
6. pielikums 

Informatīvajam ziņojumam par "Finanšu ministrijas pārziņā esošo 

Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm 

līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums)"

Statusi: Nav pabeigts Tiks kavēts Procesā Pabeigts

KPVIS AF dati uz 05.09.2022.
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1.2.1.5.i
Ekonomikas 

ministrija

Klimata 

pārmaiņas
10.08.2022

Uzraudzības 

rādītājs
19,1

Elektroenerģijas pārvades un 

sadales tīklu modernizācijas 

atbalsta programmas 

stāšanās spēkā

2022Q2 n/a Nav pabeigts

Ministru kabineta apstiprinātas 

elektroenerģijas pārvades un sadales 

tīklu modernizācijas atbalsta 

programmas stāšanās spēkā, ko 

apstiprinājis Ministru kabinets 

Plānots, ka Ministru kabinets apstiprinās 

Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu 

modernizācijas atbalsta programmu un tā stāsies 

spēkā 2022.gada oktobrī.  Šobrīd notiek darbs pie 

Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu 

modernizācijas atbalsta programmas Ministru 

kabineta noteikumu saskaņošanas ar sadarbības 

partneriem. Ministru kabineta noteikumu projekts 

arī 08.07.2022 ir nosūtīts komentāriem Eiropas 

Komisijai.

Plānots, ka Ministru kabinets apstiprinās Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmu un tā stāsies spēkā 2022.gada 

oktobrī.  Šobrīd notiek darbs pie Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmas Ministru kabineta noteikumu saskaņošanas 

ar sadarbības partneriem. Ministru kabineta noteikumu projekts arī 08.07.2022 ir nosūtīts komentāriem Eiropas Komisijai.

Plānots, ka Ministru kabinets apstiprinās Elektroenerģijas 

pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta programmu un 

tā stāsies spēkā 2022.gada oktobrī.  Šobrīd notiek darbs pie 

Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācijas atbalsta 

programmas Ministru kabineta noteikumu saskaņošanas ar 

sadarbības partneriem. Ministru kabineta noteikumu projekts arī 

08.07.2022 ir nosūtīts komentāriem Eiropas Komisijai.

2.2.1.1.i
Ekonomikas 

ministrija

Digitālā 

transformācija	
22.08.2022

Uzraudzības 

rādītājs
43,1

Ministru kabineta noteikumi, 

kas apstiprināti Eiropas 

Digitālās inovācijas centra 

(EDIC) darbību īstenošanai

2022Q1 n/a Nav pabeigts MK noteikumu projekts ir saskaņošanā. MK noteikumu projekts ir saskaņošanā.

Uzraudzības rādītāju plānots izpildīt 2022. gada 3. ceturksnī. MK 

noteikumu izstrāde ir saistīta ar programmas "Digitālā Eiropa" 

uzsaukumu no Eiropas Komisijas puses, kas aizkavējās.

4.1.1.3.i Veselības ministrija Veselība	 02.09.2022
Uzraudzības 

rādītājs
141,1

Ministru kabinets apstiprina 

noteikumus, ar kuriem 

nosaka sekundāro 

ambulatoro pakalpojumu 

sniedzēju atbalsta 

mehānisma nosacījumus

2022Q1 n/a Nav pabeigts

Ministru kabinets pieņēma 

noteikumus, ar kuriem nosaka 

nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiks 

veikta projektu pieteikumu atlase un 

līgumu slēgšana projektu īstenošanai 

Darbs pie regulējuma izstrādes ir procesā.
MK noteikumu projekts ir izstrādāts, notiek tā saskaņošana starp iestādēm/ministrijām. https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9ea0bbcf-b5be-467b-803f-

7879ea47426d  Plānots virzīt MK noteikumus izskatīšanai MK līdz 2022.gada 30.septembrim.

4.1.1.3.i Veselības ministrija Veselība	 02.09.2022
Uzraudzības 

rādītājs
141,2

Izsludināts konkurss 

sekundāro ambulatoro 

pakalpojumu sniedzēju 

veselības aprūpes 

infrastruktūras stiprināšanas 

atbalstam

2022Q2 n/a Nav pabeigts

Informācija par konkursu ir publicēta, 

dodot iespēju sekundāro ambulatoro 

pakalpojumu sniedzējiem pieteikties 

atbalsta saņemšanai 

Regulējums ir izstrādes procesā. llgstošs normatīvā regulējuma saskaņošanas process. Plānots izsludināt atlasi līdz 2022.gada 30.oktobrim.

4.2.1.r Veselības ministrija Veselība	 02.09.2022
Uzraudzības 

rādītājs
143,1

Ir pabeigta veselības aprūpes 

darbaspēka un mācību 

sistēmu analīze

2022Q2 n/a Nav pabeigts

Ir pabeigta veselības aprūpes 

darbaspēka un mācību sistēmu 

analīze, kuras mērķis ir Latvijas 

iestādēm sniegt atjauninātu priekšstatu 

par stāvokli 

Veselības aprūpes darbaspēka un mācību sistēmu 

analīze ir procesā

Ir pabeigta sākotnējā ziņojuma (“inception report”) izstrāde cilvēkresursu stratēģijai un secīgi tiks izstrādāts nodevums par situācijas analīzi (provizoriski 

2022.g. 30.oktobris.).

6.2.1.1.i Iekšlietu ministrija Likuma vara	 22.08.2022
Uzraudzības 

rādītājs
187,1

Pētniecības telpas un 

stratēģiskās komunikācijas 

telpas izveide un aprīkošana

2022Q3 0 Tiks kavēts 1 0,5 Uz ziņošanas brīdi pētniecības telpa ir izremontēta, līdz 2023. gada 1. ceturksnim plānots to aprīkot

1.1.1.r Satiksmes ministrija
Klimata 

pārmaiņas
05.09.2022

Uzraudzības 

rādītājs
1,1

Virzība uz koordinētu pieeju 

pasažieru pārvadājumu 

plānošanai

2022Q4 n/a Procesā

Koncepcijas ziņojuma iesniegšana, 

kurā atspoguļots projekts un kārtība 

reformai, ko plānots īstenot līdz 

2023. gada 4. ceturksnim 

Veikti pasākumi informācijas apkopošanai 

koncepcijas ziņojuma izstrādei.

Lai īstenotu ANM reformu 1.1.1.r. "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" ar Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija rīkojumu Nr.484 "Par 

Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupu" satiksmes ministram tika uzdots izveidot Rīgas metropoles arēala 

sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupu. Darba grupas uzdevumi ir:  1. atbilstoši sabiedriskā transporta sistēmas optimizācijas plānam 

līdz 2023. gada 31. jūlijam izstrādāt ilgtspējīgu integrētu sabiedriskā transporta plānu, kas vienlaikus veidots kā daļa no Rīgas metropoles areāla pilsētas 

mobilitātes plāna (SUMP - sustainable urban mobility plan), ietverot tajā maršrutu tīkla attīstības plānu, biļešu cenu (tarifu) politiku, integrētu stratēģisko 

kustības grafiku, plānotos pārvadājumu apjomus un citus nosacījumus. Satiksmes ministram Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plāns jāiesniedz 

izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2023. gada 1.decembrim.  2. atbilstoši sabiedriskā transporta sistēmas optimizācijas plānam līdz 2025. gada 31. martam 

izstrādāt konceptuālo ziņojumu par sabiedriskā transporta attīstību 2031.-2040. gadam, paredzot integrētu multimodālu transporta sistēmu Rīgas metropoles 

areālā un pārējos funkcionālajos reģionos, tostarp pārejas perioda plānu 2026.-2030. gadam. Satiksmes ministram konceptuālais ziņojums par sabiedriskā 

transporta attīstību 2031.-2040. gadam jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2025. gada 1.septembrim.  Rīgas metropoles areāla sabiedriskā 

transporta plānošanas koordinācijas darba grupa tika izveidota ar satiksmes ministra 2021.gada 20.septembra rīkojumu Nr.01-03/167 “Par Rīgas metropoles 

areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupu”. Kopumā uz atskaites brīdi organizētas četras darba grupas sanāksmes, kurās tika 

izskatītas Rīgas plānošanas reģiona, Rīgas valstspilsētas pašvaldības, Limbažu, Ādažu, Siguldas un Ogres novada pašvaldību prezentācijas par mobilitātes 

plāniem. Līdz 2022.gada beigām (decembrim) darba grupas ietvaros plānots sagatavot ziņojumu Satiksmes ministrijai par progresu ilgtspējīga integrēta 

sabiedriskā transporta plāna izstrādē.  2022. gada 6. maijā tika izsludināts iepirkums par pētījuma par ilgtspējīga integrētā sabiedriskā transporta plāna 

(SUMP), kas veidots kā daļa no Rīgas metropoles arēāla pilsētas mobilitātes plāna, izstrādi. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa, beigām - 2022.gada 

13.jūnijam, tika saņemti trīs piedāvājumi. Satiksmes ministrijas iepirkuma komisija izvērtē saņemtos piedāvājumus.  Sinerģijā ar ANM, ES fondu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda pasākuma 6.1.7.2. “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta 

multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā” īstenošanai 01.02.2022. apstiprināti Ministru kabineta 

noteikumi. 6.1.7.2.pasākuma ietvaros ir izslaudināta projektu iesniegumu atlase. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš bija 02.06.2022. Šobrīd notiek 

projekta iesnieguma vērtēšana.

3.1.1.r

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Nevienlīdzības 

mazināšana	
10.08.2022

Uzraudzības 

rādītājs
84,1

Saeimā ir pārskatīts 

Pašvaldību likuma projekts
2022Q4 n/a Procesā Saeimā ir pārskatīts Pašvaldību likums

Likumprojekts “Pašvaldību likums” 2022.gada 

8.septembrī ir pieņemts Saeimā 3.lasījumā. Valsts 

Prezidents likumu ir atdevis Saeimai otrreizējai 

caurlūkošanai. Pēc likuma precizēšanas tas vēlreiz 

tiks skatīts Saeimā.

Likumprojekts “Pašvaldību likums” 2022.gada 8.septembrī ir pieņemts Saeimā 3.lasījumā. Valsts Prezidents likumu ir atdevis Saeimai otrreizējai 

caurlūkošanai. Pēc likuma precizēšanas tas vēlreiz tiks skatīts Saeimā.

3.1.2.r
Labklājības 

ministrija

Nevienlīdzības 

mazināšana	
09.08.2022

Uzraudzības 

rādītājs
111,1

Saeimā ir iesniegts tiesību 

aktu grozījumu projekts par 

minimālā ienākuma atbalsta 

sistēmu

2022Q4 n/a Procesā

Tiesību aktu grozījumi, lai uzlabotu 

minimālā ienākuma atbalsta sistēmu, 

ietver a) minimālā ienākuma sliekšņa 

zemāko iespējamo robežu, kas ir 

vismaz 20 % no ienākumu mediānas, 

un b) procedūru uz ienākumu mediānu 

balstītā minimālā ienākuma sliekšņa 

pārskatīšanai 

Labklājības ministrija ir uzsākusi darbu pie 

tiesību aktu grozījumu izstrādes, lai pilnveidotu 

minimālo ienākumu atbalsta sistēmu, kas ietvers 

minimālo ienākumu sliekšņa zemākās robežas 

noteikšanu ne zemāku kā 20% no ienākumu 

mediānas apmēra, kā arī minimālo ienākumu 

sliekšņu pārskatīšanas kārtību, paredzot, ka tā 

notiek ikgadēji (no 2023.gada), pamatojoties uz 

ienākumu mediānas izmaiņām un nodrošinot, ka 

minimālo ienākumu sliekšņu apmēri netiek mainīti 

gadījumā, ja pazeminās ienākumu mediānas 

apmērs.

Lai sasniegtu uzraudzības rādītāju, 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.

-

4.1.1.r Veselības ministrija Veselība	 27.07.2022
Uzraudzības 

rādītājs
133,1

Datu apstrādes un 

uzglabāšanas IT 

infrastruktūras attīstība

2022Q4 n/a Procesā

Ir ieviesta datu apstrādes un 

uzglabāšanas IT infrastruktūra, 

nodrošinot atbilstību datu aizsardzības 

noteikumiem un standartiem, kā arī 

drošu pieejamību un sadarbspēju, 

tostarp attiecībā uz pārrobežu 

pētniecības grupām

Datu apstrādes un uzglabāšanas ietvara izveide ir 

procesā. Finansējuma saņēmējs ir sagatavojis 

projekta pieteikumu, kas ir iesniegts nozares 

ministrijā izvērtēšanai

Regulējums (informatīvais ziņojums) ir apstiprināts MK 12.04.2022.(https://vktap.mk.gov.lv/tasks/meeting_submission_circulation_headers/abe3bb63-b2e9-

4ace-adbc-3ef8e925a5f0) Darbs pie IT infrastruktūras ir procesā.

5.1.1.1.i
Ekonomikas 

ministrija

Ekonomikas 

transformācija 

un 

produktivitāte	

05.09.2022
Uzraudzības 

rādītājs
155,1

Nepieciešamo cilvēkresursu 

piesaistīšana
2022Q4 0 Procesā 8 0

Ekonomikas ministrija sākotnējo noteikumu projektu izstrādāja uz 14.01.2022., kas tika nosūtīts Finanšu ministrijai un Latvijas investīcijas attīstības 

aģentūrai (LIAA) neoficiālai skaņošanai. Pēc saņemtajiem komentāriem noteikumu projektu turpināts skaņot ar LIAA par pārvaldības procesa ieviešanu. Pēc 

labojumu veikšanas izstrādāts informatīvais ziņojums, kas ielikts skaņošanai 02.09.2022. ar Finanšu ministrij un Tieslietu ministriju, iekļaujot RRF plānotos 

grozījumus, kas nepieciešami pārvaldības modeļa darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai.   LIAA aktīvi ir uzsācis darbu pie RIS3 pārvaldības modeļa 

ieviešanas un RIS3 ilgtermiņu stratēģiju izstrādes, piesaistot nepieciešamos darbiniekus.  Investīcijas mērķa sasniegšanai Ekonomikas ministrija nesaskata 

riskus. Uzraudzības rādītāju plānots sasniegt līdz decembrim, piesaistot 8 darbiniekus.

Ekonomikas ministrija sākotnējo noteikumu projektu izstrādāja uz 

14.01.2022., kas tika nosūtīts Finanšu ministrijai un Latvijas 

investīcijas attīstības aģentūrai (LIAA) neoficiālai skaņošanai. 

Pēc saņemtajiem komentāriem noteikumu projektu turpināts 

skaņot ar LIAA par pārvaldības procesa ieviešanu. Pēc labojumu 

veikšanas izstrādāts informatīvais ziņojums, kas ielikts 

skaņošanai 02.09.2022. ar Finanšu ministrij un Tieslietu 

ministriju, iekļaujot RRF plānotos grozījumus, kas nepieciešami 

pārvaldības modeļa darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai.   

LIAA aktīvi ir uzsācis darbu pie RIS3 pārvaldības modeļa 

ieviešanas un RIS3 ilgtermiņu stratēģiju izstrādes, piesaistot 

nepieciešamos darbiniekus.  Investīcijas mērķa sasniegšanai 

Ekonomikas ministrija nesaskata riskus - līdz 2023.gada 

decembrim nodarbināt 19 cilvēkus. Uzraudzības rādītāju plānots 

sasniegt līdz decembrim, piesaistot 8 darbiniekus.

Atveseļošanas fonda uzraudzības rādītāji, kas ziņojami MK un EK pusgada ziņojumos līdz 2022. gada oktobrim
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5.1.1.2.i
Ekonomikas 

ministrija

Ekonomikas 

transformācija 

un 

produktivitāte	

05.09.2022
Uzraudzības 

rādītājs
157,1

Spēkā stājas Ministru 

kabineta noteikumi, ar 

kuriem izveido inovāciju 

klasteru programmu

2022Q3 n/a Procesā
Apstiprināti Ministru kabineta 

noteikumi 

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. 

Uzraudzības rādītāju plānots izpildīts līdz 

31.12.2022.

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. Uzraudzības rādītāju plānots izpildīts līdz 31.12.2022.

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. Uzraudzības rādītāju plānots izpildīts līdz 

31.12.2022.

6.2.1.3.i Tieslietu ministrija Likuma vara	 24.08.2022
Uzraudzības 

rādītājs
195,1

Tehnisko specifikāciju 

izstrāde Tieslietu mācību 

centra atjaunošanai vai 

pārbūvei, iepirkuma 

izsludināšana

2022Q4 n/a Procesā Iepirkums ir izsludināts

Ir veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai 

varētu sākt iepirkuma dokumentācijas 

sagatavošanu iepirkuma izsludināšanai.

10.05.2022. iepirkumu dokumentācijas izstrāde iepirkumam par projektēšanu – formulētas tehniskās prasības un darba uzdevums;   12.05.2022. izsludināts 

iepirkums par projektēšanu, tai skaitā dizaina risinājuma izstrādāšanu;  23.08.2022. tiks noslēgts līguma starp TM, TA un TNA par telpu pielāgošanu mācību 

centra vajadzībām pēc informatīvā ziņojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā;   30.09.2022. noslēgts līgums par projektēšanas darbiem,  tajā skaitā dizaina 

risinājuma izstrādāšanu.

6.4.3.r Finanšu ministrija Likuma vara	 04.08.2022
Uzraudzības 

rādītājs
212,1

Ir sagatavots informatīvs 

ziņojums, tostarp 

priekšizpēte par publiskā 

iepirkuma centralizāciju

2022Q4 n/a Procesā

Ir sagatavots informatīvs ziņojums par 

publiskā iepirkuma centralizāciju. 

Informatīvais ziņojums iesniegts 

izskatīšanai Ministru kabinetā 

Ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par rīcības 

virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu 

centralizāciju.

Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokols Nr.20 44.§

Rādītāja statuss Procesā.  Ir pieņemts Ministru kabineta lēmums 

par rīcības virzieniem attiecībā uz publisko iepirkumu 

centralizāciju (Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokols 

Nr.20 44.§ ).

6.4.4.r Finanšu ministrija Likuma vara	 04.08.2022
Uzraudzības 

rādītājs
214,1

Organizēts iepirkums un 

noslēgts līgums par izstrādes 

darbu realizāciju

2022Q4 n/a Procesā
Organizēts iepirkums un noslēgts 

līgums par izstrādes darbu realizāciju 

Ir noslēgts līgums par iepirkuma dokumentācijas 

sagatavošanu un izstrādes procesa vadību.

Izstrādāta un saskaņota 1.posmā plānotā dokumentācija (projekta plāns, risku karte, kalendārais plāns, PVS koncepcija) un norit darbs pie tehniskās 

specifikācijas izstrādes.

Rādītāja statuss Procesā.  Ir noslēgts līgums par iepirkuma 

dokumentācijas sagatavošanu un izstrādes procesa vadību. 

Izstrādāta un saskaņota 1.posmā plānotā dokumentācija (projekta 

plāns, risku karte, kalendārais plāns, PVS koncepcija) un norit 

darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes.

1.2.1.1.i
Ekonomikas 

ministrija

Klimata 

pārmaiņas
16.08.2022

Uzraudzības 

rādītājs
8,1

Apstiprināti projekti par 

vismaz 20 048 700 EUR
2023Q1 0 Procesā 20048700 0

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 uzsākt programmas īstenošanu.

1.3.1.r Iekšlietu ministrija
Klimata 

pārmaiņas
23.08.2022

Uzraudzības 

rādītājs
24,1

Savvaļas ugunsgrēku kopējā 

ugunsplatība 5 gadu 

laikposmā 

(2020.–2022. gads)

2023Q1 3923,1 Procesā 3279,2 2027,67 Šobrīd Katastrofu risku pārvaldības reforma vēl tiek īstenota

6.2.1.2.i Iekšlietu ministrija Likuma vara	 22.08.2022
Uzraudzības 

rādītājs
188,1

Iekšlietu ministrija apstiprina 

progresa ziņojumu attiecībā 

uz ekonomisko noziegumu 

izmeklēšanas spēju 

stiprināšanu

2023Q1 n/a Procesā
Iekšlietu ministrija ir apstiprinājusi 

īstenošanas progresa ziņojumu 

Šobrīd Valsts policija ir uzsākusi darbu pie 

progresa ziņojuma izstrādes

Progresa ziņojuma izstrāde tiks iekļauta Valsts policijas stratēģijā, kas tiks izstrādāta, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas stratēģiju 2021.-2023.gadam. Ir veikti 

sagatavošanas un plānošanas darbi attiecībā uz progresa ziņojuma izstrādi.

6.2.1.2.i Iekšlietu ministrija Likuma vara	 22.08.2022
Uzraudzības 

rādītājs
189,1

Visos Latvijas reģionos ir 

izveidotas Valsts policijas 

mobilās vienības, kuru 

kompetencē ietilpst 

noziegumu pret vidi 

novēršana un atklāšana

2023Q1 0 Procesā 5 0 Šobrīd norit mobilo vienību izveides plānošanas darbi

2.2.1.4.i
Ekonomikas 

ministrija

Digitālā 

transformācija	
15.08.2022

Uzraudzības 

rādītājs
50,1

Apstiprināti Ministru 

kabineta noteikumi par 

kritērijiem, pēc kādiem 

uzņēmumi var pieteikties 

aizdevumam, un prasības 

“Altum” aizdevuma 

piešķiršanai, lai nodrošinātu 

digitālo transformāciju un 

uzlabotu produktivitāti

2022Q2 n/a Pabeigts
Apstiprināti Ministru kabineta 

noteikumi

līdz 2022. gada 30. jūnijam Ministru kabinetā 

apstiprināts investīcija komersantu digitālās 

transformācijas veicināšanai.

līdz 2022. gada 30. jūnijam Ministru kabinetā apstiprināts investīcija komersantu digitālās transformācijas veicināšanai.

4.1.1.2.i Veselības ministrija Veselība	 27.07.2022
Uzraudzības 

rādītājs
138,1

Veselības ministrija pieņem 

investīciju stratēģiju 

veselības aprūpes 

infrastruktūras attīstībai 

2021.–2029. gadam

2022Q1 n/a Pabeigts

Veselības ministrija ir pieņēmusi 

investīciju stratēģiju veselības aprūpes 

infrastruktūras attīstībai 

2021.–2029. gadam, un tajā ietverti 

investīciju mērķi medicīnas telpu 

infrastruktūras uzlabošanai 

Ministru kabinetā ir izskatīta Veselības 

ministrijas pieņemtā investīciju stratēģija 

veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai 

2021.–2027. gadam, un tajā ietverti investīciju 

mērķi medicīnas telpu infrastruktūras uzlabošanai

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

MK 14.07.2022. ir izskatījis VM sagatavoto informatīvo 

ziņojumu “Par veselības aprūpes nodrošināšanas infrastruktūras 

attīstības investīciju stratēģiju 2021.-2027.gadam”, kas ietver 

esošās situācijas analīzi, t.sk. kartējumu pa veselības aprūpes 

līmeņiem un horizontālajām jomām, identificējot iepriekš veiktos 

ieguldījumus, esošās problēmas un prioritārās vajadzības, kas 

pamato un prioritizē no 2021.gada veiktās un līdz 2027.gadam 

plānotās publiskās investīcijas veselības aprūpes infrastruktūrā.

4.1.1.2.i Veselības ministrija Veselība	 27.07.2022
Uzraudzības 

rādītājs
138,2

Ministru kabinets apstiprina 

noteikumus, ar kuriem 

nosaka atbalsta mehānisma 

nosacījumus

2022Q1 n/a Pabeigts

Ministru kabineta noteikumi, ar 

kuriem nosaka nosacījumus, saskaņā 

ar kuriem tiks veikta projektu 

pieteikumu atlase un līgumu slēgšana 

projektu īstenošanai 

19.04.2022. apstiprināti MK noteikumi Nr. 254

Pieņemtie MK noteikumi pieejami - https://m.likumi.lv/ta/id/331850-noteikumi-par-eiropas-savienibas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-

investiciju-4112i-atbalsts-universitates-un-regionalo-slimnicu-veselibas-aprupes-infrastrukturas-stiprinasanai-lai-nodrosinatu-visaptverosu-ilgtspejigu-

integretu-veselibas-pakalpojumu-mazinatu-infekciju-slimibu-izplatibu-epidemiologisko-prasibu-nodrosinasana

19.04.2022 MK tika apstiprināti noteikumi, kas izstrādāti ar 

mērķi noteikt kārtību, kādā tiek īstenota Eiropas Savienības 

Atveseļošanas un noturības mehānisma (Atveseļošanas fonda) 

plāna investīcija slimnīcu infrastruktūras attīstībai, sniedzot 

atbalstu 3 universitātes slimnīcu un 7 reģionālo slimnīcu attīstībai 

par kopējo AF finansējumu 149.5.milj. EUR apmērā.

4.2.1.r Veselības ministrija Veselība	 08.08.2022
Uzraudzības 

rādītājs
145,1

Sabiedriskajai apspriešanai ir 

iesniegts jauna veselības 

aprūpes darbinieku 

atalgojuma modeļa projekts

2022Q2 n/a Pabeigts

Sabiedriskajai apspriešanai ir iesniegts 

Veselības ministrijas izstrādāts jauna 

veselības aprūpes darbinieku 

atalgojuma modeļa projekts 

Sabiedriskajai apspriešanai ir iesniegts Veselības 

ministrijas izstrādāts jauna veselības aprūpes 

darbinieku atalgojuma modeļa projekts

05.07.2022. nodots publiskai apspriešanai līdz 05.08.2022 - https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/fabe8439-4466-428f-8f4d-fbd91076e525

6.1.1.1.i Finanšu ministrija Likuma vara	 30.08.2022
Uzraudzības 

rādītājs
172,1

Izraudzīti darbuzņēmēji 

modernu riska analīzes 

sistēmu izstrādei

2022Q2 n/a Pabeigts

Izraudzīts(-i) darbuzņēmējs(-i) un 

parakstīti līgumi modernu riska 

analīzes sistēmu izstrādei 

01.11.2021. noslēgts līgums Nr. FM VID 

2021/160/ERAF ar AS "EMERGN"
Papildus informācija/dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/59667

Rādītāja statuss Pabeigts.  01.11.2021. noslēgts līgums Nr. FM 

VID 2021/160/ERAF ar AS "EMERGN"

6.4.1.r Finanšu ministrija Likuma vara	 18.08.2022
Uzraudzības 

rādītājs
208,1

Ir pieņemti grozījumi 

publiskā iepirkuma tiesību 

aktos (Publisko iepirkumu 

likumā un Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likumā)

2021Q4 n/a Pabeigts

Saeima ir pieņēmusi grozījumus 

publiskā iepirkuma tiesību aktos 

(Publisko iepirkumu likumā un 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likumā)

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.)

Rādītāja statuss Pabeigts.  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.).

6.4.3.r Finanšu ministrija Likuma vara	 18.08.2022
Uzraudzības 

rādītājs
210,1

Ir veikts centralizēta 

iepirkuma pētījums
2021Q4 n/a Pabeigts

Ir veikts centralizēta iepirkuma 

pētījums 

Ir veikts pētījums par ieguvumu izvērtējumu 

publisko iepirkumu centralizācijai.
Pētījuma rezultāti nosūtīti Finanšu ministrijai informatīvā ziņojuma sagatavošanai.

Rādītāja statuss Pabeigts.  Ir veikts pētījums par ieguvumu 

izvērtējumu publisko iepirkumu centralizācijai. Pētījuma rezultāti 

nosūtīti Finanšu ministrijai informatīvā ziņojuma sagatavošanai.

6.4.3.r Finanšu ministrija Likuma vara	 18.08.2022
Uzraudzības 

rādītājs
211,1

Standartizētas kvalifikācijas 

prasības pa nozarēm
2021Q4 n/a Pabeigts

Standartizētas kvalifikācijas prasības 

pa nozarēm (informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas, 

būvniecība, autotransports, mobilo un 

fiksēto sakaru pakalpojumi). 

Standartizētas kvalifikācijas prasības 

ir atrodamas tiešsaistē: iub.gov.lv 

Standartizētas kvalifikācijas prasības pa nozarēm 

(informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, 

būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto 

sakaru pakalpojumi) ir izstrādātas un publicētas 

IUB tīmekļvietnē: 

https://www.iub.gov.lv/lv/nozaru-ministriju-

vadlinijas

Publicētas IUB tīmekļvietnē: https://www.iub.gov.lv/lv/nozaru-ministriju-vadlinijas

Rādītāja statuss Pabeigts.  Standartizētas kvalifikācijas prasības 

pa nozarēm (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, 

būvniecība, autotransports, mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi) 

ir izstrādātas un publicētas IUB tīmekļvietnē: 

https://www.iub.gov.lv/lv/nozaru-ministriju-vadlinijas

Finanšu ministrs J.Reirs

A. Putniņa  27335747

arta.putnina@fm.gov.lv
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