikumu grozījumi, kā arī organizējama papildu 

projektu atlase).

3.1.2.1.i
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
05.09.2022

Atskaites 

punkts
115

Konkrētas mērķgrupas izvēle 

mājokļa fiziskās pieejamības 

uzlabošanai

2022Q3 Tiks kavēts n/a

Saraksta pieņemšana ar izvēlētām 

259 personām ar invaliditāti, kurām 

nepieciešama viņu mājokļa 

pielāgošana 

MK noteikumi, kas ir pamats pašvaldību atlasei, kas izstrādās sarakstu ar izvēlētām personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama viņu 

mājokļa pielāgošana, ir izstrādes stadijā  (plānots iesniegt VK virzībai apstiprināšanai MK 2023.g. janvārī (2023.gada 1.cet.)).

Atskaites punkta izpildes termiņu ir nepieciešams pārskatīt (pagarinot līdz 2023.g. martam (2023.g.1.cet.)), kas saistīts 

ar:  1) vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības 

izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā);  2) risku savlaicīgai atbalsta 

saņemšanai tiesīgo personu atlasei pašvaldību ierobežotās kapacitātes dēļ - noslogotība atbalsta sniegšanā Ukrainas 

civiliedzīvotājiem; nepieciešama pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus (izmaiņu veikšana nepieciešama 

saistībā ar to, ka konstatēti gadījumi, kad persona ir mirusi, mainījusi dzīvesvietu, dažādu iemeslu dēļ nekvalificējas 

atbalstam vai izrādījusi vēlmi attiekusies no dalības pasākumā).

LM 01.08.2022. ir iesniegusi FM atbilstošu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 2023.g. martam 

(2023.g.1.cet.)), kas saistīts ar:   1) vairākiem risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, būvniecības izmaksu 

sadārdzinājuma ietekme uz iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā);  2) risku savlaicīgai atbalsta saņemšanai tiesīgo personu atlasei pašvaldību 

ierobežotās kapacitātes dēļ - noslogotība atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem; nepieciešama pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa grupas sarakstus 

(izmaiņu veikšana nepieciešama saistībā ar to, ka konstatēti gadījumi, kad persona ir mirusi, mainījusi dzīvesvietu, dažādu iemeslu dēļ nekvalificējas atbalstam vai 

izrādījusi vēlmi attiekusies no dalības pasākumā).

3.1.2.3.i
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
05.09.2022

Atskaites 

punkts
121 Tipveida būvprojekta izstrāde 2022Q3 Tiks kavēts n/a

Izstrādātas prasības projektēšanas 

uzdevumam un tipveida būvprojekts 

tādu ilgtermiņa aprūpes 

pakalpojumu sniegšanai, kas ir 

pietuvināti ģimeniskai videi

21.04.2022. ir noslēgts līgums par tipveida būvprojekta tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas ir pietuvināti ģimeniskai 

videi, izstrādi ar izpildes termiņu 28 kalendārās nedēļas (t.i., līdz 25.11.2022.).

Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (līdz 2022.g. novembra beigām), kas 

saistīts ar prasību ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma sniegšanai pensijas vecuma personām un prasību 

projektēšanas uzdevumam saskaņošanu gan ar pašvaldībām, gan ar vides piekļūstamības un citiem ekspertiem, 

būvprojekta izstrādi būvniecības informācijas modelēšanas vidē, tādējādi nodrošinot detalizētu un pamatotu prasību 

ģimeniskai videi pietuvinātam aprūpes pakalpojuma izstrādei, kā arī mazinot risku, ka izveidotais būvprojekts varētu būt 

nekvalitatīvs, neatbilstošs AF plāna prasībām un mērķa grupas personu vajadzībām, kā arī saimnieciski neizdevīgs 

ekspluatācijai.

Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (tas tiks sasniegts 2022.g. novembrī (2022.g. 4.cet.)), kas saistīts ar prasību 

ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma sniegšanai pensijas vecuma personām un prasību projektēšanas uzdevumam saskaņošanu gan ar pašvaldībām, gan 

ar vides piekļūstamības un citiem ekspertiem, būvprojekta izstrādi būvniecības informācijas modelēšanas vidē, tādējādi nodrošinot detalizētu un pamatotu prasību 

ģimeniskai videi pietuvinātam aprūpes pakalpojuma izstrādei, kā arī mazinot risku, ka izveidotais būvprojekts varētu būt nekvalitatīvs, neatbilstošs AF plāna prasībām 

un mērķa grupas personu vajadzībām, kā arī saimnieciski neizdevīgs ekspluatācijai.   Izpilde tiks ziņota ar nobīdi – t.i., līdz MP iesniegšanai EK 2023.gadā.

Atveseļošanas fonda atskaites punkti un mērķi, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2022. gada oktobrim
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3.1.2.1.i
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
05.09.2022

Atskaites 

punkts
116

Darba līgumu noslēgšana, lai 

personām ar invaliditāti pielāgotu 

mājokļus

2023Q3 Tiks kavēts n/a Darba līgumu noslēgšana

Būvniecības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana būvdarbu uzsākšanai saistībā ar mājokļu pielāgošanu veicama pēc mērķa grupas 

identificēšanas pašvaldībās. MK noteikumi, kas ir pamats pašvaldību atlasei, kas izstrādās sarakstu ar izvēlētām personām ar 

invaliditāti, kurām nepieciešama viņu mājokļa pielāgošana, ir izstrādes stadijā (plānots iesniegt VK virzībai apstiprināšanai MK 

2023.gada janvārī (2023.gada 1.cet.)). 

Atskaites punkta izpildes termiņu ir nepieciešams pārskatīt (pagarinot līdz 2024.g. septembrim (2024.g.3.cet.)), kas 

saistīts ar:

- vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta “Specifiskas mērķa grupas atlasīšana personas 

mājokļa vides pieejamības uzlabošanai” sasniegšanā. 

LM 01.08.2022. ir iesniegusi FM atbilstošu priekšlikumu grozījumiem ANM plānā, aicinot pārskatīt atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 

2024.g.septembrim (2024.g.3.cet.)), kas saistīts ar vairākiem risināmiem jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta Specifiskas mērķa grupas atlasīšana 

personas mājokļa vides pieejamības uzlabošanai" sasniegšanā. 

3.1.2.2.i
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
05.09.2022

Atskaites 

punkts
119

Sociālās nodrošināšanas 

prognozēšanas rīka informācijas 

sistēmas tehnisko specifikāciju 

pabeigšana

2023Q2 Tiks kavēts n/a

Labklājības ministrija apstiprina 

tehniskās specifikācijas, kas ir 

gatavas iesniegšanai informācijas 

sistēmas izstrādātājam 

Lai nodrošinātu tehniskās specifikācijas izstrādi, tiek gatavota iepirkuma dokumentācija.  Iepirkuma izsludināšana plānota 2022.gada 

septembrī, attiecīgi līgums varētu tikt noslēgts 2022.gada novembrī (2022.g. 4.cet.).

Secīgas nobīdes, ņemot vērā nobīdes atskaites punkta “Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, 

IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS izstrādes autoruzraudzību” izpildē (attiecīgi ir plānots atskaites punktu izpildīt 

līdz 2023.g. jūlijam (2023.g. 3.cet.)).

Secīgas nobīdes, ņemot vērā nobīdes atskaites punkta “Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, IS tehniskās specifikācijas izstrādi un IS 

izstrādes autoruzraudzību” izpildē (attiecīgi ir plānots atskaites punktu izpildīt līdz 2023.g. jūlijam (2023.g. 3.cet.)).  Izpilde tiks ziņota ar nobīdi – t.i., līdz MP 

iesniegšanai EK 2024.gadā.

3.1.2.3.i
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
05.09.2022 Mērķis 122

Līgumu noslēgšana ar 

pašvaldībām par projektu 

īstenošanu

2023Q2 Tiks kavēts 0 18

Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots, kas saistīts ar: 1) secīgām nobīdēm, 

ņemot vērā risināmos jautājumus atskaites punkta “Izstrādātas projektēšanas uzdevuma prasības un tipveida 

būvprojekts” izpildē;  2)  to, ka ēku izbūve ir iespējama tikai pēc tipveida būvprojekta izstrādes, kas noslēgsies 2022.gada 

novembrī (2022.gada 4.ceturksnī);     3) risku būvniecības izmaksu sadārdzinājumam un papildu līdzfinansējuma 

piesaistes nepieciešamību, kā ietekmē varētu tikt kavēta pašvaldību interese dalībai investīcijā.

Atskaites punkta izpildei nepieciešams ilgāks termiņš nekā sākotnēji bija plānots (tas tiks sasniegts 2023.gada septembrī (2023.gada 3.cet.)), kas saistīts ar: 1) 

secīgām nobīdēm, ņemot vērā risināmos jautājumus atskaites punkta “Izstrādātas projektēšanas uzdevuma prasības un tipveida būvprojekts” izpildē;  2)  to, ka ēku 

izbūve ir iespējama tikai pēc tipveida būvprojekta izstrādes, kas noslēgsies 2022.gada novembrī (2022.gada 4.ceturksnī);     3) risku būvniecības izmaksu 

sadārdzinājumam un papildu līdzfinansējuma piesaistes nepieciešamību, kā ietekmē varētu tikt kavēta pašvaldību interese dalībai investīcijā.  Izpilde tiks ziņota ar 

nobīdi – t.i., līdz MP iesniegšanai EK 2024.gadā.

5.2.1.r

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija

Ekonomikas 

transformācija 

un produktivitāte

05.09.2022 Mērķis 161
Augstāko izglītības iestāžu 

konsolidācija
2023Q2 Tiks kavēts 0 4

Ņemot vērā, ka pretendentu 1.atlases kārtā uz jaunajām augstskolas padomēm atsevišķos gadījumos nepieteicās neviens 

pietiekamas kvalifikācijas kandidāts, atlase noslēdzās bez rezultāta un pretendentu atlase bija jāsludina atkārtoti. Līdz ar 

to pretendentu atlase jaunajām augstskolu padomēm ir prasījusi ilgāku laiku kā sākotnēji plānots, jo uz atsevišķu 

augstskolu padomēm pretendentu atlase bija jāsludina atkārtoti, pilnvērtīgs augstskolu padomju darbs ir uzsākts tikai 

2022.gadā un attiecīgi augstskolu konsolidācijas plānu izstrāde ir aizkavējusies par apm. 5-6 mēn. AF plānā paredzēto 

rādītāju ir paredzēts izpildīt, bet izpildes termiņš ir pārceļams uz 2023.gada decembri.

Ņemot vērā, ka pretendentu 1.atlases kārtā uz jaunajām augstskolas padomēm nepieteicās neviens pietiekamas kvalifikācijas kandidāts, atlase noslēdzās bez rezultāta 

un pretendentu atlase bija jāsludina atkārtoti. Līdz ar to  pretendentu atlase jaunajām augstskolu padomēm ir prasījusi ilgāku laiku kā sākotnēji plānots, jo uz 

atsevišķu augstskolu padomēm pretendentu atlase bija jāsludina atkārtoti, pilnvērtīgs augstskolu padomju darbs ir uzsākts tikai 2022.gadā un attiecīgi augstskolu 

konsolidācijas plānu izstrāde ir aizkavējusies par apm. 5-6 mēn. AF plānā paredzēto rādītāju ir paredzēts izpildīt, bet izpildes termiņš ir pārceļams uz 2023.gada 

decembri.

1.2.1.3.i

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Klimata 

pārmaiņas
08.08.2022

Atskaites 

punkts
13

Stājas spēkā tiesiskais regulējums 

atbalsta programmai pašvaldību 

infrastruktūras energoefektivitātes 

uzlabošanai, kas atbalsta projektus 

ar plānoto primārās enerģijas vai 

CO2 emisiju samazinājumu 

vismaz par 30 %

2022Q4 Procesā n/a
Ministru kabineta noteikumu spēkā 

stāšanās

Turpinās Ministru kabineta noteikumu izstrāde un saskaņošana, lai nodrošinātu spēkā stāšanos Ministru kabineta noteikumiem atbalsta 

programmai pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai, kas atbalsta projektus ar plānoto primārās enerģijas 

samazinājumu vismaz par 30 %.

Progresa statuss: Procesā - izstrādāts MK noteikumu projekts un projektu atlases kritēriji un uzsākta MK noteikumu 

projekta sabiedriskā apspriešana Latvijas Tiesību aktu projektu portālā (no 2022.gada 18.maija līdz 2022. gada 2. 

jūnijam) un ir uzsāktas pastāvīgas konsultācijas ar ieinteresētajiem pusēm (t.sk. sociālajiem partneriem, nozaru 

ministrijām un citiem sadarbības partneriem).  Notiek nepārtraukts darbs pie MK noteikumu pilnveidošanas, kur 

2022.gada 8.augustā MK noteikumu projekts tika nodots starpinstitūcijām atkārtotai 5 dienu saskaņošanai. Noteikumu 

apstiprināšana saskaņā ar AF plānu ir gaidāma 2022. gada 4. ceturksnī.  Šis sniegums atbilst atskaites punktam, kas 

noteikts PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ par Latvijas AF plāna novērtējuma apstiprināšanu.

2.2.1.r
Ekonomikas 

ministrija

Digitālā 

transformācija
05.09.2022

Atskaites 

punkts
41

Reģionālie uzņēmējdarbības 

atbalsta centri nodrošina jaunas 

digitālās transformācijas atbalsta 

funkcijas

2022Q3 Procesā n/a

Reģionālie uzņēmējdarbības 

atbalsta centri nodrošina digitālās 

pārveides atbalsta funkcijas 

Reģionālo kontaktpunktu izveide ir uzsākta, bet nav pilnībā pabeigta.

Ņemot vērā, ka programmas "Digitālā Eiropa" ietvaros uzsaukums EDIC atlasei aizkavējās, Eiropas Komisijai precizējot 

atlases nosacījumus, reģionālo kontaktpunktu izveide ir uzsākta, bet nav pilnībā pabeigta, balstoties uz to, ka EDIC nav 

vēl noslēguši līgumu ar Eiropas Komisiju. Indikatīvi EDIC līgumu noslēgšana ar Eiropas Komisiju tiek plānota 2022. 

gada 3. vai 4. ceturksnī. Finanšu ministrijai ir iesniegti priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem Atveseļošanas 

fonda plānā, pārceļot izpildes termiņu uz 2023. gada 2. ceturksni.

Reģionālo kontaktpunktu izveide ir procesā. EDIC nav vēl noslēguši līgumu ar Eiropas Komisiju. Indikatīvi EDIC līgumu noslēgšana ar Eiropas Komisiju tiek plānota 

2022. gada 3. vai 4. ceturksnī.

2.3.1.r

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija

Digitālā 

transformācija
19.08.2022

Atskaites 

punkts
55

Kritēriji un kārtība attiecībā uz 

stimuliem un pienākumiem 

uzņēmumiem izglītot to 

darbiniekus un radīt vairāk iespēju 

un tiesību darbiniekiem izglītoties

2022Q4 Procesā n/a
Stājušies spēkā Ministru kabineta 

noteikumi 

Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir paredzēts izsludināt sabiedriskajai apspriešanai un saskaņošanai ar ministrijām, 

sociālajiem un sadarbības partneriem 2022.gada septembrī

Ir notikusi MK projekta iekšējā saskaņošana ministrijā un 2022.gada 17.augustā ir plānota sabiedriskā apspriede ar 

sociālajiem un sadarbības partneriem par MK noteikumu projekta saturu.

2.3.2.r

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija

Digitālā 

transformācija
15.08.2022

Atskaites 

punkts
70

Stājušies spēkā grozījumi 

normatīvajos aktos par valsts 

augstākās izglītības standartiem, 

paredzot digitālās kompetences 

studiju rezultātu sasniegšanu 

atbilstošajos Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras līmeņos

2022Q4 Procesā n/a
Stājās spēkā grozītais tiesiskais 

regulējums 

Notiek grozījumu izstrāde normatīvajos aktos par valsts augstākās izglītības standartiem, paredzot digitālās kompetences studiju 

rezultātu sasniegšanu atbilstošajos Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos.

Plānots, ka izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts tiks virzīts publiskai apspriešanai un saskaņošanai ar 

ministrijām un citām institūcijām  2022.gada septembrī. Tiek plānots, ka Ministru kabinetā noteikumu projekts tiks 

izskatīts līdz 2022. gada decembrim.

3.1.1.1.i

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Nevienlīdzības 

mazināšana
10.08.2022 Mērķis 85

Atjaunoti un pārbūvēti valsts 

reģionālie un vietējie ceļi novadu 

administratīvo centru, to 

pakalpojumu un darbavietu drošai 

pieejamībai un jauno pašvaldību 

pilnīgai darbībai

2022Q4 Procesā 0 70

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi informatīvā ziņojuma "Par Latvijas Atveseļošanas un 

noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.r. reformas “Administratīvi 

teritoriālā reforma” 3.1.1.1.i. investīcijas “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” īstenošanu" projektu, kas 

2022.gada 2.jūnijā tika izsludināts un ievietots TAP atzinumu sniegšanai, kā arī nosūtīts Eiropas Komisijai komentāru 

sniegšanai. Projekta pielikumos ir indikatīvie investīcijas ietvaros pārbūvējamo un atjaunojamo autoceļu posmu saraksti. 

Pēc atzinumu no ministrijām un komentāru no Eiropas Komisijas saņemšanas informatīvā ziņojuma projekts ir precizēts 

un atkārtoti ievietots TAP saskaņošanai un tālākai virzībai apstiprināšanai Ministru kabinetā.

3.1.1.2.i

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Nevienlīdzības 

mazināšana
10.08.2022

Atskaites 

punkts
89

Ir pieņemts juridiskais pamats, lai 

īstenotu atbalstu vietējo 

pašvaldību kapacitātes celšanai

2022Q4 Procesā n/a
Ir pieņemts Ministru kabineta 

informatīvais ziņojums

Ir izstrādāts informatīvā ziņojuma projekts, kas pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā būs juridiskais pamats, lai īstenotu atbalstu 

vietējo pašvaldību kapacitātes celšanai

Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformas un investīciju virziena “Reģionālā politika” 

3.1.1.2. reformas “Administratīvi teritoriālā reforma” investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to 

darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” īstenošanu" projektu, kas saskaņots ar nozaru ministrijām un 

iesaistītajām institūcijām TAP ietvaros, un sagatavots tālākai virzībai apstiprināšanai Ministru kabinetā

3.1.1.3.i

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Nevienlīdzības 

mazināšana
09.08.2022

Atskaites 

punkts
93

Atbalsta programmas industriālo 

parku un teritoriju attīstīšanai 

reģionos pieņemšana

2022Q4 Procesā n/a

Ir pieņemti Ministru kabineta 

noteikumi un saskaņota atbalsta 

programma 

Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde norit atbilstoši plānotajam laika grafikam, lai nodrošinātu MK noteikumu apstiprināšanu 

atbilstoši AF plānā noteiktajam (2022.gada 4.ceturksnis).

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekta sabiedriskā apspriešana notika no 2022.gada 1.-16. februārim. MK 

noteikumu projekts un tā pielikums (projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji) 2022. gada 31. martā tika virzīti 

pirmreizējai saskaņošanai Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (TAP portāls), kā arī virzīti 

atkārtotai saskaņošanai 2022.gada 6.maijā, 1.jūnijā un 21.jūnijā. Pēdējās saskaņošanas laikā par MK noteikumu projektu 

un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem tika saņemti atzinumi bez iebildumiem, līdz ar to tas uzskatāms par pilnībā 

saskaņotu ar visām iesaistītajām institūcijām. 2022.gada 5.augustā TAP portālā MK noteikumu projekts un projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriji iesniegti izskatīšanai Valsts Kancelejā, lai virzītu to apstiprināšanu MK.

Ministru kabineta 2022. gada 30. augusta noteikumi Nr. 543 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena 

“Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” īstenošanas 

noteikumi” apstiprināti Ministru kabineta 2022.gada 30.augusta sēdē un stājās spēkā 2022.gada 21.septembrī

3.1.1.6.i

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Nevienlīdzības 

mazināšana
09.08.2022

Atskaites 

punkts
107

Ir pieņemta atbalsta programma 

pašvaldību funkciju veikšanai un 

transportlīdzekļu iegādei publisko 

pakalpojumu sniegšanai

2022Q4 Procesā n/a
Ministru kabineta noteikumu spēkā 

stāšanās

Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde norit atbilstoši plānotajam laika grafikam, lai nodrošinātu MK noteikumu apstiprināšanu 

atbilstoši AF plānā noteiktajam (2022.gada 4.ceturksnis).

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekta sabiedriskā apspriešana notika no 18.05.2022.-01.06.2022. MK noteikumu 

projekts un tā pielikums (projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji) 2022. gada 21. jūnijā tika virzīti pirmreizējai 

saskaņošanai Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (TAP portāls), kā arī virzīti atkārtotai 

saskaņošanai 2022.gada 20.jūlijā. Pēc saņemto iebildumu un priekšlikumu izvērtēšanas, noteikumu projekts un projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriji tiks virzīti atkārtotai saskaņošanai TAP portālā 2022. gada augusta pirmajā pusē.

4.1.1.1.i
Veselības 

ministrija
Veselība 08.08.2022

Atskaites 

punkts
135

Metodikas pieņemšana trīs 

pētījumiem ar mērķi uzlabot 

sabiedrības veselības politikas 

plānošanu un īstenošanu 

mikroorganismu rezistences, 

vakcinācijas un infekcijas slimību 

jomā

2022Q3 Procesā n/a
Veselības ministrija pieņem 

metodiku 
SPKC ir uzsākts darbs pie metodiku izstrādes

Informatīvais ziņojums ievietots TAP un ir saskaņošanas procesā ar citām ministrijām līdz 25.07.2022. - 

https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/17b2d065-b083-4326-ad01-c8de5717571c/review_resolutions/09de658e-c963-

4f41-a27c-d8fa6ec914fe

4.1.1.2.i
Veselības 

ministrija
Veselība 08.08.2022 Mērķis 138

To projektu skaits, par kuriem 

saņemts pozitīvs tehnoloģiju 

komisijas atzinums par iekārtu 

atbilstību attiecīgo valsts finansēto 

pakalpojumu sniegšanai

2022Q4 Procesā 0 10
Tehnoloģiju saskaņošana ir procesā. 2 iestādes saskaņojumu ir saņēmušas un dati KPVIS tiks ievadīti pēc projektu 

iesniegšanas KPVIS (provizoriski 2022.gada rudenī)

4.1.1.r
Veselības 

ministrija
Veselība 27.07.2022

Atskaites 

punkts
131

Digitālās veselības aprūpes 

stratēģijas pieņemšana
2022Q3 Procesā n/a

Veselības ministrija pieņem 

digitālās veselības aprūpes 

stratēģiju

Turpinās darbs pie Digitālās veselības aprūpes stratēģijas izstrādes. Ir izstrādāts stratēģijas projekts, kas tiek saskaņots ar nozares 

institūcijām un līdz 01.09.2022.tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai
Stratēģiju plānots nodot sabiedriskajai apspriešanai līdz 01.09.2022.

4.1.1.r
Veselības 

ministrija
Veselība 27.07.2022

Atskaites 

punkts
132

Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un 

integrēta veselības aprūpes 

sniegšanas modeļa izstrāde, 

izstrādājot investīciju stratēģiju un 

ieteikumus integrētas un 

epidemioloģiski drošas veselības 

aprūpes attīstībai

2022Q4 Procesā n/a

Veselības ministrija apstiprina 

integrētās veselības aprūpes modeļa 

dokumentus

Ministru kabinetā ir izskatīta Veselības ministrijas pieņemtā investīciju stratēģija veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai 

2021.–2027. gadam
Pieņemtā stratēģija ir pieejama - https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/c9e99f49-7a1e-42a6-8002-31b1cc66dc96

4.3.1.1.i
Veselības 

ministrija
Veselība 26.07.2022

Atskaites 

punkts
151

Metodikas pieņemšana pētījumam 

par sekundārās ambulatorās 

veselības aprūpes kvalitāti un 

pieejamību

2022Q4 Procesā n/a
Veselības ministrija pieņem 

metodiku 
Metodikas izstrāde ir procesā

Informatīvā ziņojuma projekts ir izstrādāts un saskaņots starp iestādēm/ministrijām, tuvākajā laikā plānots virzīt 

apstiprināšanai MK - https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/9f12cc18-aa99-421d-84a9-04f0dd760be3

4.3.1.r
Veselības 

ministrija
Veselība 26.07.2022

Atskaites 

punkts
149

Koordinācijas mehānisms, kas 

apstiprināts, lai novērtētu, 

izstrādātu un ieviestu jaunus 

veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanas modeļus

2022Q4 Procesā n/a

Koordinācijas mehānisms jaunu 

veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanas modeļu novērtēšanai un 

ieviešanai, ko izstrādājusi un 

apstiprinājusi Veselības ministrija

Nacionālais veselības dienests ir uzsācis darbu pie koordinācijas mehānisma, ko plānots pabeigt noteiktajā termiņā
Informatīvā ziņojuma projekts ir izstrādāts un saskaņots starp iestādēm/ministrijām, tuvākajā laikā plānots virzīt 

apstiprināšanai MK - https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/9f12cc18-aa99-421d-84a9-04f0dd760be3
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Investīcija/

reforma
Iestāde Joma

Datu 
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datums

Rādītāja 

veids
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Sasniedzamais rezultāts Aktuālā  vērtība Aktuālās vērtības pamatojums Ziņa MK pusgada ziņojumam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5.1.1.r
Ekonomikas 

ministrija

Ekonomikas 

transformācija 

un produktivitāte

05.09.2022
Atskaites 

punkts
154

Valsts ilgtermiņa stratēģijas 

izstrāde katrai RIS3 jomai un 

stratēģiskās padomes izveide 

katrai RIS3 jomai

2022Q4 Procesā n/a

Stratēģija ir saskaņota ar visām 

ieinteresētajām personām un 

apstiprināta. Izveidotas RIS3 

stratēģiskās padomes un ievēlēti to 

pārstāvji

Latvijas investīcijas un attīstības aģentūra ir uzsākusi darbu pie ilgtermiņa stratēģiju izstrādes un ekosistēmu izveides. RIS3 jomu 

ilgtermiņa stratēģijas plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 31.12.2022.

Latvijas investīcijas un attīstības aģentūra ir uzsākusi darbu pie ilgtermiņa stratēģiju izstrādes un ekosistēmu izveides. Ir 

uzrunāti uzņēmumi, valsts sektora pārstāvji un nevalstiskais sektors, par iesaisti ekosistēmā katrā RIS3 jomā.RIS3 jomu 

ilgtermiņa stratēģijas plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 31.12.2022.

Latvijas investīcijas un attīstības aģentūra ir uzsākusi darbu pie ilgtermiņa stratēģiju izstrādes un ekosistēmu izveides. Ir uzrunāti uzņēmumi, valsts sektora pārstāvji 

un nevalstiskais sektors, par iesaisti ekosistēmā katrā RIS3 jomā.RIS3 jomu ilgtermiņa stratēģijas plānots izstrādāt un apstiprināt līdz 31.12.2022.

5.2.1.r

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija

Ekonomikas 

transformācija 

un produktivitāte

15.08.2022
Atskaites 

punkts
159

Augstākās izglītības iestāžu 

pārvaldības reforma
2022Q4 Procesā n/a

Saskaņā ar augstākās izglītības 

iestāžu pārvaldības reformu spēkā 

stājas tiesību aktu grozījumi

Spēkā stājies tiesiskais regulējums augstākās izglītības sistēmas pārvaldības reformas īstenošanai (grozījumi Augstskolu likumā)

2021. gada 16. augustā stājās spēkā grozījumi Augstskolu likumā (https://www.vestnesis.lv/op/2021/121B.5), kas ietver:  

-  universitāšu tipoloģijas un kritēriji, lai kvalificētos konkrētam tipam;   -  universitāšu padomju izveides un 

apstiprināšanas procedūra, padomju kompetence, precizējot Senāta, rektora un konstitucionālās asamblejas kompetenci;  -  

jaunu universitātes rektoru atlases un apstiprināšanas procedūra;  -  universitāšu stratēģiskās specializācijas noteikšana.    

Stājās spēkā Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra noteikumi Nr.636 "Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas 

padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība" (https://www.vestnesis.lv/op/2021/181.13)   un Ministru 

kabineta 2021. gada 17. septembra rīkojums Nr. 655 "Par valsts augstskolu tipiem" 

(https://www.vestnesis.lv/op/2021/182.14).    Stājās spēkā arī  Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnijā apstiprinātais 

rīkojums "Par valsts augstskolu stratēģisko specializāciju"  (https://www.vestnesis.lv/op/2022/121.22)

6.1.1.r
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 04.08.2022

Atskaites 

punkts
167

Nodokļu maksātāju reitingu 

sistēmas darbības uzsākšana, 

kontroles optimizācija

2022Q4 Procesā n/a Tiesību aktu stāšanās spēkā 

Lai sasniegtu konkrēto rādītāju, ir izstrādāti divi likumprojekti:  1) likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (22-

TA-368), kurā cita starpā ir iekļauti grozījumi, kas paredz nodokļu maksātāju reitinga sistēmas tiesisko regulējumu, nodrošinot Valsts 

ieņēmumu dienesta noteikto nodokļu maksātāju reitinga kopējā novērtējuma publicēšanu.    2) likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 

nodokļiem un nodevām”” (21-TA-1519), kurā cita starpā ir iekļauti grozījumi, kas paredz optimizēt nodokļu kontroles un inspekciju 

veidus, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti.

Informācija par abu likumprojektu virzības gaitu ir pieejama TAP portālā  https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts

Lai sasniegtu konkrēto rādītāju, ir izstrādāti divi likumprojekti:  1) likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (22-TA-368), kurā cita starpā ir 

iekļauti grozījumi, kas paredz nodokļu maksātāju reitinga sistēmas tiesisko regulējumu, nodrošinot Valsts ieņēmumu dienesta noteikto nodokļu maksātāju reitinga 

kopējā novērtējuma publicēšanu.  Ņemot vērā Ministru kabineta noteikto tiesību aktu projektu izstrādes kārtību, minētais likumprojekts:  - no 28.02.2022. līdz 

14.03.2022. publicēts vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā (turpmāk – TAP portāls) sabiedrības līdzdalības – publiskā apspriešana – 

nodrošināšanai;  - no 16.03.2022. līdz 30.03.2022. novirzīts TAP portālā noteiktām ministrijām/institūcijām saskaņošanai (atzinuma sniegšanai);  - tā kā tika saņemti 

iebildumi/priekšlikumi par likumprojektā ietverto nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesisko regulējumu, sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu tie tika izvērtēti, 

precizējot likumprojektu/ tā anotāciju, kā arī sagatavojot izziņu (tajā skaitā sniedzot pamatojumu iebilduma vērā neņemšanai);   - no 27.04.2022. līdz 05.05.2022. 

precizētais likumprojekts atkārtoti novirzīts TAP portālā noteiktām ministrijām/institūcijām saskaņošanai (atzinuma sniegšanai);  - tā kā atkārtoti tika saņemti 

iebildumi/priekšlikumi par likumprojektā ietverto nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesisko regulējumu, sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu tie tika izvērtēti, 

precizējot likumprojektu/ tā anotāciju, kā arī sagatavojot izziņu (tajā skaitā sniedzot pamatojumu iebilduma vērā neņemšanai);   - no 26.05.2022. līdz 02.06.2022. 

precizētais likumprojekts atkārtoti novirzīts TAP portālā noteiktām ministrijām/institūcijām saskaņošanai (atzinuma sniegšanai);  - tā kā atkārtoti tika saņemts 

iebildums no Pārresoru koordinācijas centra un priekšlikums no Tieslietu ministrijas par likumprojektā ietverto nodokļu maksātāju reitingu sistēmas tiesisko 

regulējumu, sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu tie tika izvērtēti, precizējot likumprojektu/ tā anotāciju, kā arī sagatavojot izziņu (tajā skaitā sniedzot pamatojumu 

iebilduma vērā neņemšanai);  - 07.07.2022. likumprojekts kā nesaskaņots iesniegts Valsts kancelejā un to plānots izskatīt Valsts sekretāru 11.08.2022. sanāksmē.    

2) likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (21-TA-1519), kurā cita starpā ir iekļauti grozījumi, kas paredz optimizēt nodokļu kontroles un 

inspekciju veidus, lai uzlabotu nodokļu kontroles un inspekciju efektivitāti.  Ņemot vērā iekšējo saskaņošanas procesa laikietilpību, kā arī Ministru kabineta noteikto 

tiesību aktu projektu izstrādes kārtību, minētais likumprojekts:  - no 12.04.2022. līdz 25.04.2022. publicēts TAP portālā sabiedrības līdzdalības – publiskā 

apspriešana – nodrošināšanai;  - no 29.04.2022. līdz 16.05.2022. novirzīts TAP portālā noteiktām ministrijām/institūcijām saskaņošanai (atzinuma sniegšanai);  - tā 

kā tika saņemti iebildumi/priekšlikumi par likumprojektā ietvertajiem grozījumiem, sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu tie tika izvērtēti, precizējot likumprojektu/ 

tā anotāciju, kā arī sagatavojot izziņu;   - no 14.06.2022. līdz 21.06.2022. precizētais likumprojekts atkārtoti novirzīts TAP portālā noteiktām ministrijām/institūcijām 

saskaņošanai (atzinuma sniegšanai);  - ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija likumprojektu nav saskaņojusi (iebildums izteikts par grozījumiem, kas neskar nodokļu 

kontroles un inspekciju veidu optimizēšanu), 13.07.2022. plānota tikšanās valsts sekretāru līmenī, lai vienotos par nesaskaņotajiem jautājumiem.

6.1.1.r
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 05.09.2022 Mērķis 170

Valsts pētniecības programmas 

“Ēnu ekonomikas samazināšana, 

lai nodrošinātu valsts ilgtspējīgu 

attīstību” īstenošana

2022Q4 Procesā 0 5
Publiski pieejamā informācija: Ēnu ekonomikas izpēte Latvijā (RE:SHADE) | Latvijas Zinātnes padome  

https://lzp.gov.lv/project/re-shade/#rezultti

Valsts pētījumu programmas “Ēnu ekonomikas mazināšana valsts ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai” ietvaros projekta īstenotājs atbilstoši noslēgtajam līgumam 

iesniedza:   - 2020.g. 27.novembrī – pirmo saturisko pārskatu par projekta īstenošanas uzsākšanu un sākotnējos secinājumus par ēnu ekonomiku ietekmējošiem 

faktoriem, novērtējot to ietekmes iespējamību un ietekmes radītās sekas valstī kopumā;   - 2021.g. 28.maijā (ar precizējumiem 2021.g. 1.septembrī) – otro saturisko 

pārskatu, iekļaujot nodevumā šādus ziņojumus: 1) ziņojums par ēnu ekonomiku Latvijā ietekmējošo faktoru novērtējumu, tautsaimniecības nozarēs, kurām ir 

nozīmīga finanšu ietekme, un valstī kopumā; 2) ziņojums par iemesliem, kāpēc fiziskās personas izvairās no labprātīgas nodokļu maksāšanas un iesaistīšanās sociālās 

apdrošināšanas sistēmā, un analīzi par ietekmējošiem faktoriem, kas veido ēnu ekonomikas radītus priekšnosacījumus negodīgai konkurencei un atsevišķu iedzīvotāju 

grupu sociālajai nevienlīdzībai un nepietiekamai nodrošinātībai, kā arī analīzi, kā ēnu ekonomikas mazināšana ietekmē attieksmi pret nodokļu maksāšanu; 3) 

zinātniski pamatotas rīcībpolitikas rekomendācijas attiecībā uz normatīvo aktu izmaiņām, iestāžu darba organizāciju, viedo tehnoloģiju izmantošanu vai citiem valsts 

realizējamiem pasākumiem ēnu ekonomikas mazināšanai ar izvērtētu attiecīgo ieteikumu finansiālo ietekmi;   - 2022.g. 28.janvārī – trešā saturiskā pārskata projektu, 

iekļaujot nodevumā: 1) zinātniski pamatotas rīcībpolitikas rekomendācijas ar izvērtētu attiecīgo ieteikumu finansiālo ietekmi; 2) ziņojums par negūto budžeta 

ieņēmumu apjomu no pretlikumīgām darbībām; 3) izstrādāto ēnu ekonomikas mērīšanas metodoloģijas projektu, ēnu ekonomikas apmēra prognozēšanas algoritms un 

aplēses par ēnu ekonomikas apmēru Latvijā 2020.gadā, izmantojot dinamiskā “vairāku indikatoru – vairāku cēloņu” modeļa (The Dynamic Multiple Indicators – 

Multiple Causes Model) pieeju.  Lai veiktu projekta gaitā izstrādāto pētījumu un rezultātu nostiprināšanu, publiskošanu un popularizēšanu, projekta īstenošanas 

termiņš un ceturtā saturiskā pārskata iesniegšanas termiņš pagarināts līdz š.g. 31.oktobrim. Plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz 2022.gada 30.decembrim.

6.1.2.2.i
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 04.08.2022

Atskaites 

punkts
178

Iegādāts un uzstādīts 

spektrofotometrs lietošanai muitas 

laboratorijā

2022Q4 Procesā n/a Parakstīts pieņemšanas akts 03.06.2022. noslēgts līgums Nr. FM VID 2022/101-2  “Stacionārā RAMAN spektrometra un palīgaprīkojuma piegāde”

03.06.2022. noslēgts līgums Nr. FM VID 2022/101-2  “Stacionārā RAMAN spektrometra un palīgaprīkojuma piegāde” 

(piegādātājs: SIA “FANEKS”, līguma summa 72 897,00  euro bez PVN). Iekārtas piegāde jāveic ne vēlāk kā 40 darba 

dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Rādītāja statuss Procesā.  03.06.2022. noslēgts līgums Nr. FM VID 2022/101-2  “Stacionārā RAMAN spektrometra un palīgaprīkojuma piegāde”

6.1.2.2.i
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 04.08.2022

Atskaites 

punkts
179

Iegādāts un uzstādīts 

spektrofotometrs lietošanai 

lidostas muitas kontroles punktā

2022Q4 Procesā n/a Parakstīts pieņemšanas akts 27.06.2022. noslēgts līgums Nr.FM VID 2022/101-1  “Portatīvā (rokas tipa) RAMAN spektrometra un palīgaprīkojuma piegāde”

27.06.2022. noslēgts līgums Nr.FM VID 2022/101-1 “Portatīvā (rokas tipa) RAMAN spektrometra un palīgaprīkojuma 

piegāde” (piegādātājs: SIA Zinātniski tehniskā apvienība (UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas) “Novatex”, līguma 

summa 30 160,00 euro bez PVN). Iekārtas piegāde jāveic ne vēlāk kā 40 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Rādītāja statuss Procesā.  27.06.2022. noslēgts līgums Nr.FM VID 2022/101-1 “Portatīvā (rokas tipa) RAMAN spektrometra un palīgaprīkojuma piegāde”

6.1.2.4.i
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 04.08.2022

Atskaites 

punkts
181

Parakstīts kopīgs projektēšanas un 

būvniecības līgums
2022Q4 Procesā n/a

Parakstīts būvniecības un 

projektēšanas līgums

Sadarībā ar VID Muitas pārvaldi turpināta Informatīvā ziņojuma izstrāde un "projektē - būvē" iepirkuma tehniskās specifikācijas un 

projektēšanas uzdevuma izstrāde.

Paredzēts vienots iepirkums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi (t.sk. kravu kontroles rentgena 

iekārtas uzstādīšanu) Kundziņsalā (181. un 184.rādītājs) VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vadībā.

Rādītāja statuss Procesā.  Sadarībā ar VID Muitas pārvaldi turpināta Informatīvā ziņojuma izstrāde un "projektē - būvē" iepirkuma tehniskās specifikācijas un 

projektēšanas uzdevuma izstrāde. Paredzēts vienots iepirkums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi (t.sk. kravu kontroles rentgena iekārtas 

uzstādīšanu) Kundziņsalā (181. un 184.rādītājs) VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vadībā.

6.1.2.4.i
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 04.08.2022

Atskaites 

punkts
184

Iepirkums un līguma noslēgšana 

par kravu kontroles rentgena 

iekārtu piegādi un uzstādīšanu

2022Q4 Procesā n/a Parakstīts līgums Sagatavotas tehniskās prasības kravu kontroles rentgena iekārtai iekļaušanai iepirkuma darba uzdevumā.

Sagatavotas tehniskās prasības kravu kontroles rentgena iekārtai iekļaušanai iepirkuma darba uzdevumā. Paredzēts 

vienots iepirkums par kontroles dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi (t.sk. kravu kontroles rentgena iekārtas 

uzstādīšanu) Kundziņsalā (180. un 184.rādītājs) VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vadībā.

Rādītāja statuss Procesā.  Sagatavotas tehniskās prasības kravu kontroles rentgena iekārtai iekļaušanai iepirkuma darba uzdevumā.

6.3.1.4.i
Valsts 

kanceleja
Likuma vara 05.09.2022

Atskaites 

punkts
206

Regulējuma publicēšana attiecībā 

uz atbalstu nevalstiskajām 

organizācijām šādās jomās:

2022Q4 Procesā n/a
Atbalsta programmas noteikumu 

publicēšana 
MK noteikumi saskaņošana procesā

Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes 

“Likuma vara” reformu un investīciju virziena 6.3. ”Publiskās pārvaldes modernizācija” reformas 6.3.1. “Publiskās 

pārvaldes modernizācija” 6.3.1.4.i. investīcijas “Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un 

sabiedrības interešu uzraudzībā” īstenošanas noteikumi” ir izstrādāts un iesniegts TAP portālā saskaņošanai (22-TA-

813). Tiek plānots, ka noteikumi tiks pieņemti līdz 2022.gada decembrim.

6.3.1.r
Valsts 

kanceleja
Likuma vara 05.09.2022

Atskaites 

punkts
196

Apstiprināts valsts pārvaldes 

modernizācijas plāns
2022Q4 Procesā n/a

Apstiprināts valsts pārvaldes 

modernizācijas plāns
Procesā. Notiek darbs pie Modernizācijas plāna izstrādes.

2022.gada 21.aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē tika prezentēts jautājums par Modernizācijas plānā iekļaujamajiem 

attīstības virzieniem. No 2022.gada maija līdz jūlijā notika Modernizācijas plāna izstrādes darba grupas  attīstības 

virzienos: pakalpojumu attīstība un inovācijas; integritāte atbildība un vērtības; cilvēkresursu stratēģiskā attīstība; 

politikas kvalitāte; darba vide; centralizācija - Vienota valsts pārvalde. Šobrīd notiek darbs pie Modernizācijas plāna 

satura izstrādes, tiek plānots, ka septembrī Modernizācijas plāns tiks nodots publiskajai apspriešanai. Modernizācijas 

plāna paredzamais apstiprināšanas laiks ir 2023.gada februāris, kas saistīts ar jauna Ministru kabineta izveidi, lai tiktu 

nodrošināta politiskā atbildība par Modernizācijas plāna ieviešanu.

6.3.1.r
Valsts 

kanceleja
Likuma vara 05.09.2022

Atskaites 

punkts
198

Ir apstiprināta vienota 

pakalpojumu centra koncepcija kā 

priekšnoteikums centralizētu 

pakalpojumu sniegšanai

2022Q4 Procesā 0 1 0

Valsts kanceleja sadarbībā ar Finanšu ministriju un PricewaterhouseCoopers 2021.gada 1.oktobrī ir uzsākusi Eiropas 

Komisijas projektu “PUBLISKĀ SEKTORA KOPĒTO PAKALPOJUMU CENTRA ATTĪSTĪBA LATVIJĀ”. Šī projekta 

mērķis ir izstrādāt Vienotā pakalpojuma centra darbības koncepciju un atbalsta funkciju apjomu, aplūkojot standartizētu 

un centralizētu grāmatvedības, personāla uzskaites un cilvēkresursu vadības procesu ieviešanu valsts pārvaldē. Šī projekta 

gala nodevums būs pieejama septembra vidū.  Līdz šim Valsts kanceleja sadarbībā ar Valsts kasi ir izstrādājusi 

“Informatīvu ziņojumu par grāmatvedības un personāla uzskaites funkciju centralizāciju valsts pārvaldē”, kura mērķis ir 

sniegt aktuālu informāciju par centralizējamo procesu ieviešanu. Ir veikts pētījums par esošo situāciju un labāko praksi, 

kurā valsts pārvalde var virzīties uz veiksmīgu centralizācijas procesu. Informatīvajam ziņojumam pievienotais 

protokollēmums nosaka pienākumu tiešajām valsts pārvaldes iestādēm piedalīties visaptverošā procesu analīzē un nozarei 

raksturīgo grāmatvedības un stratēģiskās cilvēkresursu vadības procesu izstrādē un apstiprināšanā.  Šobrīd notiek darbs 

pie Vienotā pakalpojumu centra koncepcijas izstrādes, kas tiks pārskatīta un precizēta pēc gala nodevuma saņemšanas. 

Tiek paredzēts, ka Vienotā pakalpojuma centra koncepcija tiks pieņemta 2022.gada decembrī.

6.4.1.r
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 04.08.2022

Atskaites 

punkts
208

Ir pieejams publisko iepirkumu 

līgumu reģistrs.
2022Q4 Procesā n/a

Grozījumi publisko iepirkumu 

tiesību aktos un izstrādāts un 

produkcijas vidē pieejams 

tehniskais risinājums 

Ir pieņemti grozījumi tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju par 

noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un to faktisko izpildi.  Notiek darbs pie līguma reģistra izstrādes, saskaņā ar pieņemtajiem  

grozījumiem. Izmaiņu pieprasījums saskaņots un nodots izstrādātajam uz izstrādi.

Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" Saeimā pieņemts 03.03.2022., izsludināts un publicēts "Latvijas 

Vēstnesī" 15.03.2022., stājas spēkā 01.01.2023.; likumprojekti "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likumā", "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" Saeimā pieņemti 05.05.2022., izsludināti un publicēti 

"Latvijas Vēstnesī" 17.05.2022., stājas spēkā 01.01.2023.)

Rādītāja statuss Procesā.  Ir pieņemti grozījumi tiesību aktos, kas reglamentē publisko iepirkumu, paredzot līgumu reģistru, kas satur strukturētu informāciju par 

noslēgtajiem iepirkuma līgumiem un to faktisko izpildi (likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" Saeimā pieņemts 03.03.2022., izsludināts un publicēts 

"Latvijas Vēstnesī" 15.03.2022., stājas spēkā 01.01.2023.; likumprojekti "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā", "Grozījumi Publiskās un 

privātās partnerības likumā" Saeimā pieņemti 05.05.2022., izsludināti un publicēti "Latvijas Vēstnesī" 17.05.2022., stājas spēkā 01.01.2023.)    Notiek darbs pie 

līguma reģistra izstrādes, saskaņā ar pieņemtajiem  grozījumiem. Izmaiņu pieprasījums saskaņots un nodots izstrādātajam uz izstrādi.

6.4.3.r
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 04.08.2022

Atskaites 

punkts
211

Grozījumi attiecīgajos tiesību 

aktos, noteikumos un iekšējās 

procedūrās

2022Q4 Procesā n/a

Attiecīgo tiesību aktu, noteikumu 

vai iekšējo procedūru grozījumu 

stāšanās spēkā 

a) standartizētas kvalifikācijas prasības publicētas IUB tīmekļvietnē.  b) ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.419 "Noteikumi par 

publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu".  c) Metodiskie materiāli sakārtoti iepirkumu ceļveža 

veidā, ņemot vērā iepirkuma procesa posmus.  d) Atbilstoši  Profesionālo kompetenču un potenciāla novērtēšanas un cilvēkresursu 

attīstības plānošanas matricas metodikas ietvaram izveidots mācību programmas projekts (rāmis), ir noslēgts pakalpojuma līgums un 

sadarbībā ar VK un VAS notiek darbs pie mācību moduļu satura izstrādes;  e) tiek izstrādāts darba uzdevums Profesionālo kompetenču 

un potenciāla novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodikas papildināšanai ar paaugstinātas kompetences 

prasībām iepirkuma komisijas priekšsēdētajam lielajos un centralizētajos iepirkumos;  f) tiek pilnveidota  IUB risku un procesu 

pārvaldība, kas cita starpā paredz IUB funkciju veikšanu, balstoties uz risku izvērtējumu.

a) standartizētas kvalifikācijas prasības publicētas IUB tīmekļvietnē: https://www.iub.gov.lv/lv/nozaru-ministriju-

vadlinijas;  b) ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti 

iekļaujamiem noteikumiem un to saturu" (Ministru kabineta 05.07.2022. sēdes protokols Nr.35/52§, publicēti "Latvijas 

Vēstnesī" 11.07.2022.; stājas spēkā 12.07.2022.) https://likumi.lv/ta/id/333852-noteikumi-par-publisko-buvdarbu-

ligumos-obligati-ietveramajiem-noteikumiem-un-to-saturu;  c) Metodiskie materiāli sakārtoti iepirkumu ceļveža veidā, 

ņemot vērā iepirkuma procesa posmus: https://www.iub.gov.lv/lv/iepirkuma-celvedis;  d) Atbilstoši  Profesionālo 

kompetenču un potenciāla novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodikas ietvaram izveidots 

mācību programmas projekts (rāmis), ir noslēgts pakalpojuma līgums un sadarbībā ar VK un VAS notiek darbs pie 

mācību moduļu satura izstrādes;  e) tiek izstrādāts darba uzdevums Profesionālo kompetenču un potenciāla novērtēšanas 

un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodikas papildināšanai ar paaugstinātas kompetences prasībām 

iepirkuma komisijas priekšsēdētajam lielajos un centralizētajos iepirkumos;  f) tiek pilnveidota  IUB risku un procesu 

pārvaldība, kas cita starpā paredz IUB funkciju veikšanu, balstoties uz risku izvērtējumu.

Rādītāja statuss Procesā.  a) standartizētas kvalifikācijas prasības publicētas IUB tīmekļvietnē: https://www.iub.gov.lv/lv/nozaru-ministriju-vadlinijas;  b) ir pieņemti 

Ministru kabineta noteikumi Nr.419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu"(Ministru kabineta 05.07.2022. 

sēdes protokols Nr.35/52§, publicēti "Latvijas Vēstnesī" 11.07.2022.; stājas spēkā 12.07.2022.) https://likumi.lv/ta/id/333852-noteikumi-par-publisko-buvdarbu-

ligumos-obligati-ietveramajiem-noteikumiem-un-to-saturu;  c) Metodiskie materiāli sakārtoti iepirkumu ceļveža veidā, ņemot vērā iepirkuma procesa posmus: 

https://www.iub.gov.lv/lv/iepirkuma-celvedis;  d) Atbilstoši  Profesionālo kompetenču un potenciāla novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas 

metodikas ietvaram izveidots mācību programmas projekts (rāmis), ir noslēgts pakalpojuma līgums un sadarbībā ar VK un VAS notiek darbs pie  mācību moduļu 

satura izstrādes;  e) tiek izstrādāts darba uzdevums Profesionālo kompetenču un potenciāla novērtēšanas un cilvēkresursu attīstības plānošanas matricas metodikas 

papildināšanai ar paaugstinātas kompetences prasībām iepirkuma komisijas priekšsēdētajam lielajos un centralizētajos iepirkumos;  f) tiek pilnveidota  IUB risku un 

procesu pārvaldība, kas cita starpā paredz IUB funkciju veikšanu, balstoties uz risku izvērtējumu.

1.2.1.5.i
Ekonomikas 

ministrija

Klimata 

pārmaiņas
02.09.2022 Mērķis 19

Paziņojums par līgumu slēgšanas 

tiesību piešķiršanu apstiprinātiem 

projektiem 80 000 000 EUR 

apmērā

2023Q1 Procesā 0 80000000

Mērķi ir plānots sasniegt noteiktajā termiņā Q1/2023. Lai sasniegtu mērķi "Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību 

piešķiršanu apstiprinātiem projektiem 80 000 000 EUR apmērā", šobrīd notiek darbs pie Elektroenerģijas pārvades un 

sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas Ministru kabineta noteikumu saskaņošanas ar sadarbības partneriem. 

Par MK noteikumu projektu 24.08.2022 ir saņemti arī komentāri no Eiropas Komisijas.

Mērķi ir plānots sasniegt noteiktajā termiņā Q1/2023. Lai sasniegtu mērķi "Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu apstiprinātiem projektiem 80 000 

000 EUR apmērā", šobrīd notiek darbs pie Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas Ministru kabineta noteikumu saskaņošanas 

ar sadarbības partneriem. Par MK noteikumu projektu 24.08.2022 ir saņemti arī komentāri no Eiropas Komisijas.
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Investīcija/

reforma
Iestāde Joma

Datu 

apstiprināšanas 

datums

Rādītāja 

veids

Rādītāja 

numurs
Rādītāja nosaukums

Sākotnējā 

mērķa 

datums

Rādītāja 

statuss

Bāzes 

vērtība
Sasniedzamais rezultāts Aktuālā  vērtība Aktuālās vērtības pamatojums Ziņa MK pusgada ziņojumam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.1.1.1.i

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Digitālā 

transformācija
09.08.2022 Mērķis 29

Izstrādāto un saskaņoto IKT 

risinājumu izstrādes darbību 

apraksti

2023Q3 Procesā 0 11

Tiesiskajā regulējumā ir noteikts IKT risinājumu izstrādes darbību aprakstu formāts un termiņš katra IKT risinājumu 

izstrādes aktivitātes apraksta saskaņošanai investīcijas 2.1.1.1.i ietvaros, proti, līdz līguma vai vienošanās par projekta 

īstenošanu noslēgšanai.  2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības 

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju 

virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi", kas nosaka, ka 

ministrijas ir atbildīgas par tās pārziņā nodoto investīciju mērķu sasniegšanu, izmantojot piešķirto finansējumu saskaņā ar 

noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem, par to projektu pases apstiprināšanu Ministru kabinetā, ar kuriem īsteno 

ministrijas atbildībai piešķirtos mērķus, sagatavojot un iesniedzot Ministru kabineta rīkojumus par projektu pases 

apstiprināšanu līdz 2022. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu paredzamos IKT attīstības aprakstus atbilstoši Latvijas 

Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam līdz 2023.gada 3.ceturksnim.  Šis sasniedzamais mērķis atbilst 

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ noteiktajam mērķim par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma 

apstiprināšanu.

2.1.2.1.i

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Digitālā 

transformācija
10.08.2022 Mērķis 32

Koordinētu plānu apstiprināšana 

centralizētu funkciju vai 

pakalpojumu izveidei, pārveidei 

vai ieviešanai

2023Q1 Procesā 0 15

Tiesiskajā regulējumā ir noteikts centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna formāts un 

iesniegšanas termiņš,  kā arī atbildīgā institūcija, kurai tas ir jāizstrādā un jāiesniedz.  2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti 

Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes 

"Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā 

transformācija" īstenošanas noteikumi", kas nosaka, ka ministrijas ir atbildīgas par tās pārziņā nodoto investīciju mērķu 

sasniegšanu, izmantojot piešķirto finansējumu saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem, par to projektu pases 

apstiprināšanu Ministru kabinetā, ar kuriem īsteno ministrijas atbildībai piešķirtos mērķus, sagatavojot un iesniedzot 

Ministru kabineta rīkojumus par projektu pases apstiprināšanu līdz 2022. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu 

paredzamos IKT attīstības aprakstus atbilstoši Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam līdz 2023.gada 

3.ceturksnim.  Šis sasniedzamais mērķis atbilst PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ noteiktajam mērķim par Latvijas 

Atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu.

2.1.2.1.i

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Digitālā 

transformācija
10.08.2022 Mērķis 33

Saskaņotu aprakstu pieņemšana 

attiecībā uz centralizētu IKT 

risinājumu izstrādes darbībām

2023Q3 Procesā 0 15

Tiesiskajā regulējumā ir noteikts IKT risinājumu izstrādes darbību aprakstu formāts un termiņš katra IKT risinājumu 

izstrādes aktivitātes apraksta saskaņošanai investīcijas 2.1.1.1.i ietvaros, proti, līdz līguma vai vienošanās par projekta 

īstenošanu noslēgšanai.  2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības 

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju 

virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi", kas nosaka, ka 

ministrijas ir atbildīgas par tās pārziņā nodoto investīciju mērķu sasniegšanu, izmantojot piešķirto finansējumu saskaņā ar 

noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem, par to projektu pases apstiprināšanu Ministru kabinetā, ar kuriem īsteno 

ministrijas atbildībai piešķirtos mērķus, sagatavojot un iesniedzot Ministru kabineta rīkojumus par projektu pases 

apstiprināšanu līdz 2022. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu paredzamos IKT attīstības aprakstus atbilstoši Latvijas 

Atveseļošanas un noturības mehānisma plānam līdz 2023.gada 3.ceturksnim.  Šis sasniedzamais mērķis atbilst 

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ noteiktajam mērķim par Latvijas Atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma 

apstiprināšanu.

2.3.2.2.i

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Digitālā 

transformācija
10.08.2022

Atskaites 

punkts
74

Līdz 2023. gada jūnijam izstrādāts 

digitālo prasmju un kompetenču 

satvars

2023Q2 Procesā n/a 0 0

Sasniedzamais atskaites punkts atbilst PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ par Latvijas Atveseļošanas un noturības 

plāna apstiprināšanu noteiktajam atskaites punktam, kas sasniedzams secīgi pēc tam, kad informatīvais ziņojums tiks 

apstiprināts Ministru kabinetā.  Notiek darbs pie šīs Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas informatīvā 

ziņojuma izstrādes.  2022. gada 29. jūlijā informatīvā ziņojuma projekts par investīcijas 2.3.2.2.i. īstenošanu tika iesniegts 

pirmajam saskaņošanas procesam Latvijas Tiesību akta portālā (Tiesību akta lietas ID Latvijas Tiesību akta portālā: 22-

TA-2271).

3.1.2.4.i
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
09.08.2022

Atskaites 

punkts
124

Pieņemts profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojuma 

apraksts

2023Q1 Procesā n/a

Apraksta par profesionālās 

rehabilitācijas pakalpojuma 

standartu pieņemšana

Uzsākts darbs pie profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma apraksta (standarta) izstrādes.  Notikušas sarunas un konsultācijas darba 

grupās, piedaloties NVO un rehabilitācijas ekspertiem,  par iespējamo īstenošanas modeli, sadarbību ar medicīnas rehabilitācijas 

iestādēm un mērķa grupu izmēģinājuma projektam.  Uzsākts darbs padziļinātās profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma 

satura izstrādē (organizētas speciālistu darba grupas, lai izvērtētu esošā profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma satura 

izvērtēšanu, aktualizēšanu un nepieciešamo papildinājumu identificēšanu). Tiek veiktas dažas iepirkuma procedūras.

Ieviešana norit atbilstoši plānam. -

3.1.2.5.i
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
18.08.2022

Atskaites 

punkts
127

Lai veicinātu tādu ekonomikas 

atveseļošanu, kurā tiktu radīts 

daudz jaunu darbavietu, 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

klientiem (bezdarbniekiem, darba 

meklētājiem, bezdarba riskam 

pakļautām personām), īstenojot 

aktīvas darba tirgus politikas 

pasākumus, ir izveidots 

pārkvalificēšanās un prasmju 

pilnveides piedāvājums, kurā 

galvenā uzmanība pievērsta 

digitālajām prasmēm

2023Q2 Procesā n/a

Jauna pārkvalificēšanās un prasmju 

(tostarp digitālo prasmju) pilnveides 

piedāvājuma pieņemšana 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

klientiem 

Labklājības ministrija 2022.gada jūlijā ir uzsākusi darbs pie MK noteikumu izstrādes, kas būs pamats investīcijas īstenošanai (plānots 

iesniegt VK virzībai apstiprināšanai MK 2023.gada 1.cet.).
Ieviešana norit atbilstoši plānam -

3.1.2.r
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
09.08.2022

Atskaites 

punkts
111

Stājas spēkā tiesību aktu 

grozījumi, lai uzlabotu minimālo 

ienākumu atbalsta sistēmu

2023Q1 Procesā n/a

Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, 

lai uzlabotu minimālo ienākumu 

atbalsta sistēmu 

Labklājības ministrija ir uzsākusi darbu pie tiesību aktu grozījumu izstrādes, lai uzlabotu minimālo ienākumu atbalsta sistēmu.

Lai sasniegtu atskaites punktu, Labklājības ministrija ir izstrādājusi un virzījusi saskaņošanai Tiesību aktu portālā šādus 

normatīvo aktu projektus:  • likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" (22-TA-2016);  • likumprojekts 

"Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” (22-TA-2048);  

• likumprojekts "Grozījumi likumā „Par valsts pensijām” (22-TA-2050);  • likumprojekts "Grozījums likumā „Par sociālo 

drošību” (22-TA-2078).  Savukārt likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (22-TA-

2170) nodots publiskai apspriedei.  Šobrīd Labklājības ministrija apkopo saņemtos iebildumus un veic nepieciešamos 

precizējumus normatīvajos aktos.

-

4.2.1.r
Veselības 

ministrija
Veselība 26.07.2022

Atskaites 

punkts
143 Cilvēkresursu attīstības stratēģija 2023Q2 Procesā n/a

Latvijas iestādes ir pieņēmušas 

visaptverošu veselības aprūpes 

darbaspēka stratēģiju, kas ietver 

mūžizglītības un veselības aprūpes 

darbaspēka plānošanas modeļus

Turpinās darbs pie Cilvēkresursu attīstības stratēģijas
Ir izstrādāts gala precizētais sākotnējais ziņojums “inception report”un pēc nodevuma par situācijas analīzi 

apstiprināšanas plānots uzsākt darbu pie informatīvā ziņojuma sagatavošanas (provizoriski 2022.g. 3.cet.)

5.1.1.2.i
Ekonomikas 

ministrija

Ekonomikas 

transformācija 

un produktivitāte

05.09.2022
Atskaites 

punkts
157 Izveidoti inovāciju klasteri 2023Q1 Procesā n/a

Ministru kabineta noteikumu spēkā 

stāšanās 

Pārejas finansējuma noteikumu projekts ir apstiprināts Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija (prot. Nr. 35 48. §) sēdē kā noteikumi Nr. 

418. Atlikušā finansējuma noteikumu projekts ir izstrādāts un nosūtīts saskaņošanai.

Investīcijas ietvaros plānots izstrādāt 3 noteikumu proejktus: pārejas finansējums 25 milj. euro apmērā, sadarbības tīklu 

programma internacionalizācijas veicināšnai un pētniecības aktivitāšu īstenošana.Uz doto brīdi ir izstrādāti un apstiprināti 

pārejas finansējuma noteikumi Nr.418 Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija (prot. Nr. 35 48. §) sēdē. Uz oficiālo 

skaņošanu ir ielikti internacionalizācijas veicināšanas noteikumu proejkts. Atlikušā finansējuma noteikumu projektu 

plānots līdz 14.09.2022. nosūtīt oficiālai skaņošanai FM un TM. Noteikumu projektu izstrādē iekļauta informācija par 

plānotajiem RRF grozījumiem.  Ekonomikas ministrijas ieskatā nepastāv risks noteiktā rādītāja sasniegšanai. Mēŗki 

plānots izpildīts līdz 31.03.2023., kad stāsies spēkā MK noteikumi par inovācijas klastera ietvaros pieejamo atbalstu tā 

dalībniekiem.

Investīcijas ietvaros plānots izstrādāt 3 noteikumu proejktus: pārejas finansējums 25 milj. euro apmērā, sadarbības tīklu programma internacionalizācijas veicināšnai 

un pētniecības aktivitāšu īstenošana.Uz doto brīdi ir izstrādāti un apstiprināti pārejas finansējuma noteikumi Nr.418 Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija (prot. Nr. 

35 48. §) sēdē. Uz oficiālo skaņošanu ir ielikti internacionalizācijas veicināšanas noteikumu proejkts. Atlikušā finansējuma noteikumu projektu plānots līdz 

14.09.2022. nosūtīt oficiālai skaņošanai FM un TM. Noteikumu projektu izstrādē iekļauta informācija par plānotajiem RRF grozījumiem.  Ekonomikas ministrijas 

ieskatā nepastāv risks noteiktā rādītāja sasniegšanai. Mēŗki plānots izpildīts līdz 31.03.2023., kad stāsies spēkā MK noteikumi par inovācijas klastera ietvaros 

pieejamo atbalstu tā dalībniekiem.

6.1.1.1.i
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 05.09.2022

Atskaites 

punkts
169

Atbilstības riska pārvaldības 

rokasgrāmatas publicēšana
2023Q3 Procesā n/a

Grozījumi Valsts ieņēmumu 

dienesta iekšējos noteikumos
01.07.2022. aktualizēta rokasgrāmata nedeklarēto darba ienākumu samazināšanai saistībā ar veicināšanas procesu, monitoringu.

Izpilde turpinās  01.07.2022. aktualizēta rokasgrāmata nedeklarēto darba ienākumu samazināšanai saistībā ar 

veicināšanas procesu, monitoringu. Rokasgrāmata papildināta ar:   - nodokļu maksātāju raksturojošām pazīmēm 

(tipoloģija), kuras noteiktas, balstoties uz līdzšinējo digitālo datu izmeklēšanas pieredzi,   - tiesu praksi – pierādījumu 

nodrošināšanai,   - tiesu praksi – kļūdas pierādījumu un apstākļu vērtēšanā.  Rokasgrāmata tiks aktualizēta atbilstoši 

jaunākajām tiesu prakses atziņām saistībā ar kļūdām pierādījumu un apstākļu vērtēšanā un atbilstoši grozījumiem 

normatīvajos aktos, kā arī gadījumos, ja praksē tiks konstatētas jaunas nodokļu maksātāju raksturojošās pazīmes 

(tipoloģija).

Rādītāja statuss Procesā.  01.07.2022. aktualizēta rokasgrāmata nedeklarēto darba ienākumu samazināšanai saistībā ar veicināšanas procesu, monitoringu. 

Rokasgrāmata papildināta ar:   - nodokļu maksātāju raksturojošām pazīmēm (tipoloģija), kuras noteiktas, balstoties uz līdzšinējo digitālo datu izmeklēšanas pieredzi,   

- tiesu praksi – pierādījumu nodrošināšanai,   - tiesu praksi – kļūdas pierādījumu un apstākļu vērtēšanā.  Rokasgrāmata tiks aktualizēta atbilstoši jaunākajām tiesu 

prakses atziņām saistībā ar kļūdām pierādījumu un apstākļu vērtēšanā un atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos, kā arī gadījumos, ja praksē tiks konstatētas 

jaunas nodokļu maksātāju raksturojošās pazīmes (tipoloģija).

1.3.1.r
Iekšlietu 

ministrija

Klimata 

pārmaiņas
19.08.2022

Atskaites 

punkts
22

Ziņojuma publicēšana par 

katastrofu riska pārvaldības 

sistēmas ieviešanu

2022Q1 Pabeigts n/a

Informatīva ziņojuma publicēšana 

par Ministru kabineta apstiprinātas 

katastrofu riska pārvaldības 

sistēmas ieviešanu

Ziņojums tika apstiprināts Ministru kabinetā

Informatīvajais ziņojums ietver pārskatu par plānotajām darbībām, finansēšanas avotiem un katastrofu riska pārvaldības 

sistēmas reformas ieviešanas laika grafiku. Tajā ietverta arī pamatinformācija par katru plānoto pasākumu.  Informatīvais 

ziņojums aptver vairākus reformu komponentus, tostarp:  • katastrofu pārvaldības centru būvniecība, izmantojot gan 

valsts budžeta finansējumu, AF līdzekļis. Dokumentā ir ietverta informācija par būvniecības platībām katrā objektā un 

norādītas plānotās AF ietvaros būvējamo ēku izmaksas un valsts budžeta finansējuma ietvaros būvējamo ēku plānotās un 

faktiskās izmaksas. Dokumentā iekļauts arī būvniecības procesu grafiks;  • tehniskās kapacitātes veidošanas apraksts, 

piemēram, specializēto transportlīdzekļu modernizācija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un jauna 

ugunsdzēsības, loģistikas un remonta bāzes kompleksa izveide;  • ar katastrofu pārvaldību saistīto IKT risinājumu 

ieviešanas grafiks, piemēram, 112 platforma, agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija, katastrofas zaudējumu 

datubāzes izveide, informācija par vienotu ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformu un ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības riska novērtēšanas rīku;  • progresu mācību un preventīvo pasākumu īstenošanā.   Informatīvā ziņojuma 

pēdējā sadaļā aprakstīta mobilu un stacionāru drošības klašu izveide preventīviem pasākumiem, Ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības koledžas mācību kompleksa modernizācija, amatpersonu ikdienas teorētisko mācību organizēšana un 

poligona izveide praktiskajām mācībām.

Informatīvais ziņojums atspoguļo daļu no plānotajām reformām Katastrofu risku pārvaldības sistēmā, kuru mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgi efektīvu, ātru un 

kvalitatīvu katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu darbu visā Latvijas teritorijā, uzlabojot reaģēšanā un katastrofu pārvaldībā iesaistīto dienestu infrastruktūru, 

sadarbību un koordināciju. Informatīvā ziņojumā ir iekļauti reformu elementu īstenošanas laika grafiks, vispārēja informācija par katru no aktivitātēm, atbildīgās 

iestādes, kā arī finansējuma avotu. Tas sniedz skaidru izpratni par to, kas tiek darīts civilās aizsardzības jomā, nodrošinot aizsargātu un drošu vidi Latvijas 

iedzīvotājiem, dabai un dzīvniekiem.

2.1.1.r

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Digitālā 

transformācija
09.08.2022

Atskaites 

punkts
27

Regulējuma izveide IKT attīstības 

pasākumu vienotai pārvaldībai 

publiskajā pārvaldē

2022Q1 Pabeigts n/a Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā

Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka vienotu kārtību IKT attīstības pasākumu uzraudzībai:  1.1. 

Ministru kabinets 2021. gada 31. augustā apstiprināja grozījumus noteikumos Nr. 764 “Valsts informācijas sistēmu 

vispārējās tehniskās prasības” un noteikumus Nr. 597 “Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības 

kārtība”.  1.2. Saeima 2022. gada 17. maijā ir apstiprinājusi un prezidents izsludināja grozījumus Valsts informācijas 

sistēmu likumā, kas stājās spēkā 2022. gada 1. jūnijā.  Saites uz publikāciju Oficiālajā Vēstnesī:  1) grozījumi 

Noteikumos Nr. 764 “Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības”: 

https://www.vestnesis.lv/op/2021/169.14;  2) Noteikumi Nr. 597 “Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu 

uzraudzības kārtība”: https://www.vestnesis.lv/op/2021/169.13;  3) Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā: 

https://www.vestnesis.lv/op/2022/94.11.  Šis atskaites punkts ir saskaņā ar PADOMES ĪSTENOŠANAS lēmumā par 

Latvijas ekonomikas ATVESEĻOŠANAS un noturības plāna novērtējuma APSTIPRINĀŠANU noteikto atskaites punktu.

Stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, ar ko nosaka vienotu kārtību IKT attīstības pasākumu uzraudzībai, kas piemērojama visiem IKT attīstības pasākumiem 

Latvijas atveseļošanas un noturības plāna pasākumu ietvaros (t. sk. pašvaldībās).

2.1.1.r

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Digitālā 

transformācija
17.08.2022

Atskaites 

punkts
28

Normatīvā regulējuma izveide 

atbalsta saņemšanai publiskās 

pārvaldes procesu un pakalpojumu 

digitālās transformācijas jomā

2022Q2 Pabeigts n/a Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 2022.gada 14.jūlijā.

2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības 

mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai 

skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi".

2022.gada 14.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotos noteikumus "Eiropas Savienības Atveseļošanas 

un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā 

transformācija" īstenošanas noteikumi" Atveseļošanas fonda investīciju programmas atvēršanai, ar kuru tiks sniegts atbalsts publiskās pārvaldes procesu un 

pakalpojumu digitālās transformācijas jomā.
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2.1.2.r

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Digitālā 

transformācija
10.08.2022

Atskaites 

punkts
31

Tiesiskā regulējuma izveide 

atbalsta saņemšanai publiskās 

pārvaldes centrālo sistēmu un 

platformu attīstības un datošanas 

infrastruktūras pakalpojumu 

konsolidācijas jomā

2022Q2 Pabeigts n/a Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 2022.gada 14.jūlijā

2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības 

mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai 

skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi".

2022.gada 14.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotos noteikumus "Eiropas Savienības Atveseļošanas 

un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā 

transformācija" īstenošanas noteikumi" Atveseļošanas fonda investīciju programmas atvēršanai, ar kuru tiks sniegts atbalsts valsts informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju (IKT) resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšanā.

2.1.3.r

Vides 

aizsardzības un 

reģionālās 

attīstības 

ministrija 

Digitālā 

transformācija
10.08.2022

Atskaites 

punkts
37

Normatīvā regulējuma stāšanās 

spēkā attiecībā uz atbalsta 

saņemšanu tautsaimniecības datu 

pārvaldības pārveides jomā

2022Q2 Pabeigts n/a Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā 2022.gada 14.jūlijā

2022.gada 14.jūlijā ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības 

mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai 

skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi".

2022.gada 14.jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotos noteikumus "Eiropas Savienības Atveseļošanas 

un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā 

transformācija" īstenošanas noteikumi" Atveseļošanas fonda investīciju programmas atvēršanai, ar kuru tiks sniegts atbalsts datu ekonomikas attīstībā, nodrošinot 

datu pieejamību un koplietošanu tautsaimniecībā.

3.1.1.4.i
Ekonomikas 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
05.09.2022

Atskaites 

punkts
100

Ministru kabineta noteikumi par 

zemas īres mājokļu būvniecību
2022Q3 Pabeigts n/a

Ir stājušies spēkā Ministru kabineta 

noteikumi par zemas īres mājokļu 

būvniecību 

2022.gada 14.jūlija Ministru kabineta sēdē ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres 

māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā 

politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros". Noteikumi spēkā stājušies 

2022.gada 20.jūlijā.

2022.gada 14.jūlija Ministru kabineta sēdē ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.459 "Noteikumi par atbalstu 

dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un 

investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu 

būvniecībai" ietvaros". Noteikumi spēkā stājušies 2022.gada 20.jūlijā.

Rādītājs ir izpildīts. 2022.gada 14.jūlija Ministru kabineta sēdē ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju 

būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas 

"Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros". Noteikumi spēkā stājušies 2022.gada 20.jūlijā. Vienlaikus notiek sarunas ar Eiropas Komisiju 

par atsevišķām noteikumu projekta normām.

3.1.1.5.i

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
24.08.2022

Atskaites 

punkts
105

Vietējās domes pieņem lēmumus 

par vismaz 20 vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu reorganizāciju

2022Q2 Pabeigts n/a 0

Pamatojuma failos ir pievienots saraksts ar pašvaldību domju lēmumiem par 20 vispārējās izglītības iestāžu 

reorganizāciju. Lai kvalificētos AF granta atbalstam, pašvaldības laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 

28. februārim izvērtē, pieņem un ar IZM saskaņo domes lēmumu (- us) par vidusskolas tīkla sakārtošanu, reorganizājot 

ārpus pašvaldības administratīvā centra esošās vidusskolas par pamatskolām, un atbalstam izvirza par pamatskolu 

reorganizētu vidusskolu, kurā ir stabila izglītojamo skaita dinamiku 1.-6.klašu posmā pēdējos piecos gados.

3.1.1.5.investīcijas (investīcija) mērķis ir vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana pilnveidotā mācību satura ieviešanai, stiprinot izglītojamo skaita ziņā 

ilgtspējīgas pamatskolas, kas izveidotas visaptveroša pašvaldību vidusskolu tīkla kārtošanas rezultātā, reorganizējot vidusskolas ārpus novadu pašvaldību 

administratīvajiem centriem.  Dalības nosacījumi AF granta saņemšanai:  Pašvaldība ir izvērtējusi savu vidusskolu tīklu, pieņēmusi lēmumu (-us) par vidusskolas tīkla 

reorganizāciju un atbalstam izvirza par pamatskolu reorganizētu vidusskolu, kurā ir stabila izglītojamo skaita dinamiku 1.-6.klašu posmā pēdējos piecos gados.   Lai 

pretendētu uz AF granta finansējumu, Pašvaldība laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 28. februārim ir izvērtējusi, pieņēmusi un ar IZM 

saskaņojusi domes lēmumu (- us) par šī tīkla sakārtošanu, reorganizājot ārpus pašvaldības administratīvā centra esošās vidusskolas par pamatskolām, kurās 

izglītojamo skaits vidusskolas posmā ir 65 un mazāk vai izglītojamo skaita attiecība pret vienu skolotāju ir mazāka par 11.

6.1.1.r
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 05.09.2022

Atskaites 

punkts
166

Valsts iestāžu darba plāna ēnu 

ekonomikas ierobežošanai 

2021.–2022. gadam pieņemšana

2022Q4 Pabeigts n/a

Valsts iestāžu darba plāna ēnu 

ekonomikas ierobežošanai 

2021.–2022. gadam pieņemšana 

Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2021./2022.gadam
Pieņemtā darba plāna kopija:  https://www.fm.gov.lv/lv/media/11098/download  Saite uz plāna publikāciju tiešsaistē:  

https://likumi.lv/ta/id/331018-enu-ekonomikas-ierobezosanas-plans-20212022-gadam

Rādītāja statuss Pabeigts.  Lai turpinātu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, mērķtiecīgi veicot pasākumus noteiktas ēnu ekonomikas problēmas mazināšanai un 

ierobežojot ēnu ekonomiku kopumā tika izstrādāts un ar Ministru kabineta 2022.gada 23.marta rīkojumu Nr.201 apstiprināts Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 

2021./2022.gadam.   Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā 2021./2022.gadam ir ietverti 43 konkrēti nozaru ministriju un tautsaimniecības nozaru asociāciju ekspertu 

priekšlikumi ēnu ekonomiku mazinošiem pasākumiem, kas īstenojami noteiktos termiņos, nozarēs, kurās ēnu ekonomikas īpatsvars ir būtiski augsts.   Plānā ir 

noteikti pieci rīcības virzieni:   1. Nereģistrēta saimnieciskā darbība;   2. Nedeklarēta nodarbinātība un neuzrādīta darba samaksa;   3. Neuzskaitīti darījumi un 

nelegāla preču aprite;   4. Skaidras naudas neuzskaitīta un nekontrolēta aprite;   5. Nodokļu nomaksas veicināšana.  Plānā kā prioritārie pasākumi ir definētas 

prettiesisku līdzekļu iegūšanas aprites mazināšana un “aplokšņu algu” maksāšanas ierobežošana.

6.4.3.r
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 04.08.2022

Atskaites 

punkts
210

Iepirkumu veicēju 

profesionalizācijas stratēģijas 

pieņemšana

2022Q1 Pabeigts n/a Stratēģija ir pieņemta Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju.  Profesionalizācijas statēģija.

Pieņemts Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju (Ministru 

kabineta 12.04.2022. sēdes protokols Nr.20 44.§ ). Profesionalizācijas statēģija 24.03.2022. ir parakstīta, paredzot 

darbības virzienus iepirkumu veicēju profesionalizācijai, centralizētu iepirkumu veicināšanai un IUB darbības efektivitātes 

paaugstināšanai; stratēģija 31.03.2022. ir apstiprināta ar Finanšu ministrijas rīkojumu Nr 204.

Rādītāja statuss Pabeigts.  Pieņemts Ministru kabineta lēmums par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu centralizāciju (Ministru kabineta 12.04.2022. 

sēdes protokols Nr.20 44.§ ). Profesionalizācijas statēģija 24.03.2022. ir parakstīta, paredzot darbības virzienus iepirkumu veicēju profesionalizācijai, centralizētu 

iepirkumu veicināšanai un IUB darbības efektivitātes paaugstināšanai; stratēģija 31.03.2022. ir apstiprināta ar Finanšu ministrijas rīkojumu Nr 204.

2.3.2.3.i

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija

Digitālā 

transformācija
24.08.2022

Atskaites 

punkts
77

Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka 

attālināto mācību organizēšanas 

un īstenošanas procedūras, 

stāšanās spēkā

2021Q4 Pabeigts n/a

Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka 

attālināto mācību organizēšanas un 

īstenošanas procedūras, stāšanās 

spēkā

Tiesiskais regulējums stājies spēkā

08.02.2022 Ministru kabinets apstiprināja noteikumus Nr. 111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība", 

kas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts 10.02.2022 un stājās spēkā 11.02.2022.    

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizētas un īstenotas attālinātās mācības, kā efektīva, kvalitatīva, pilnvērtīga un 

iekļaujoša klātienes mācības procesa daļa, lai nodrošinātu iespēju izglītojamam apgūt plānotos sasniedzamos rezultātus, 

attīstot izglītojamo pašvadītas mācīšanās, digitālās pratības, kritiskās domāšanas, problēmrisināšanas un sadarbības 

caurviju prasmes visos izglītības līmeņos (izņemot pirmsskolas izglītību). Noteikumi paredz, ka attālinātās mācības ir 

izmantojamas noteiktā apjomā un situācijās, kurās tās ir efektīvs risinājums kvalitatīva klātienes mācību procesa 

nodrošināšanai.   Ministru kabineta noteikumi Nr. 111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība" ietver 

visus elementus, kas ir noteikti CID pielikumā un kuri ir nepieciešami, lai organizētu un nodrošinātu attālinātas mācības.     

https://likumi.lv/ta/id/329849-attalinato-macibu-organizesanas-un-istenosanas-kartiba

Ministru kabinets 2022.gada 8.februārī ir pieņēmis noteikumus Nr.111 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi), kas paredz 

kārtību, kādā tiek organizētas un īstenotas attālinātās mācības kā efektīva, kvalitatīva, pilnvērtīga un iekļaujoša klātienes mācības procesa daļa, lai nodrošinātu iespēju 

izglītojamam apgūt plānotos sasniedzamos rezultātus, attīstot pašvadītas mācīšanās, digitālās pratības, kritiskās domāšanas, problēmrisināšanas un sadarbības 

caurviju prasmes. Noteikumu mērķis ir pēc Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas, kas saistīta ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19, turpināt veiksmīgi iesākto 

praksi attālināto mācību īstenošanā, tādējādi nodrošinot labās prakses pēctecību, nodrošinot izglītības pieejamību un palielinot attālināto mācību procesa nozīmīgumu 

formālajā izglītībā. Lai nodrošinātu mūsdienīgu un efektīvu mācību procesu, ir būtiski turpināt digitālās transformācijas procesu izglītībā, tajā skaitā ar Atveseļošanas 

fonda investīcijām nodrošinot gan pilnveidotā vispārējās izglītības  satura apguvi, gan attālinātā mācību procesa norisei nepieciešamo digitālo aprīkojumu sociāli 

neaizsargātākajiem izglītojamajiem.  Attālināto mācību ieviešana atbilstoši pilnveidotā mācību satura pieejai jau šobrīd ir īstenojama un var sniegt būtisku ieguldījumu 

caurviju prasmju apguvē, izglītības iestādei izvērtējot un individuāli nosakot attālināti plānoto stundu apjomu dažādām klašu grupām. Uzsāktais digitālās 

transformācijas process izglītībā sekmēs pēctecību un ilgtspējību, apliecinot, ka jaunas pieejas un risinājumi ir ne tikai iespējami, bet arī visām iesaistītajām pusēm ļoti 

noderīgi un vajadzīgi.

2.4.1.r
Satiksmes 

ministrija

Digitālā 

transformācija
09.08.2022

Atskaites 

punkts
80

Tehnisko prasību pieņemšana 

savienotai un automatizētai 

braukšanai

2021Q4 Pabeigts n/a
Vienotu tehnisko prasību 

pieņemšana
Vienotās tehniskās prasības ir apstiprinātas. Common technical requirements are adopted

Būtība  Ņemot vērā, ka VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) ANM plānā noteikts kā pasākuma 2.4.1.1.i. “Pasīvās infrastruktūras 

izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai”  īstenotājs, LVRTC eksperti ir izstrādājuši un saskaņojuši ar visiem elektronisko sakaru komersantiem, 

kuri Latvijā nodrošina mobilos sakarus, dokumentu “Via Baltica 5G pasīvās infrastruktūras tehniskā risinājuma apraksts”, kuru 2021.gada 23.decembrī sēdē ir 

apstiprinājusi LVRTC valde (turpmāk – Tehniskā specifikācija).   Tehniskajā specifikācijā ir noteikts tehniskais risinājums un tehniskās prasības 5G pasīvajai 

infrastruktūrai (optisko šķiedru kabeļu tīklam, sakaru torņiem, energoapgādes pieslēgumiem u.c.) savienotas un automatizētas braukšanas atbalstam Via Baltica 

koridorā Latvijas posmā un tā tiks pievienota iepirkuma dokumentācijai.   Tehniskā specifikācija ir sagatavota, ņemot vērā Baltijas valstu ministru 2018.gada 

septembrī parakstīto Saprašanās memorandu par savienotās un automatizētās braukšanas attīstību, kā arī 4G+, 4G++ un 5G tehnoloģiju izmantošanu Via Baltica 

koridorā, kā arī  Baltijas valstu ekspertu grupas (ar pārstāvjiem no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas) ietvaros izstrādāto “Via Baltica 5G/savienotā automatizētā 

braukšanas koridora ceļvedi” (apstiprināts 2019.gada   28.novembrī), kurā izklāstīti kopējie principi, kā plānot nepieciešamo infrastruktūru (optisko šķiedru kabeļu 

tīklus, sakaru torņus, energoapgādes pieslēgumus  utt.) Via Baltica koridorā. Tehniskās specifikācijas izstrādes laikā notika konsultācijas gan ar mobilo sakaru 

komersantiem, gan Baltijas valstu ekspertiem.    Progresa ietekme uz plašāku sabiedrību  Pasākuma rezultātā tiks izveidota pasīvā elektronisko sakaru infrastruktūra 

(optisko kabeļu tīkli, mobilo sakaru mezglu punkti) un energoapgādes pieslēgumi, kas atbalstīs  nepārtraukta 5G pārklājuma nodrošināšanu autoceļa Via Baltica 

koridorā Latvijas teritorijā, un izbūvētā infrastruktūra būs pieejama visiem ieinteresētajiem elektronisko  sakaru komersantiem 5G pakalpojumu sniegšanai 

galalietotājiem.  5G infrastruktūras pieejamība transporta koridorā ir būtisks solis, lai veicinātu ilgtspējīgu mobilitāti, attīstītu inovāciju transporta jomā (veicinot 

savienotu un automatizētu braukšanu), kravu pārvadājumu loģistiku, kā arī uzlabotu satiksmes drošību. Transportlīdzekļi izmantos 5G mobilo sakaru tīklus datu 

pārraidei savstarpēji un saziņai ar apkārtējo infrastruktūru, kā arī datu savākšanai no dažāda veida infrastruktūras sensoriem turpmākai apstrādei.  5G infrastruktūra 

nodrošinās 5G pakalpojumu pieejamību arī iedzīvotājiem – gan tiem, kas pārvietosies pa Via Baltica, gan apkārtējās teritorijās esošajās mājsaimniecībās.        Ietekme 

uz stratēģisko mērķu sasniegšanu  Pasākums veicinās gan nacionālā līmeņa (Nacionālā attīstības plāna), gan Eiropas Savienības stratēģisko mērķu īstenošanu, proti, 

Eiropas Komisijas Savienojamības paziņojumā  noteikto, ka dalībvalstīm līdz 2025.gadam ir jānodrošina: “augstas veiktspējas 5G savienojamība - visām pilsētu 

teritorijām un visām sauszemes transporta maģistrālēm nepārtraukts 5G pārklājums.”   Via Baltica ir Eiropas nozīmes autoceļš, kas savieno Baltijas valstis ar citiem 

būtiskiem Eiropas transporta koridoriem un līdz ar to 5G izvēršana ir fundamentāli svarīga arī Eiropas Savienības līmenī.

2.4.1.r
Satiksmes 

ministrija

Digitālā 

transformācija
16.08.2022

Atskaites 

punkts
81

Vienota modeļa pieņemšana 

“pēdējās jūdzes” attīstībai
2021Q4 Pabeigts n/a

Vienota modeļa pieņemšana 

“pēdējās jūdzes” attīstībai 
Vienots modelis ir apstiprināts

Ar Ministru kabineta 2021.gada 11.novembra lēmumu ir apstiprināts elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.-

2027.gadam, kur ir iekļauts vienots modelis “pēdējās jūdzes” attīstībai.

Būtība  Vienotais modelis “pēdējās jūdzes” attīstībai ir iekļauts ar Ministru kabineta 2021.gada 11.novembra rīkojumu Nr.826 apstiprinātā “Elektronisko sakaru 

nozares attīstības plāna 2021. -2027. gadam  (turpmāk – nozares plāns) 1.3. pasākumā ““vidējās jūdzes” un “pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu 

infrastruktūras attīstīšana”. Modelis “pēdējās jūdzes” attīstībai ir noteikts, balstoties uz 2020.gadā pēc Satiksmes ministrijas pasūtījuma veiktā pētījuma “Pētījums 

Eiropas Savienības fondu 2021. -2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei”  (turpmāk – pētījums) rezultātiem, izvēloties 3. scenāriju 

“Privāti pārvaldīta tīkla modelis”.  “Pēdējās jūdzes” attīstības modeļa ietvaros ir paredzēts veidot tehnoloģiski neitrālus pieslēgumus, kas atbalsta ilgtspējīgu 

Savienojamības paziņojuma mērķiem (ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mbit/s) atbilstošu fiksēto un bezvadu platjoslas piekļuves pakalpojumu pieejamību.   

Pasākumu paredzēts īstenot ciešā sadarbībā ar pašvaldībām un elektronisko sakaru komersantiem - atbilstoši iepirkuma prasībām, kas definētas sadarbībā ar vietējām 

pašvaldībām, konkursa kārtībā izvēlēts privātais elektronisko sakaru komersants plānos un nodrošinās interneta piekļuves pakalpojumu pieejamību ļoti augstas 

veiktspējas tīklu “baltajās teritorijās” (kurās nav pieejami interneta piekļuves pakalpojumi ar datu pārraides ātrumu vismaz 100Mbit/s), kas noteiktas saskaņā ar 

veiktā pētījuma rezultātiem.   Par nozares plānu, kur iekļauts jaunais “pēdējās jūdzes” attīstības modelis, notika publiskā apspriešana, kuras ietvaros attiecībā uz 

“pēdējās jūdzes” investīciju modeli iebildumi netika saņemti, kopumā saņemts atbalsts gan no Latvijas Pašvaldību savienības, gan nevalstiskajām sakaru nozares 

asociācijām.     Progresa ietekme uz plašāku sabiedrību  Ņemot vērā digitālās transformācijas procesu sabiedrībā, e-pakalpojumu klāsta paplašināšanos,  kā arī 

pandēmijas rezultātā  pieaugošo nepieciešamību veikt ievērojamu apjomu procesus (tostarp, izglītības jomā) attālināti, “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībai ir ļoti 

būtiska ietekme uz plašu sabiedrību, jo pasākuma ietvaros paredzēts nodrošināt interneta piekļuves pakalpojumus ar ievērojami uzlabotu, Savienojamības 

paziņojumam atbilstošu datu pārraides ātrumu ļoti liela apjoma datu pārraides nodrošināšanai.  Pēc Satiksmes ministrijas pasūtījuma veiktajā pētījumā tika 

konstatēts, ka Latvijas teritorijās ārpus lielākajām pilsētām, ieskaitot tām pieguļošās teritorijās, trūkst “pēdējās jūdzes” infrastruktūras, kas spētu nodrošināt 

Savienojamības paziņojuma mērķiem atbilstošus interneta piekļuves pakalpojumus galalietotājiem. Tīklu izbūves dārdzības dēļ elektronisko sakaru komersantiem nav 

pietiekošas ekonomiskās iniciatīvas izvērst ļoti augstas veiktspējas elektronisko sakaru tīklus minētajās teritorijās, tādēļ ir nepieciešams valsts atbalsts.    Ietekme uz 

stratēģisko mērķu sasniegšanu  Pasākums veicinās gan nacionālā līmeņa (Nacionālā attīstības plāna), gan Eiropas Savienības stratēģisko mērķu īstenošanu, proti, 

Savienojamības paziņojumā noteikto, ka  jānodrošina, lai visām ES mājsaimniecībām gan laukos, gan pilsētās ir pieejams interneta pieslēgums ar vismaz 100 Mbit/s 

lejuplīnijas ātrumu, ko var uzlabot līdz gigabitu ātrumam”, kā arī  “gigabitu savienojamību visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem”.

3.1.1.4.i
Ekonomikas 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
22.08.2022

Atskaites 

punkts
98

Likuma, ar ko līdzsvaro īrnieku un 

izīrētāju tiesības, stāšanās spēkā
2021Q2 Pabeigts n/a

Ir stājies spēkā Dzīvojamo telpu īres 

likums
Rādītājs ir sasniegts. Dzīvojamo telpu īres likums ir stājies spēkā 2021.gada 1.maijā. Rādītājs ir sasniegts. Dzīvojamo telpu īres likums ir stājies spēkā 2021.gada 1.maijā.

Dzīvojamo telpu īres likums nodrošina uzlabotu regulējumu dzīvojamo telpu īres tirgū un sekmē kvalitatīvu un pieejamāku īres dzīvokļu izveidi, nodrošina plašāku 

īrnieku aizsardzību, piedāvā jaunu risinājumu līdzšinējiem garajiem tiesvedību procesiem, veicina investīcijas īres namu sektorā un darbaspēka mobilitāti uz pilsētām 

un novadiem. Nostiprinājuma lūdzēji ir atbrīvoti no kancelejas nodevas par īres tiesību nostiprināšanu un grozīšanu zemesgrāmatā.

3.1.1.5.i

Izglītības un 

zinātnes 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
15.08.2022

Atskaites 

punkts
104

Pieņemto kvalitatīvo un 

kvantitatīvo kritēriju noteikšana
2021Q4 Pabeigts n/a

Tiesiskais regulējums ir stājies 

spēkā
Tiesiskais regulējums stājies spēkā

2021. gada 30. jūnijā stājušies spēkā 15.06.2021.  Ministru kabinetā apstiprinātie noteikumi Nr. 387 "Grozījumi Ministru 

kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 583 "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē", ar kuriem tiek precizēts minimāli pieļaujamais 

izglītojamo skaits klašu grupā vidējās izglītības pakāpē un pašvaldību iedalījums saskaņā ar 2020. gada 19. jūnijā 

pieņemto  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kā arī tiek veikti precizējumius attiecībā uz kvalitātes 

kritērijiem un valsts dalību pedagogu darba samaksas finansēšanā.     Ministru kabineta 15.06.2021. noteikumi Nr. 387 

"Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 583 "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās 

vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē":   

https://likumi.lv/ta/id/324222-grozijumi-ministru-kabineta-2018-gada-11-septembra-noteikumos-nr-583-kriteriji-un-

kartiba-kada-valsts-piedalas-visparejas-izgli...    Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 583 "Kritēriji 

un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības 

pakāpē":   https://likumi.lv/ta/id/302034-kriteriji-un-kartiba-kada-valsts-piedalas-visparejas-izglitibas-iestazu-pedagogu-

darba-samaksas-finansesana-videjas

Skolu tīkla sakārtošana ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam izglītojamajam, neatkarīgi no 

ģimenes materiālā stāvokļa un skolas atrašanās vietas. Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, veidojot izglītības iestādes ar optimālu izglītojamo skaitu, sniegtu iespēju 

paplašināt izglītības programmu piedāvājumu izglītojamajiem, efektīvi izmantojot izglītības iestāžu infrastruktūru un cilvēkkapitāla resursus, tādējādi arī lietderīgi 

izmantojot izglītības jomai piešķirto finansējumu. Ar veiktajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 583, tika precizēts minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits klašu 

grupā vidējās izglītības pakāpē, tāpat tika precizēts pašvaldību iedalījums atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, tika noteikti kvalitātes 

kritēriji un valsts dalība pedagogu darba samaksas finansēšanā. Veiktie grozījumi vērsti uz skolu tīklu sakārtošanu, veicinot ilgtspējīgas izglītības sistēmas 

nodrošinājumu. Atbilstoši pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem par vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju, 3.1.1.5. pasākuma ietvaros plānots sniegt atbalstu 

ilgtspējīgai pamatskolai tās  mācību vides uzlabošanai, vienlaikus nodrošinot arī efektīvu resursu izmantošanu un koncentrāciju.

3.1.2.r
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana
09.08.2022

Atskaites 

punkts
110

Stratēģiskā satvara pieņemšana 

minimālā ienākuma atbalsta 

sistēmas turpmākai attīstībai

2021Q4 Pabeigts n/a

Ministru kabinets ir apstiprinājis 

stratēģisko satvaru minimālā 

ienākuma atbalsta sistēmas 

turpmākai attīstībai 

Ministru kabinets ir apstiprinājis stratēģisko satvaru minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai

Atskaites punkta sasniegšanai tika izstrādāts un apstiprināts  MK stratēģiskais ietvars turpmākai minimālo ienākumu 

atbalsta sistēmas attīstībai, kas ietver:  1. Plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam 

(apstiprināts ar MK 17.09.2021. rīkojumu Nr.6572), nostiprinot minimālo ienākumu aprēķināšanas metodoloģiju;  2. 

Sociālās aizsardzības un darba tirgus pamatnostādnes 2021. - 2027.gadam (apstiprināts ar MK 01.09.2021. rīkojumu 

Nr.6163), sekmējot iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un 

individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu sistēmu, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni 

kvalitatīvā darba vidē;  3. Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam (apstiprināts ar 

MK 17.08.2021. rīkojumu Nr.5774), kas vērsts uz integrētas un personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošas atbalsta 

sistēmas attīstību;  4. Sociālo pakalpojumu uzlabošanas un attīstības plānu 2021. - 2024.gadam (apstiprināts ar MK 

30.03.2022. rīkojumu Nr.231, kas vērsts uz sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu.

Informācija par atskaites punkta izpildi jau ir ietverta MK pusgada IZ par 2021.g. 2.pusgadu.
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6.2.1.r
Iekšlietu 

ministrija
Likuma vara 19.08.2022

Atskaites 

punkts
186

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma un 

proliferācijas finansēšanas 

novēršanas likuma grozījumu 

stāšanās spēkā

2021Q2 Pabeigts n/a

Stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likumā

Likuma grozījumi stājās spēkā 2021. gada 12. jūlijā

2021. gada 12. jūlijā stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likumā  , lai izpildītu NILLTPFN ietvertos uzdevumus. Līdz šim normatīvais regulējums uzlika 

pienākumu personām iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju nodokļu jomā gan Finanšu 

izlūkošanas dienestam, gan Valsts ieņēmumu dienestam. Turpmāk informācija par aizdomīgiem darījumiem nodokļu 

jomā jāiesniedz tikai Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē, kas būtiski uzlabos ziņošanas kārtību un novērsīs 

paralēlo informācijas plūsmu divām dažādām iestādēm.

Ziņošanai tiks izmantota jauns, starptautiskai praksei atbilstošs risinājums, kas nodrošinās ne tikai datu integritāti, drošību un konfidencialitāti, vienlaikus tas ir 

iestādes analītisko procesu konfigurācijas projekts, ar kura palīdzību tiek nodrošināta Finanšu izlūkošanas dienesta procesu atbilstība starptautiskajiem standartiem.

6.4.2.r
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 18.08.2022

Atskaites 

punkts
209

Tiesiskā regulējuma stāšanās 

spēkā attiecībā uz konkurences 

vides pilnveidošanu un korupcijas 

risku samazināšanu publiskajā 

iepirkumā

2021Q4 Pabeigts n/a
Publisko iepirkumu likuma grozījumi ir pieņemti Saeimā, prezidents tos ir izsludinājis un tie ir publicēti oficiālajā laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”.

Publisko iepirkumu likuma grozījumi attiecībā uz korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā tika pieņemti 

Saeimā 2022.gada 3.martā, izsludināti un publicēti oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 15.martā. 

Publisko iepirkumu likuma grozījumi attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu publiskajā iepirkumā tika pieņemti 

Saeimā 2022.gada 24.martā, izsludināti un publicēti oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 7.aprīlī. Minētie 

Publisko iepirkumu likuma grozījumi ir piemērojami sākot ar 2023.gada 1.janvāri.

Publisko iepirkumu likuma grozījumi attiecībā uz korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā tika pieņemti Saeimā 2022.gada 3.martā, izsludināti un 

publicēti oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 15.martā. Publisko iepirkumu likuma grozījumi attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu publiskajā 

iepirkumā tika pieņemti Saeimā 2022.gada 24.martā, izsludināti un publicēti oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 7.aprīlī. Minētie Publisko iepirkumu 

likuma grozījumi ir piemērojami sākot ar 2023.gada 1.janvāri.

6.4.4.r
Finanšu 

ministrija
Likuma vara 18.08.2022

Atskaites 

punkts
213

Kritēriju pieņemšana riskantu 

tirgus sektoru, pasūtītāju un 

iepirkumu noteikšanai

2021Q4 Pabeigts 0
Apstiprināti kritēriji riskanto tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkumu identificēšanai.  Izstrādāts un apstiprināts kritēriju kopums, kas 

balstīts uz informāciju, kas tiek iegūta automātiski no Publikāciju vadības sistēmā pieejamajiem datiem.

Izstrādāts un apstiprināts kritēriju kopums, kas balstīts uz informāciju, kas tiek iegūta automātiski no Publikāciju vadības 

sistēmā pieejamajiem datiem. Pamatojoties uz kritēriju izmantošanas mērķi, kritēriji ir sadalīti divos atsevišķos 

dokumentos: 1. dokumentā “Pasūtītāju reitingu rīks – kritēriju apraksts” ir noteikti trīs kritēriju veidi (piemēram, 

iepirkumu riski, iepirkumu prakse un pasūtītāja profils), kas, pamatojoties uz konkrētā pasūtītāja veikumu iepriekšējā 

gadā, sniedz kvantitatīvu šī pasūtītāja iepirkumu prakses (gan labās prakses, gan risku) novērtējumu, ierindojot to 

noteiktā vietā kopvērtējumā, kā arī parāda situāciju iepirkumu jomā kopumā; 2. dokuments “Riskanto iepirkumu, 

riskanto pasūtītāju un riskanto sektoru apzināšana – kritēriju apraksts” nosaka kritērijus, kas izmanto jau ieviesto 

risinājumu “Sarkanie karodziņi” (https://www.iub.gov.lv/lv/sarkanie-karodzini) un ļauj īsākā laika periodā izvērtēt 

atsevišķu iepirkumu, pasūtītāju vai visas nozares riskus un operatīvi reaģēt IUB ikdienas aktivitātēs, piemēram, 

pārbaudēs administratīvo sodu jomā, pasūtītāju konsultācijās un apmācībās vai piedāvājumu pirmspārbaudēs.

Rādītāja statuss Pabeigts.  Izstrādāts un apstiprināts kritēriju kopums, kas balstīts uz informāciju, kas tiek iegūta automātiski no Publikāciju vadības sistēmā 

pieejamajiem datiem. Pamatojoties uz kritēriju izmantošanas mērķi, kritēriji ir sadalīti divos atsevišķos dokumentos: 1. dokumentā “Pasūtītāju reitingu rīks – kritēriju 

apraksts” ir noteikti trīs kritēriju veidi (piemēram, iepirkumu riski, iepirkumu prakse un pasūtītāja profils), kas, pamatojoties uz konkrētā pasūtītāja veikumu 

iepriekšējā gadā, sniedz kvantitatīvu šī pasūtītāja iepirkumu prakses (gan labās prakses, gan risku) novērtējumu, ierindojot to noteiktā vietā kopvērtējumā, kā arī 

parāda situāciju iepirkumu jomā kopumā; 2. dokuments “Riskanto iepirkumu, riskanto pasūtītāju un riskanto sektoru apzināšana – kritēriju apraksts” nosaka 

kritērijus, kas izmanto jau ieviesto risinājumu “Sarkanie karodziņi” (https://www.iub.gov.lv/lv/sarkanie-karodzini) un ļauj īsākā laika periodā izvērtēt atsevišķu 

iepirkumu, pasūtītāju vai visas nozares riskus un operatīvi reaģēt IUB ikdienas aktivitātēs, piemēram, pārbaudēs administratīvo sodu jomā, pasūtītāju konsultācijās un 

apmācībās vai piedāvājumu pirmspārbaudēs.

Finanšu ministrs J. Reirs

A. Putniņa  27335747

arta.putnina@fm.gov.lv
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