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Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 

2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas projektā 
plānotajām investīcijām 

5. politikas mērķī “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”  
kopsavilkums 

 
Diskusija notika attālināti, MS Teams platformā. Diskusijā piedalījās ap 
astoņdesmit dalībnieku – pašvaldību pārstāvji, dažādu nozaru asociāciju pārstāvji, 
ieinteresētās personas no dažādām Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm, 
nevalstiskām organizācijām u.c. 
 
Diskusiju vadīja Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktors 
Edgars Šadris, ievadā informējot, ka FM vispārīgā prezentācija atkāroti netiks 
prezentēta, ņemot vērā, ka lielākā daļa dalībnieku ar to jau ir iepazinušies pirmajās 
tematiskajās diskusijās par pirmajiem četriem politikas mērķiem. Prezentācija ir 
arī publiski pieejama e-portfelī.  
 
Nozaru ministrijas atbilstoši kompetencei prezentēja plānoto ES fondu 
ieguldījumu stratēģiju un investīciju tvērumu un atbildēja uz jautājumiem. Visas 
prezentācijas ir publiski pieejamas e-portfelī.  
 
Pateicamies visiem, kas aktīvi iesaistījās diskusijās ar jautājumiem, komentāriem 
un ierosinājumiem! Konspektīvs kopsavilkums par galvenajām pārrunātajām 
tēmām ietverts zemāk. 
 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 
informēja par plānotajiem ES fondu ieguldījumiem uzņēmējdarbības 
veicināšanā reģionos, pakalpojumu nodrošināšanā atbilstoši 
demogrāfiskajiem izaicinājumiem, kā arī pašvaldību un plānošanas 
reģionu pārvaldības efektivitātē, t.sk. par plānotajiem ES fondu 
ieguldījumiem kontekstā ar Administratīvi teritoriālo reformu.  
Lielākā interese un jautājumi no pašvaldību puses bija tieši par funkcionālo 
teritoriju pieeju, kā arī plānoto laika grafiku laicīgai investīciju plānošanai 
un investīciju tvērumu, piemēram, vai plānojams atbalsts ielu 
izbūvei/pārbūvei.  Tika uzdoti jautājumi un diskutēts arī par 
sasniedzamajiem rādītājiem un plānoto projektu vērtēšanas procesu, 
ņemot vērā, ka 2021.–2027.gada plānošanas periodā netiks izmantots 
integrēto teritoriālo investīciju mehānisms.   
 

 KM prezentēja plānotās ES fondu investīcijas kultūras mantojuma 
teritorijās un objektos, kā arī plānoto laika grafiku.  Jautājumi un diskusijas 
no pašvaldību un sadarbības partneru puses bija par sasniedzamajiem 
rādītājiem, finansējuma dalījumu DP 5.1.1.SAM1 ietvaros, kā arī, kā tiks 
īstenotas saskaņotas VARAM un KM plānoto investīciju darbības viena 
specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.  

                                                           
 [1] 5.1.1.specifiskais atbalsta mērķis “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības 
un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 

 

https://komitejas.esfondi.lv/27/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F27%2FKoplietojamie%20dokumenti%2FDarb%C4%ABbas%20programmas%20projekta%20Latvijai%202021%2E%2D2027%2E%20Sabiedrisk%C4%81%20apsprie%C5%A1ana&FolderCTID=0x0120001A80129B2D13DE4496830D2929709778&View=%7BE40746C3%2D0D4D%2D4464%2DA694%2D211979EFAA9F%7D
https://komitejas.esfondi.lv/27/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F27%2FKoplietojamie%20dokumenti%2FDarb%C4%ABbas%20programmas%20projekta%20Latvijai%202021%2E%2D2027%2E%20Sabiedrisk%C4%81%20apsprie%C5%A1ana&FolderCTID=0x0120001A80129B2D13DE4496830D2929709778&View=%7BE40746C3%2D0D4D%2D4464%2DA694%2D211979EFAA9F%7D


 
Vienojās, ka diskusijas 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. 
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