Tematiskās diskusijas par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi)
2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projektā
plānotajām investīcijām
2.politikas mērķī “Zaļāka Eiropa” un DP 3.politisko mērķī “Ciešāk
savienota Eiropa” kopsavilkums
Diskusijas notika attālināti, MS Teams platformā. Katrā diskusijā piedalījās ap
simts dalībnieku – dažādu nozaru asociāciju pārstāvji, ieinteresētās personas no
dažādām Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām u.c.
Diskusijas vadīja Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) ES fondu stratēģijas
departamenta direktora vietnieks Boriss Kņigins, ievadā prezentējot vispārīgu
informāciju par darbības programmas (turpmāk – DP) izstrādes progresu,
saistošajiem nosacījumiem un turpmāko laika grafiku.
Nozaru ministrijas atbilstoši kompetencei prezentēja un atbildēja uz jautājumiem
par plānoto ES fondu ieguldījumu stratēģiju un investīciju tvērumu. Visas
prezentācijas publiski pieejamas e-portfelī.
Kopsavilkums par galvenajām pārrunātajām tēmām:








Ekonomikas ministrija informēja par plānotajiem ES fondu ieguldījumiem
energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas
veicināšanai. Lielākā interese no partneru puses bija tieši par
energoefektivitātes jautājumiem, īpaši par 2021.–2027.gada plānošanas
perioda daudzdzīvokļu ēku siltināšanas programmas ieviešanu, kā arī
investīciju tvērumu, t.sk. energoefektivitātes pasākumiem valsts
kultūrvēsturiskos objektos, kas tiks risināta tālāku ieviešanas nosacījumu
izstrādē.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēja (turpmāk –
VARAM) par plānotajiem ES fondu ieguldījumiem vides nozarē. Liela
interese no pašvaldību puses radās par atsevišķu plānoto investīciju
iekļaušanu pašvaldību klimata stratēģijās. VARAM informēja, ka tuvākajā
laikā pašvaldības tiks informētas sīkāk, t.sk. tiks nodrošināti
metodoloģiskie materiāli. Tāpat tika uzdoti vairāki jautājumi, lai precizētu
plānoto investīciju tvērumu, t.sk. attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas
jomu, bioloģisko daudzveidību.
Iekšlietu ministrija informēja par plānotajiem ES fondu ieguldījumiem
katastrofu pārvaldībā un novēršanā, kā arī, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests, atbildot uz jautājumiem, skaidroja nozares redzējumu
drošībai, peldoties (noslīkšanas gadījumu mazināšanai), caur preventīvo
darbu izglītojot sabiedrību un avio infrastruktūras nozīmi civilās
aizsardzības pasākumu kontekstā.
Satiksmes ministrija (turpmāk – SM) prezentēja plānotās ES fondu
investīcijas transporta un digitālo savienojumu attīstībā 3.politikas mērķa
ietvaros un videi draudzīga transporta attīstībai 2.politikas mērķa ietvaros.
Tika uzdoti precizējoši jautājumi un diskutēts par plānoto investīciju

tvērumu, t.sk. vai plānotas investīcijas gaisa satiksmes infrastruktūras
uzlabošanai. SM skaidroja, ka tās neparedz ES fondu regulu priekšlikumi.
Atbilstoši saņemtajiem komentāriem tiks precizēta DP redakcija attiecībā
uz videi draudzīga transporta investīciju ieviešanā piemērojamo teritoriālo
pieeju. Tika vērsta uzmanība arī uz nepieciešamību gan FM, gan nozaru
ministrijām nodrošināt pārdomātu un savlaicīgu informāciju par
investīciju uzsākšanu (iespējamo faktisko darbu uzsākšanu, lai labāk
plānotu iepirkumus u.c. sagatavošanās darbus).
Abu diskusiju jautājumi, komentāri par DP projektu, uz kuriem netika pilnībā
atbildēts, vai uz kuriem sniegtās atbildes nepieciešams fiksēt rakstiski, kā arī citi
radušies komentāri iesūtāmi DP sabiedriskās apriešanas ietvaros līdz š.g.
9.septembrim uz e-pastu fsd@fm.gov.lv.

