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 ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) 

īstenošana un piemērošana atbilstoši Padomes Lēmumam 

2010/48/EK

Plāns personu ar invaliditāti vienlīdzīgu 

iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam

Labklājības ministrija Izsludināts VSS 13.05.2021. Saskaņošanā Līdz 06.07.2021.

Labas pārvaldības valsts vai reģionālā viedās specializācijas 

stratēģija

Nacionālās industriālās politikas 

pamatnostādnes 2021.-2027.gadam 

Ekonomikas ministrija Apstiprināts 16.02.2021. Apstiprināts

Labas pārvaldības valsts vai reģionālā viedās specializācijas 

stratēģija

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un 

inovācijas pamatnostādnes 2021.-

2027.gadam

Izglītības un zinātnes 

ministrija

Apstiprināts 14.04.2021 Apstiprināts

Labas pārvaldības valsts vai reģionālā viedās specializācijas 

stratēģija

Reģionālās politikas pamatnostādnes 

2021.-2027.gadam

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija

Apstiprināts 26.11.2019. Apstiprināts

Labas pārvaldības valsts vai reģionālā viedās specializācijas 

stratēģija

Digitālās transformācijas pamatnostādnes 

2021.-2027.gadam

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija

Izsludināts VSS 14.01.2021. Saskaņošanā Līdz 30.06.2021.

Labas pārvaldības valsts vai reģionālā viedās specializācijas 

stratēģija

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. - 

2027. gadam "Kultūrvalsts"

Kultūras ministrija Izsludināts VSS 29.04.2021. Saskaņošanā Līdz 30.06.2021.

Stratēģiskās politikas satvars, kas atbalsta dzīvojamo un 

nedzīvojamo ēku renovēšanu energoefektivitātes uzlabošanai

Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija Ekonomikas ministrija Apstiprināts 10.11.2020. Apstiprināts

Stratēģiskās politikas satvars, kas atbalsta dzīvojamo un 

nedzīvojamo ēku renovēšanu energoefektivitātes uzlabošanai/

Enerģētikas nozares pārvaldība/

Efektīvi veicināt atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanu 

dažādās nozarēs un visā ES

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 

2021. - 2030.gadam

Ekonomikas ministrija Apstiprināts 04.02.2020. Apstiprināts

Efektīvs katastrofu risku pārvaldības satvars Valsts Civilās aizsardzības plāns Iekšlietu ministrija Apstiprināts 25.08.2020. Apstiprināts Grozījumus Civilās 

aizsardzības plānā plānots 

apstiprināt līdz Līdz 

31.07.2021.

Atjaunināts plāns par nepieciešamajām investīcijām ūdensapgādes 

un notekūdeņu nozarēs

Notekūdeņu apsaimniekošanas 

investīciju plāns 2021.–2027.gadam

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija

Apstiprināts

Papildus informācija. Plānu neapstiprina MK, bet tas 

tiek apstiprināts kā daļa no Upju baseinu 

apsaimniekošanas plāniem, ko paraksta VARAM 

ministrs ar rīkojumu. Plāns apstiprināts 20.11.2020., 

ministra rīkojums par plāna iekļaušanu upju baseinu 

apsaimniekošanas plānos - 30.11.2020.

Apstiprināts

Atjaunināts plāns par nepieciešamajām investīcijām ūdensapgādes 

un notekūdeņu nozarēs

Ūdensapgādes investīciju plāns 2021-

2027.gadam

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija

Apstiprināts

Papildus informācija. Plānu neapstiprina MK, bet tas 

tiek apstiprināts kā daļa no Upju baseinu 

apsaimniekošanas plāniem, ko paraksta VARAM 

ministrs ar rīkojumu. Plāns apstiprināts 20.11.2020., 

ministra rīkojums par plāna iekļaušanu upju baseinu 

apsaimniekošanas plānos - 30.11.2020.

Apstiprināts

Atjaunināts atkritumu apsaimniekošanas plāns Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 

2021.-2028.gadam

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija

Apstiprināts 22.01.2021. Apstiprināts

Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programma Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību 

programma 2021.-2027.gadam

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija

Apstiprināts

Papildus informācija. Plānu neapstiprina MK, to 

saskaņo un iesniedz tieši EK atbilstoši Padomes 

Direktīvai 92/43/EEK 

12.04.2021. Apstiprināts

Valsts vai reģionālais platjoslas plāns Elektronisko sakaru nozares attīstības 

plāns 2021. -2027. gadam 

Satiksmes ministrija Noslēgusies sabiedriskā apspriešana, notiek plāna 

precizēšana.

VSS - 20.05.2021. Saskaņošanā Līdz 30.09.2021.

Visaptveroša transporta plānošana atbilstošajā līmenī Transporta attīstības pamatnostādnes 

2021.-2027.gadam 

Satiksmes ministrija Izsludināts VSS 04.03.2021. Saskaņošanā Līdz 17.08.2021.

Visaptveroša transporta plānošana atbilstošajā līmenī Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras 

attīstības plāns 2018. -2022. gadam.

Satiksmes ministrija Apstiprināts 06.11.2018. Apstiprināts

Visaptveroša transporta plānošana atbilstošajā līmenī Dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 

2022.-2026.gadam

Satiksmes ministrija Izstrādes procesā, notiek izvērtējums Saskaņošanā Līdz 01.10.2021

Visaptveroša transporta plānošana atbilstošajā līmenī Eiropas vilcienu kustības vadības 

sistēmas (ERTMS) Nacionālais 

ieviešanas plāns 

Satiksmes ministrija Apstiprināts 13.12.2017.

(aktualizēts)

Apstiprināts

Visaptveroša transporta plānošana atbilstošajā līmenī Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-

2027. gadam

Satiksmes ministrija Noslēgusies sabiedriskā apspriešana, izsludināts VSS, 

saņemti atzinumi. Notiek plāna precizēšana.

VSS - 13.05.2021. Saskaņošanā Līdz 17.09.2021.

Stratēģiskās politikas satvars aktīvai darba tirgus politikai/ 

Valsts dzimumu līdztiesības stratēģiskais satvars/ 

Valsts stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un 

nabadzības mazināšanas jomā/ 

Stratēģiskās politikas satvars veselības un ilgtermiņa aprūpes jomā

Sociālās aizsardzības un darba tirgus 

politikas pamatnostādnes  2021.-2027. 

gadam

Labklājības ministrija Izsludināts VSS 13.05.2021. Saskaņošanā Līdz 06.07.2021.

Stratēģiskās politikas satvars aktīvai darba tirgus politikai/

Stratēģiskās politikas satvars izglītībai un mācībām visos līmeņos/

Valsts stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un 

nabadzības mazināšanas jomā/ 

Romu integrācijas valsts stratēģija

Izglītības attīstības pamatnostādnes 

2021.-2027.gadam

Izglītības un zinātnes 

ministrija

Izsludināts VSS 01.10.2020. Saskaņošanā Līdz 15.06.2021.

Valsts dzimumu līdztiesības stratēģiskais satvars Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu 

tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-

2023.gadam

Labklājības ministrija Izsludināts VSS 13.05.2021. Saskaņošanā Līdz 06.07.2021.

Valsts dzimumu līdztiesības stratēģiskais satvars/

Valsts stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un 

nabadzības mazināšanas jomā

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības 

pamatnostādnes 2021.–2027. gadam

Labklājības ministrija izstrādes procesā Izstrādē Līdz 30.12.2021

Stratēģiskās politikas satvars izglītībai un mācībām visos līmeņos. Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. -

2027. gadam "Kultūrvalsts"

Kultūras ministrija Izsludināts VSS 29.04.2021. Saskaņošanā Līdz 30.06.2021.

Valsts stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un 

nabadzības mazināšanas jomā

Resocializācijas politikas 

pamatnostādnes 2021.-2027.gadam

Tieslietu ministrija Izstrādē Izstrādē Līdz 31.12.2021.

Valsts stratēģiskās politikas satvars sociālās iekļaušanas un 

nabadzības mazināšanas jomā/

Romu integrācijas valsts stratēģija

Saliedētas un pilsoniski aktīvas 

sabiedrības attīstības pamatnostādnes 

2021.–2027.gadam

Kultūras ministrija Apstiprināts 04.02.2021. Apstiprināts

Stratēģiskās politikas satvars veselības un ilgtermiņa aprūpes jomā Sabiedrības veselības pamatnostādnes 

2021.-2027.gadam

Veslības ministrija Izsludināts VSS 25.02.2021. Saskaņošanā Līdz 30.07.2021.

* Iekļauti tie ieguldījumu priekšnosacījumi, kuru izpilde tiks nodrošināta ar nozaru plānošanas dokumentiem.

**Iekļauti tikai nozaru plānošanas dokumenti, kurus izstrādā ministrijas, lai nodrošinātu ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi (t.i. nav iekļauti normatīvie akti, iekšējās kārtības u.c.dokumentācija, kas arī pamato ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi).

Finanšu ministrs J. Reirs

Pukse 67083930

Anna.Pukse@fm.gov.lv

Pielikums nformatīvajam ziņojumam par 

Eiropas Savienības fondu investīciju 

ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)

Informācija par nozaru plānošanas dokumentu statusiem ieguldījumu priekšnosacījumu izpildei

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502107
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502107
https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/321037-par-nacionalas-industrialas-politikas-pamatnostadnem-20212027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/322468-par-zinatnes-tehnologijas-attistibas-un-inovacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/322468-par-zinatnes-tehnologijas-attistibas-un-inovacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/322468-par-zinatnes-tehnologijas-attistibas-un-inovacijas-pamatnostadnem-20212027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/310954-par-regionalas-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40496916
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40496916
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2019-08-13&dateTo=2020-08-12&text=%C4%93ku+atjauno%C5%A1anas&org=0&area=0&type=0
https://likumi.lv/ta/id/312423-par-latvijas-nacionalo-energetikas-un-klimata-planu-20212030-gadam
https://likumi.lv/ta/id/312423-par-latvijas-nacionalo-energetikas-un-klimata-planu-20212030-gadam
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40480284
https://www.varam.gov.lv/lv/notekudenu-apsaimniekosanas-investiciju-plans-2021-2027-gadam
https://www.varam.gov.lv/lv/notekudenu-apsaimniekosanas-investiciju-plans-2021-2027-gadam
https://www.varam.gov.lv/lv/udensapgades-investiciju-plans-2021-2027-gadam
https://www.varam.gov.lv/lv/udensapgades-investiciju-plans-2021-2027-gadam
https://www.varam.gov.lv/lv/atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-plans-2021-2028gadam-0
https://www.varam.gov.lv/lv/atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-plans-2021-2028gadam-0
https://www.daba.gov.lv/lv/prioritaro-ricibu-programma-natura-2000-tiklam-latvija-2021-2027
https://www.daba.gov.lv/lv/prioritaro-ricibu-programma-natura-2000-tiklam-latvija-2021-2027
https://www.sam.gov.lv/lv/elektronisko-sakaru-nozares-attistibas-plans-2021-2027gadam
https://www.sam.gov.lv/lv/elektronisko-sakaru-nozares-attistibas-plans-2021-2027gadam
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499044
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40499044
https://likumi.lv/ta/id/302833?&search=on
https://likumi.lv/ta/id/302833?&search=on
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-latvia-lv.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-latvia-lv.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/nip-ccs-tsi-latvia-lv.pdf
https://www.sam.gov.lv/lv/celu-satiksmes-drosibas-plans-2021-2027gadam
https://www.sam.gov.lv/lv/celu-satiksmes-drosibas-plans-2021-2027gadam
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502106
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502106
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502106
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492545&mode=vss&date=2020-10-01
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40492545&mode=vss&date=2020-10-01
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502108
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40502108
https://www.km.gov.lv/lv/pazinojums-08032021
https://www.km.gov.lv/lv/pazinojums-08032021
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490048
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490048
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40490048
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498718&mode=vss&date=2021-02-25
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40498718&mode=vss&date=2021-02-25
mailto:Anna.Pukse@fm.gov.lv

