
2. pielikums  

Informatīvajam ziņojumam 

 "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un  

Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)" 

 

 

Riskantākie 2022. gada Atveseļošanas fonda plāna atskaites punkti/mērķi,  

kurus iestādes plāno izpildīt 2023. gada 2. ceturksnī vai vēlāk 
 

Dati no KPVIS1 uz 27.01.2023. 

Nr. 

p. k. 
Iestāde 

Atskaites punkti/ mērķi 

(6 investīcijas, 6 reformas) 

Iestāžu 

prognoze  

(nobīde no 

plānotā) 

Iestādes sniegtais skaidrojums  

1 LM 

(113) Līgumu slēgšanas 

tiesību piešķiršana būvdarbu 

uzsākšanai, lai nodrošinātu 

piekļuvi publiskām telpām 

iepriekš izvēlētajās 63 valsts 

un pašvaldību ēkās – 

investīcija 

30.06.2024. 

(+18 mēn.) 

Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma 

Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 

30.06.2023., bet LM vērtē, ka tā izpilde praktiski nav 

iespējama, tas saistīts ar vairākiem risināmiem 

jautājumiem iepriekš sekojošā atskaites punkta "To 

valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides 

pielāgojumi" sasniegšanā, būvniecības izmaksu 

sadārdzinājumu un papildu līdzfinansējuma piesaistes 

nepieciešamību. LM ir iesniegusi AF plāna grozījumu 

priekšlikumus, aicinot pārskatīt atskaites punkta 

izpildes termiņu (pagarinot līdz 2024.g. jūnijam). 

2 LM 

(115) Konkrētas mērķgrupas 

izvēle mājokļa fiziskās 

pieejamības uzlabošanai– 

investīcija 

31.12.2023. 

(+15 mēn.) 

Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma 

Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 

30.03.2023. LM ir iesniegusi FM papildu 

priekšlikumu grozījumiem AF plānā, aicinot pārskatīt 

atskaites punkta izpildes termiņu (pagarinot līdz 

2023.g. decembrim). Tas saistīts ar vairākiem 

risināmiem jautājumiem saistībā ar ieviešanas 

nosacījumu izstrādi (investīcijas sarežģītība, 

būvniecības izmaksu sadārdzinājuma ietekme uz 

iespējām īstenot atbalstu iepriekš plānotajā apmērā),  

nepieciešams pārskatīt sākotnēji sagatavotos mērķa 

grupas sarakstus, kā arī pašvaldības neplāno uzsākt 

projektu īstenošanu pirms līgumu noslēgšanas ar 

CFLA. 

3 IZM 

(55) Kritēriji un kārtība 

attiecībā uz stimuliem un 

pienākumiem uzņēmumiem 

izglītot to darbiniekus un 

radīt vairāk iespēju un 

tiesību darbiniekiem 

izglītoties - reforma 

30.11.2023. 

(+11 mēn.) 

Notiek MK noteikumu projekta izstrāde, to ir 

paredzēts izsludināt sabiedriskajai apspriešanai un 

saskaņošanai ar ministrijām, sociālajiem un 

sadarbības partneriem 2023.gada oktobrī. Lai 

mazinātu birokrātisko slogu, tika pieņemts lēmums 

apvienot vienos MK noteikumos kritērijus un kārtību 

attiecībā uz  stimuliem un pienākumiem (55), kā arī 

kritērijus un kārtību atbalsta pasākumiem (572) ar MK 

noteikumu apstiprināšanas termiņu līdz 2023.gada 

novembra beigām. Attiecīgi tika izstrādāti grozījumi 

Izglītības likumā par termiņa pārlikšanu līdz 

2023.gada  beigām. 

4 IZM 

(78) IKT aprīkojuma 

vienību skaits mērķgrupai 

(izglītojamajiem) - 

investīcija 

30.06.2023. 

(+6 mēn.) 

Saskaņā ar 2022. gada 18. oktobra protokollēmuma 

Nr. 53 70. § 11. punktu, izpildi nodrošināt līdz 

2023.gada 30.jūnijam. Ņemot vērā iepirkuma 

procedūras rezultātu apstrīdēšanu, ir būtiski kavēta 

iepirkuma līguma slēgšana sākotnēji plānotajā 

termiņā.      

 
1 Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 
2 57. atskaites punkts “Kritēriju, kārtības un atbalsta pasākumu pieņemšana attiecībā uz stimuliem un pienākumiem 

uzņēmumiem (jo īpaši mazajās un vidējās nozarēs) izglītot savus darbiniekus” (mērķa datums: 2023.gada 

4.ceturksnis) 



2 

FM sagatavots 27.01.2023. 

Dati no KPVIS uz 27.01.2023. 

 

 
 

5 IZM 

(69) Normatīvais regulējums 

stiprina un īsteno vienotu 

sistēmu digitālo 

pamatprasmju novērtēšanai, 

mācību vajadzību 

apzināšanai, plānošanai un 

novērtēšanai - reforma 

31.05.2023. 

(+5 mēn.) 

Izglītības likuma grozījumi apstiprināti 2022.gada 

11.oktobrī, nosakot deleģējumu izstrādāt MK 

noteikumus līdz 2023.gada 31.maijam. 

6 FM 

(167) Nodokļu maksātāju 

reitingu sistēmas darbības 

uzsākšana, kontroles 

optimizācija – reforma 

30.04.2023. 

(+4 mēn.) 

Lai sasniegtu konkrēto rādītāju, Saeimā ir iesniegti 

divi likumprojekti - “Grozījumi likumā “Par 

nodokļiem un nodevām”” un “Grozījumi likumā “Par 

nodokļiem un nodevām””. Plānots, ka abu 

likumprojektu izskatīšana Saeimā varētu tikt pabeigta 

2023.gada aprīlī. 

7 FM 

(181) VNĪ: Parakstīts kopīgs 

projektēšanas un 

būvniecības līgums par 

kontroles dienestu 

infrastruktūras projektēšanu 

un izbūvi Kundziņsalā - 

investīcija 

30.06.2023. 

(+6 mēn.) 

Plānots, ka atskaites punktu izpildīs 2023. gada 

2.ceturksnī. 

8 FM 

(184) VID: Iepirkums un 

līguma noslēgšana par kravu 

kontroles rentgena iekārtu 

piegādi un uzstādīšanu - 

investīcija 

30.06.2023. 

(+6 mēn.) 

VNĪ vadībā paredzēts vienots iepirkums par kravu 

kontroles rentgena iekārtas uzstādīšanu un kontroles 

dienestu infrastruktūras projektēšanu un izbūvi 

Kundziņsalā (t. i.,  vienlaicīgi izpildot 181. un 

184. rādītājus). Plānots, ka atskaites punktu izpildīs 

2023. gada 2. ceturksnī. 

9 VM 

(151) Metodikas pieņemšana 

pētījumam par sekundārās 

ambulatorās veselības 

aprūpes kvalitāti un 

pieejamību – investīcija  

30.04.2023. 

(+4 mēn.) 

Nacionālā veselības dienesta 2022.gada 7.novembrī 

organizētais iepirkums beidzās bez rezultāta (netika 

saņemts neviens pieteikums). Iepirkuma komisija 

lēma uzsākt sarunu procedūru, kas šobrīd ir procesā. 

Saskaņā ar VM informatīvā ziņojuma projektu MK 

izpildi nodrošināt līdz 2023.gada 30.aprīlim. 

10 EM 

(42) Digitālā brieduma testa 

sistēmas izveide 

uzņēmumiem, lai noteiktu 

uzņēmumiem nepieciešamās 

darbības un valsts atbalstu – 

reforma 

01.04.2023 

(+10 mēn.) 

Rādītāju plānots pabeigt līdz 2023. gada 1.aprīlim, 
kad būs pieejams EK izveidotais digitālā brieduma 

tests. 

11 EM 

(41) Reģionālie 

uzņēmējdarbības atbalsta 

centri nodrošina jaunas 

digitālās transformācijas 

atbalsta funkcijas – reforma 

01.04.2023. 

(+7 mēn) 

Reģionālo kontaktpunktu izveide ir uzsākta, bet nav 

pilnībā pabeigta. Rādītāju plānots pabeigt līdz 2023. 

gada 1.aprīlim, kad būs pieejams EK izveidotais 

digitālā brieduma tests. 

12 EM 

(154) Valsts ilgtermiņa 

stratēģijas izstrāde katrai 

RIS3 jomai un stratēģiskās 

padomes izveide katrai RIS3 

jomai – reforma 

01.04.2023. 

(+3 mēn) 

Stratēģija ir izstrādāta un  saskaņota ar RIS3 jomas 

vadības grupas dalībniekiem. Nepieciešams saskaņot 

izstrādātās stratēģijas ar Inovāciju un pētniecības 

pārvaldības padomes dalībniekiem. Rādītāju plānots 

pabeigt līdz 2023. gada 1.aprīlim. 

 

Finanšu ministrs                  A. Ašeradens 

 
A. Greiškāne 
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