4. pielikums
Informatīvajam ziņojumam "Informatīvais ziņojums par
Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums)"

Līdz 2023. gada 2. ceturksnim sasniedzamo Atveseļošanas fonda plāna atskaites punktu un mērķu izpildes statuss.
Sagatavots 14.01.2022.
OA numurs

7

10

komponente

KLIMATA
PĀRMAIŅAS UN
VIDES ILGTSPĒJA

KLIMATA
PĀRMAIŅAS UN
VIDES ILGTSPĒJA

nozares
ministrija

Saistītais pasākums
(reforma vai investīcija)

Atskaites punkta/mērķa
nosaukums

Izpildes statuss

Paredzamais
sasniegšanas
laiks

Statuss uz 10.01.2022

EM

1.2.1.1.i.I. Daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes
Dzīvojamo ēku energoefektivitātes
uzlabošana un pāreja uz
uzlabošanas atbalsta programmas
atjaunojamo energoresursu
stāšanās spēkā
tehnoloģiju izmantošanu

Ieviešanā

1. cet. 2022

Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes.

EM

1.2.1.2.i. Energoefektivitātes
paaugstināšana
Uzņēmējdarbības
uzņēmējdarbībā, ko plānots
energoefektivitātes atbalsta
īstenot valsts mērogā
programmas stāšanās spēkā
apvienota finanšu instrumenta
veidā

Ieviešanā

1. cet. 2022

Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes.

Stājas spēkā tiesiskais regulējums
atbalsta programmai pašvaldību
infrastruktūras energoefektivitātes
uzlabošanai, kas atbalsta projektus
ar plānoto primārās enerģijas vai
CO2 emisiju samazinājumu vismaz
par 30 %

13

KLIMATA
PĀRMAIŅAS UN
VIDES ILGTSPĒJA

VARAM

1.2.1.3.i.I. Pašvaldību ēku un
infrastruktūras uzlabošana,
veicinot pāreju uz atjaunojamo
energoresursu tehnoloģiju
izmantošanu un uzlabojot
energoefektivitāti

Ieviešanā

4. cet. 2022

Ir uzsākts darbs pie Ministru kabineta noteikumu un projektu atlases kritēriju izstrādes.

16

KLIMATA
PĀRMAIŅAS UN
VIDES ILGTSPĒJA

EM

1.2.1.4.i.I. Energoefektivitātes Valsts un vēsturisko ēku
uzlabošana valsts sektora
energoefektivitātes uzlabošanas
Ieviešanā
ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās atbalsta programmas stāšanās spēkā

1. cet. 2022

Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes.

22

KLIMATA
PĀRMAIŅAS UN
VIDES ILGTSPĒJA

IEM

1.3.1.r. Katastrofu pārvaldības
sistēmas adaptācija klimata
Ziņojuma publicēšana par katastrofu
Ieviešanā
pārmaiņām, glābšanas un
riska pārvaldības sistēmas ieviešanu
ātrās reaģēšanas dienesti

1. cet. 2022

Informatīvais ziņojums tiek gatavots

27

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

VARAM

2.1.1.Valsts procesu un
Regulējuma izveide IKT attīstības
pakalpojumu modernizācija un pasākumu vienotai pārvaldībai
digitālā transformācija
publiskajā pārvaldē

Ieviešanā

1. cet. 2022

Grozījumi noteikumos Nr. 764 “Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības” un noteikumos Nr. 597 “Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība” ir izstrādāti un
apstiprināti Ministru kabinetā 2021. gada 31. augustā

28

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

VARAM

Normatīvā regulējuma izveide
2.1.1.Valsts procesu un
atbalsta saņemšanai publiskās
pakalpojumu modernizācija un
pārvaldes procesu un pakalpojumu
digitālā transformācija
digitālās transformācijas jomā

Ieviešanā

2. cet. 2022

Noteikumu projekts ir izstrādāts un iesniegts izskatīšanai un apstiprināšanai Eiropas Komisijā 2021. gada 17. decembrī.

37

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

VARAM

2.1.3.Tautsaimniecības datu
un digitālo pakalpojumu
ekonomikas attīstība

Ieviešanā

2. cet. 2022

Noteikumu projekts ir izstrādāts un iesniegts izskatīšanai un apstiprināšanai Eiropas Komisijā 2021. gada 17. decembrī.

VARAM

Tiesiskā regulējuma izveide atbalsta
saņemšanai publiskās pārvaldes
2.1.r.Valsts IKT resursu
centrālo sistēmu un platformu
izmantošanas efektivitātes un
Ieviešanā
attīstības un datošanas
sadarbspējas paaugstināšana
infrastruktūras pakalpojumu
konsolidācijas jomā

2. cet. 2022

Noteikumu projekts ir izstrādāts un iesniegts izskatīšanai un apstiprināšanai Eiropas Komisijā 2021. gada 17. decembrī.

EM

2.2.r.Uzņēmējdarbības
digitālās transformācijas pilna Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas
Ieviešanā
cikla atbalsta izveide ar
centrs (EDIC)
reģionālo tvērumu

2. cet. 2022

Noteikumu projekts izstrādāts un nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, IKT nozares asociācijai un citiem sadarbības partneriem.

31

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

40

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA
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Normatīvā regulējuma stāšanās
spēkā attiecībā uz atbalsta
saņemšanu tautsaimniecības datu
pārvaldības pārveides jomā
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OA numurs

komponente

41

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

42

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

55

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

78

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

69

70

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

nozares
ministrija

Saistītais pasākums
(reforma vai investīcija)

Atskaites punkta/mērķa
nosaukums

Izpildes statuss

Paredzamais
sasniegšanas
laiks

Statuss uz 10.01.2022

EM

2.2.r.Uzņēmējdarbības
Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta
digitālās transformācijas pilna
centri nodrošina jaunas digitālās
Ieviešanā
cikla atbalsta izveide ar
transformācijas atbalsta funkcijas
reģionālo tvērumu

3. cet. 2022

Noteikumu projekts izstrādāts un nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, IKT nozares asociācijai un citiem sadarbības partneriem.

EM

2.2.r.Uzņēmējdarbības
digitālās transformācijas pilna
cikla atbalsta izveide ar
reģionālo tvērumu

Digitālā brieduma testa sistēmas
izveide uzņēmumiem, lai noteiktu
uzņēmumiem nepieciešamās
darbības un valsts atbalstu

Ieviešanā

2. cet. 2022

Testa norise atbilst programmai “Digitālā Eiropa”. EDIH kandidāti ir uzsākuši sarunas ar Eiropas Komisiju par iespējām pielāgot pārbaudījumu Latvijas vajadzībām.

IZM

2.3.r. Ilgtspējīgas un sociāli
atbildīgas atbalsta sistēmas
pieaugušo izglītībai attīstība

Kritēriji un kārtība attiecībā uz
stimuliem un pienākumiem
uzņēmumiem izglītot to darbiniekus Ieviešanā
un radīt vairāk iespēju un tiesību
darbiniekiem izglītoties

4. cet. 2022

Plānots, ka 2022. gada jūnijā tiks izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts sabiedriskās domas un saskaņošanas procedūrai pirms pieņemšanas Ministru kabinetā

IZM

2.3.2.3.i.Digitālās plaisas
mazināšana sociāli
IKT aprīkojuma vienību skaits
neaizsargātajiem skolēniem un mērķgrupai (izglītojamajiem)
izglītības iestādēs

Ieviešanā

4. cet. 2022

Ir uzsākta iepirkuma procedūra portatīvo datoru iegādei mācību vajadzībām izglītības iestāžu “datorbibliotēkai”. Iepirkuma procedūras mērķis ir papildināt ES pasākumu “IZGLĪTĪBAS iestāžu
digitalizācija” un AF pasākumu “Digitālās plaisas slēgšana sociāli neaizsargātām grupām un izglītības iestādēm”.
Līdz 2022. gada 3. ceturksnim Ministru kabinetā tiks apstiprināts informatīvais ziņojums par pasākuma īstenošanu.

IZM

Normatīvais regulējums stiprina un
2.3.r.Digitālās transformācijas īsteno vienotu sistēmu digitālo
sabiedrības un pārvaldes
pamatprasmju novērtēšanai, mācību Ieviešanā
digitālajai pārveidei
vajadzību apzināšanai, plānošanai un
novērtēšanai

4. cet. 2022

2022. gada maijā plānots unificēt Ministru kabineta noteikumu projektu sabiedriskās domas un saskaņošanas procedūrai pirms pieņemšanas Ministru kabinetā

IZM

Stājušies spēkā grozījumi
normatīvajos aktos par valsts
2.3.r.Digitālās transformācijas augstākās izglītības standartiem,
sabiedrības un pārvaldes
paredzot digitālās kompetences
digitālajai pārveidei
studiju rezultātu sasniegšanu
atbilstošajos Latvijas kvalifikāciju
ietvarstruktūras līmeņos

Ieviešanā

4. cet. 2022

Plānots, ka 2022. gada septembrī Ministru kabineta noteikumu projekts sabiedriskās domas un saskaņošanas procedūrai tiks pieņemts Ministru kabinetā līdz 2022. gada decembrim.

VARAM

3.1.1.1.i. Valsts reģionālo un
vietējo autoceļu tīkla
uzlabošana

Atjaunoti un pārbūvēti valsts
reģionālie un vietējie ceļi novadu
administratīvo centru, to
pakalpojumu un darbavietu drošai
pieejamībai un jauno pašvaldību
pilnīgai darbībai

Ieviešanā

4. cet. 2022

Ministru kabineta informatīvā ziņojuma noteikumu projekts ir sagatavots un šobrīd tiek apspriests starp iesaistītajiem partneriem.

VARAM

3.1.1.2.i. Pašvaldību
kapacitātes stiprināšana to
darbības efektivitātes un
kvalitātes uzlabošanai

Ir pieņemts juridiskais pamats, lai
īstenotu atbalstu vietējo pašvaldību Ieviešanā
kapacitātes celšanai

4. cet. 2022

Ministru kabineta informatīvā ziņojuma noteikumu projekts ir sagatavots un šobrīd tiek apspriests starp iesaistītajiem partneriem.

Ieviešanā

4. cet. 2022

Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu un projektu atlases kritēriju izstrādes.

85

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

89

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

93

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

VARAM, EM

3.1.1.3.i. Investīcijas
uzņēmējdarbības publiskajā
Atbalsta programmas industriālo
infrastruktūrā industriālo
parku un teritoriju attīstīšanai
parku un teritoriju attīstīšanai reģionos pieņemšana
reģionos

99

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

EM

3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda
izveide zemas īres mājokļu
būvniecībai

Mājokļu pieejamības
pamatnostādņu pieņemšana

Ieviešanā

2. cet. 2022

Ir izveidota Mājokļu pieejamības stratēģijas projekts.

100

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

EM

3.1.1.4.i. Finansēšanas fonda
izveide zemas īres mājokļu
būvniecībai

Ministru kabineta noteikumi par
zemas īres mājokļu būvniecību

Ieviešanā

3. cet. 2022

Noteikumu projekts ir izstrādāts un tiek saskaņots ar sadarbības partneriem un ministrijām.

105

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

IZM

3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu
infrastruktūras pilnveide un
aprīkošana

Vietējās domes pieņem lēmumus
par vismaz 20 vispārējās vidējās
izglītības iestāžu reorganizāciju

Ieviešanā

2. cet. 2022

2022. gada 1. ceturksnī plānota pašvaldību projektu priekšatlase, kurā iesaistīti pašvaldību lēmumi par vispārējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, nostiprinot pamatskolas.

107

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

VARAM

3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju
īstenošanai un pakalpojumu
sniegšanai nepieciešamo
bezizmešu transportlīdzekļu
iegāde

Ir pieņemta atbalsta programma
pašvaldību funkciju veikšanai un
transportlīdzekļu iegādei publisko
pakalpojumu sniegšanai

Ieviešanā

4. cet. 2022

Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu un projektu atlases kritēriju izstrādes.
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112

komponente

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

113

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

115

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

118

121

135

138

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

VESELĪBA

VESELĪBA

nozares
ministrija

Saistītais pasākums
(reforma vai investīcija)

Atskaites punkta/mērķa
nosaukums

Līgumu slēgšanas tiesību
piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi
Ieviešanā
publiskām telpām valsts un
pašvaldību ēkās

4. cet. 2022

Projekti vēl nav sākti. Lai paātrinātu projektu īstenošanu un veicinātu būvdarbu sagatavošanu, LM ir
informējis potenciālos saņēmējus, ka izmaksas būs attecināmas no 01.01.2022. (pirms stājas spēkā īstenošanas 3.1.2.1.i regulējums).
LM identificē iespējamu
kavējumu atskaites punkta izpildes termiņā, ņemot vērā, iespējamās nobīdes iepriekš sekojošā atskaites punktā (Nr.112), kā arī saistībā ar to, ka, nosakot sākotnēji tā termiņu, netika plānots, ka
ēku vides pielāgojumu nodrošināšanai nepieciešams izstrādāt būvprojektu, veicot atsevišķu iepirkumu.

Konkrētas mērķgrupas izvēle
mājokļa fiziskās pieejamības
uzlabošanai

3. cet. 2022

Uzsākts darbs pie MK noteikumu par 3.1.2.1.i. investīcijas īstenošanu izstrādes (plānots virzīt iesniegšanai TAP š.g. aprīlī. Attiecīgi minētie MK noteikumi varētu stāties spēkā š.g. jūlijā.

2. cet. 2022

MK informatīvais ziņojums (IZ) par 3.1.2.2.i investīcijas īstenošanu virzīts saskaņošanai TAP 29.12.2021. (notiek MK IZ precizēšana atbilstoši saņemtajiem iebildumiem pirms virzības atkārtotai
saskaņošanai, plānots, ka minētais MK IZ varētu stāties spēkā š.g. aprīlī). Investīcijas izmaksas attiecināmas no 01.01.2022.
LM identificē iespējamu kavēšanos atskaites punkta izpildes termiņā par 2 ceturkšņiem. Identificētas nobīdes iepirkuma organizēšanā (plānots, ka iepirkums tiks izsludināts 2022.gada jūnijs/jūlijs)
un attiecīgi līguma noslēgšanā par 1 cet. (plānots, ka līgums tiks noslēgts 2022.gada septembrī/oktobrī), kas saistītas:
1) ar nepietiekamu projekta personāla kapacitāti, ko ietekmēja Covid-19 pandēmijas straujā izplatība (darbnespēja, noteiktie ierobežojumi u.c.), kā rezultātā kavējās nacionālās darba grupas
izveide, kuras viens no pienākumiem ir definēt ekspertu izvēles kritērijus;
2) iepirkuma sarežģītība, kā rezultātā identificēta nepieciešamība piesaistīt papildu ekspertus ar atbilstošu kvalifikāciju, kas sniegtu atbalstu kvalitatīva darba uzdevuma izstrādē.
Šobrīd ir atrisinātas projekta kapacitātes problēmas un piesaistīts eksperts darba uzdevuma izstrādes atbalstam (tirgus aptauja ir noslēgusies un plānots, ka eksperts strādās no 2022.gada marta
līdz maijam).
Norit darbs pie nacionālās darba grupas izveides (šobrīd vēl tiek apzināti iesaistāmie institūciju pārstāvji, plānots, ka pirmā grupas tikšanās tiks organizēta 2022. martā).

Ieviešanā

3. cet. 2022

MK informatīvais ziņojums (IZ) par 3.1.2.3.i investīcijas īstenošanu virzīts saskaņošanai TAP 05.11.2021. (notiek MK IZ, pārizdodot to MKN, precizēšana atbilstoši saņemtajiem iebildumiem pirms
virzības atkārtotai saskaņošanai, plānots, ka minētie MKN varētu stāties spēkā š.g. aprīlī). Investīcijas izmaksas attiecināmas no 01.11.2021.
LM identificē nobīdes iepirkuma organizēšanā un attiecīgi tipveida būvprojekta izstrādē par 1 cet., kas saistītas ar iepirkuma tehniskās specifikācijas prasību izstrādes aizkavēšanos, ko ietekmēja:
1) pašvaldību viedokļu dažādība attiecībā uz Prasībās noteiktajiem nosacījumiem,
2) tipveida būvprojekta sarežģītība/specifika (piemēram, augstas energoefektivitātes paredzēšana, īpašas prasības telpām, kas paredzētas koplietošanā vienas ēkas diviem dzīvokļiem, uz mērķa
grupu attiecināmie specifiskie nosacījumi u.c.). Minētā ietekmē tehniskās specifikācijas izstrādes posmā nācās piesaistīt Latvijas Arhitektu savienības kompetentus speciālistus;
3) nepieciešamība pasūtīt un noteikt izstrādes prasības plānotās būves informācijas modelēšanai (BIM), kas nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu projektēšanu un turpmāko ēkas konstruēšanu;
4) Covid – 19 pandēmijas straujā izplatība, kā rezultātā tika apgrūtināta tipveida būvprojekta iepirkuma dokumentācijas izstrādē iesaistītā personāla savlaicīga darba izpilde.
Ņemot vērā minēto, tipveida būvprojekta iepirkums izsludināts 10.02.2022. ar piedāvājumu sagatavošanas termiņu līdz 01.03.2022. (kopumā plānots, ka kopējais iepirkuma organizēšanas termiņš
varētu sasniegt līdz 10 kalendārām nedēļām). Savukārt pasūtījuma izpildes termiņš plānots - 28 kalendāra nedēļas (attiecīgi plānotais atskaites punkta sasniegšanas datums - 25.11.2022.).

Ieviešanā

3. cet. 2022

No 2022. gada janvāra sāksies darbs pie īstenošanas dokumentu izstrādes

Ieviešanā

4. cet. 2022

Ir izstrādāts un koordinēšanai nosūtīts noteikumu projekts. Jau 2022. gada sākumā plānots pieņemt Ministru kabineta noteikumus un slēgt līgumus ar attiecīgajām institūcijām. Tas ļaus virzīties uz
priekšu ar projektiem un vienošanas tehnoloģijām

To valsts un pašvaldību ēku izvēle,
kurās jāveic vides pielāgojumi

LM

3.1.2.1.i. Publisko
pakalpojumu un
nodarbinātības pieejamības
veicināšanas pasākumi
personām ar invaliditāti

LM

3.1.2.1.i. Publisko
pakalpojumu un
nodarbinātības pieejamības
veicināšanas pasākumi
personām ar invaliditāti

LM

Līguma noslēgšana par
prognozēšanas modeļa algoritmu
izstrādi, informācijas sistēmas
tehnisko specifikāciju izstrādi un
sistēmas izstrādes uzraudzību

3.1.2.3.i. Ilgstošas sociālās
aprūpes pakalpojuma noturība Tipveida būvprojekta izstrāde
un nepārtrauktība

Metodikas pieņemšana trīs
pētījumiem ar mērķi uzlabot
sabiedrības veselības politikas
plānošanu un īstenošanu
mikroorganismu rezistences,
vakcinācijas un infekcijas slimību
jomā

Veselības
ministrija

4.1.1.1.i.Atbalsts sabiedrības
veselības pētījumu veikšanai

Veselības
ministrija

To projektu skaits, par kuriem
4.1.1.2.i.Atbalsts universitātes
saņemts pozitīvs tehnoloģiju
un reģionālo slimnīcu
komisijas atzinums par iekārtu
veselības aprūpes
atbilstību attiecīgo valsts finansēto
infrastruktūras stiprināšanai
pakalpojumu sniegšanai
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Statuss uz 10.01.2022

1. cet. 2022

LM

3.1.2.2.i. Prognozēšanas rīka
izstrāde

Paredzamais
sasniegšanas
laiks

Uzsākts darbs pie MK noteikumu par 3.1.2.1.i. investīcijas īstenošanu izstrādes (notiek iekšēja saskaņošana pirms virzības iesniegšanai TAP, plānots virzīt iesniegšanai TAP š.g. martā. Attiecīgi
minētie MK noteikumi varētu stāties spēkā š.g. jūnijā).
LM identificē iespējamu kavējumu paredzamajā atskaites punkta izpildes termiņā par aptuveni 2 ceturkšņiem. Nepieciešams laiks, lai veiktu pārrunas ar pašvaldībām un pārliecinātos par to dalību
investīcijas īstenošanā, kā arī ēku atbilstību investīcijas īstenošanai. Ēku saraksta apstiprināšanu kavē arī t.sk. tas, ka:
1) vairākās pašvaldībās pēc ATR vēl nav veiktas visas nepieciešamās izmaiņas saistošajos noteikumos, kā rezultātā nav veikta sociālo pakalpojumu sniedzēju pārreģistrācija atbilstoši sociālo
pakalpojumu sniedzēju prasībām (Saskaņā ar ATR likuma pārejas noteikumu 17. punktā noteikto pašvaldībām saistošo noteikumu izmaiņas jāveic līdz 01.06.2022.).
2) tika identificēta nepieciešamība veikt vairākas izmaiņas, kas saistītas ar nepieciešamību mainīt objektu – minētais saistīts gan ar ēkas neatbilstību investīcijas nosacījumiem, gan pašvaldības
attiekšanos no minētās ēkas pielāgošanas (piemēram, ēka tiek nomāta no privātpersonas, ēkā vairs netiek plānota pakalpojuma sniegšana, kļūdains ēkas novērtējums).

3.1.2.1.i. Publisko
pakalpojumu un
nodarbinātības pieejamības
veicināšanas pasākumi
personām ar invaliditāti

LM

Izpildes statuss

Kavējas

Ieviešanā

Ieviešanā

3 no 5

OA numurs

131

komponente

VESELĪBA

nozares
ministrija

Saistītais pasākums
(reforma vai investīcija)

Atskaites punkta/mērķa
nosaukums

Izpildes statuss

Paredzamais
sasniegšanas
laiks

Statuss uz 10.01.2022

Veselības
ministrija

4.1.1.r.Uz cilvēku centrētas,
visaptverošas, integrētas
veselības aprūpes sistēmas
ilgtspēja un noturība

Digitālās veselības aprūpes
stratēģijas pieņemšana

Ieviešanā

3. cet. 2022

Digitālā veselības aprūpes stratēģija ir izstrādesprocesā un pašlaik notiek vienošanās process ministrijā un padotības iestādēs. 2022. gada sākumā tiks nosūtīta stratēģija, lai vienotos ar iesaistītajā
m iestādēm.

Uz cilvēku vērsta, visaptveroša un
integrēta veselības aprūpes
sniegšanas modeļa izstrāde,
izstrādājot investīciju stratēģiju un
ieteikumus integrētas un
epidemioloģiski drošas veselības
aprūpes attīstībai

Ieviešanā

4. cet. 2022

Ieguldījumu stratēģija tiek izstrādāta un tiks nosūtīta apstiprināšanai iesaistītajām iestādēm 2022. gada janvāra sākumā. Sākot ar 2022. gadu, sāksies darbs pie ieteikumiem integrētās aprūpes pieej
as ieviešanai un ieteikumu kopuma epidemioloģisko prasību izstrādei.

132

VESELĪBA

Veselības
ministrija

4.1.1.r.Uz cilvēku centrētas,
visaptverošas, integrētas
veselības aprūpes sistēmas
ilgtspēja un noturība

151

VESELĪBA

Veselības
ministrija

4.3.1.1.i.Atbalsts sekundārās
ambulatorās veselības aprūpes
kvalitātes un pieejamības
novērtēšanai un uzlabošanai

Metodikas pieņemšana pētījumam
par sekundārās ambulatorās
veselības aprūpes kvalitāti un
pieejamību

Ieviešanā

4. cet. 2022

2022. gada sākumā sāksies darbs pie īstenošanas dokumentu izstrādes

Veselības
ministrija

4.3.1.r.Veselības aprūpes
ilgtspēja, pārvaldības
stiprināšana, efektīva
veselības aprūpes resursu
izlietošana, kopējā valsts
budžeta veselības aprūpes
nozarē palielinājums

Koordinācijas mehānisms, kas
apstiprināts, lai novērtētu, izstrādātu
Ieviešanā
un ieviestu jaunus veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanas modeļus

4. cet. 2022

2022. gada sākumā sāksies darbs pie īstenošanas dokumentu izstrādes

Valsts ilgtermiņa stratēģijas izstrāde
katrai RIS3 jomai un stratēģiskās
Ieviešanā
padomes izveide katrai RIS3 jomai

4. cet. 2022

Noteikumu projekts izstrādāts un nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai.

149

VESELĪBA

154

EKONOMIKAS
PĀRVEIDE UN
EM
PRODUKTIVITĀTES
REFORMA

5.1.r. Inovācijas sistēmas
pārvaldība un privāto
pētniecības un izstrādes|
investīciju motivācija

159

EKONOMIKAS
PĀRVEIDE UN
IZM
PRODUKTIVITĀTES
REFORMA

5.2.1.r. Augstākās izglītības un
Augstākās izglītības iestāžu
zinātnes izcilības un
pārvaldības reforma
pārvaldības reforma

Ieviešanā

4. cet. 2022

Ir stājusies spēkā vispārējā normatīvā bāze augstākās izglītības sistēmas pārvaldības reformas īstenošanai (grozījumi Augstākās izglītības iestāžu likumā).
Attiecībā uz augstākās izglītības iestāžu stratēģiskās specializācijas noteikšanu grozījumi Augstākās izglītības iestāžu likumā nosaka, ka augstākās izglītības iestādes dibinātājs nosaka augstākās
izglītības iestādes sākotnējo stratēģisko specializāciju līdz 2022. gada 30. aprīlim.
Līdz ar to līdz 2022. gada 30. aprīlim vēl jāizstrādā Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta augstākās izglītības iestāžu sākotnējā stratēģiskā specializācija.

LIKUMA VARA

FM

6.1.1.r. Analītikas stiprināšana
Valsts iestāžu darba plāna ēnu
un datu pārvaldības attīstība
ekonomikas ierobežošanai
nodokļu administrēšanas un
2021.–2022. gadam pieņemšana
muitas jomā

Ieviešanā

4. cet. 2022

Atbilstoši noteikumu prasībām Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna projekts 2021. -2022. gadam (projekts) ir saskaņošanas procesā iesniegšanai apstiprināšanai Ministru kabinetā.

FM

6.1.1.r. Analītikas stiprināšana
Nodokļu maksātāju reitingu sistēmas
un datu pārvaldības attīstība
darbības uzsākšana, kontroles
Ieviešanā
nodokļu administrēšanas un
optimizācija
muitas jomā

4. cet. 2022

Iepriekšējā periodā tika izveidota un darbojas darba grupa regulēšanas iespēju izvērtēšanai, nodrošinot nodokļu maksātāju reitingu sistēmas noteikšanu. Līdz šim ir izstrādāti priekšlikumi
normatīvajam regulējumam. Tiesiskā regulējuma saskaņošanas procesu ar citām ministrijām plānots sākt 2022. gada pirmā ceturkšņa beigās.
2021. gada decembra beigās FM ir sagatavojusi likumprojektu, cita starpā ierosinot jauna veida nodokļu administrēšanas kontroles mehānismu — nodokļu inspekcija (kontrole) — kas integrēs
pašlaik likumā noteiktos kontroles veidus (izņemot nodokļu auditu), tādējādi optimizējot un uzlabojot nodokļu administrēšanas procesu.
Likumprojektu 2022. gada marta beigās plānots ievietot TAP portālā sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai, bet aprīlī – nozaru ministrijām un nevalstiskajam sektoram atzinuma sniegšanai.

4. cet. 2022

Saskaņā ar līgumu ir pieņemti pirmie trīs ziņojumi.

4. cet. 2022

Notiek tirgus izpēte par preču cenām un pieejamību. Darbs pie iepirkumu dokumentācijas izstrādes plānots 2022. gada sākumā.

4. cet. 2022

Notiek tirgus izpēte par preču cenām un pieejamību. Darbs pie iepirkumu dokumentācijas izstrādes plānots 2022. gada sākumā.

166

167

LIKUMA VARA

170

LIKUMA VARA

FM

6.1.1.r. Analītikas stiprināšana
un datu pārvaldības attīstība
nodokļu administrēšanas un
muitas jomā

178

LIKUMA VARA

FM

6.1.2.2.i.Muitas laboratorijas
kapacitātes celšana

179

LIKUMA VARA

FM

6.1.2.2.i.Muitas laboratorijas
kapacitātes celšana

181

LIKUMA VARA

FM

6.1.2.4.i. Infrastruktūras
izveide kontroles dienestu
funkciju īstenošanai
Kundziņsalā

Parakstīts kopīgs projektēšanas un
būvniecības līgums

Ieviešanā

4. cet. 2022

Ir pabeigta būvniecības projekta izstrāde minimālā sastāvā (priekšizpēte)

FM

6.1.2.4.i. Infrastruktūras
izveide kontroles dienestu
funkciju īstenošanai
Kundziņsalā

Iepirkums un līguma noslēgšana par
kravu kontroles rentgena iekārtu
Ieviešanā
piegādi un uzstādīšanu

4. cet. 2022

Notiek tirgus izpēte.

184

LIKUMA VARA
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Valsts pētniecības programmas “Ēnu
ekonomikas samazināšana, lai
Ieviešanā
nodrošinātu valsts ilgtspējīgu
attīstību” īstenošana
Iegādāts un uzstādīts
spektrofotometrs lietošanai muitas Ieviešanā
laboratorijā
Iegādāts un uzstādīts
spektrofotometrs lietošanai lidostas Ieviešanā
muitas kontroles punktā
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OA numurs

komponente

nozares
ministrija

Saistītais pasākums
(reforma vai investīcija)

Atskaites punkta/mērķa
nosaukums

Izpildes statuss

Paredzamais
sasniegšanas
laiks

Statuss uz 10.01.2022

206

LIKUMA VARA

Valsts
kanceleja /
Sabiedrības
integrācijas
fonds

6.3.1.4.i.Nevalstisko
organizāciju izaugsme sociālās Regulējuma publicēšana attiecībā uz
drošības pārstāvniecības
atbalstu nevalstiskajām
Ieviešanā
stiprināšanā un sabiedrības
organizācijām šādās jomās:
interešu uzraudzībā

4. cet. 2022

Ir uzsākta tiesiskā regulējuma izstrāde nevalstisko organizāciju atbalstam divās jomās.

196

LIKUMA VARA

Valsts
kanceleja

6.3.1.r. Valsts pārvaldes
modernizācija

Apstiprināts valsts pārvaldes
modernizācijas plāns

Ieviešanā

4. cet. 2022

Notiek publiskā sektora modernizācijas plāna vispārējās sistēmas sagatavošana.

198

LIKUMA VARA

Valsts
kanceleja

6.3.1.r. Valsts pārvaldes
modernizācija

Ir apstiprināta vienota pakalpojumu
centra koncepcija kā
Ieviešanā
priekšnoteikums centralizētu
pakalpojumu sniegšanai

4. cet. 2022

Notiek darbs pie Vienota pakalpojumu centra koncepcijas

208

LIKUMA VARA

FM

6.4.1.r.Publisko iepirkumu
līgumu reģistra izveide

Ir pieejams publisko iepirkumu
līgumu reģistrs.

Ieviešanā

4. cet. 2022

Grozījumi Publisko iepirkumu likumdošanā ir pieņemšanas procesā, tehniskā risinājuma izstrāde vēl nav sākta.

210

LIKUMA VARA

FM

6.4.3.r. Profesionalizācijas
stratēģijas izstrāde un
īstenošana

Iepirkumu veicēju profesionalizācijas
Ieviešanā
stratēģijas pieņemšana

1. cet. 2022

Ir sākusies profesionalizācijas stratēģijas izstrāde. Informatīvais ziņojums par iepirkumu centralizāciju tiek gatavots iesniegšanai Ministru kabinetā.

211

LIKUMA VARA

FM

6.4.3.r. Profesionalizācijas
stratēģijas izstrāde un
īstenošana

Grozījumi attiecīgajos tiesību aktos,
Ieviešanā
noteikumos un iekšējās procedūrās

4. cet. 2022

Ir uzsākta no profesionalizācijas stratēģijas izrietošo darbību īstenošana

19

KLIMATA
PĀRMAIŅAS UN
VIDES ILGTSPĒJA

EM

1.2.1.5.i. Elektroenerģijas
pārvades un sadales tīklu
modernizācija

Paziņojums par līgumu slēgšanas
tiesību piešķiršanu apstiprinātiem
Ieviešanā
projektiem 80 000 000 EUR apmērā

1. cet. 2023

Notiek darbs pie Ministru kabineta noteikumu izstrādes.

32

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

VARAM

2.1.2.1.i.Pārvaldes
centralizētās platformas un
sistēmas

Koordinētu plānu apstiprināšana
centralizētu funkciju vai
pakalpojumu izveidei, pārveidei vai
ieviešanai

Ieviešanā

1. cet. 2023

Tiesiskais regulējums precizē centralizēta plāna formātu un katra IKT risinājuma iesniegšanas termiņu, kas jāizstrādā atbildīgajai institūcijai.
Sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts reformu un investīciju virziena īstenošanai,
kas nosaka, ka ministrija, līdz 2022. gada 31. decembrim sagatavojot un iesniedzot priekšlikumus Ministru kabineta rīkojumiem par projektu atlases kārtām, atbild par ministrijas pārziņā nodoto inv
estīciju mērķu sasniegšanu, izmantojot piešķirto finansējumu saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem un termiņiem.

Pieņemts profesionālās
Ieviešanā
rehabilitācijas pakalpojuma apraksts

1. cet. 2023

MK informatīvais ziņojums (IZ) par 3.1.2.4.i investīcijas īstenošanu virzīts saskaņošanai TAP 08.02.2022. (plānots, ka minētais MK IZ varētu stāties spēkā š.g. maijā). Investīcijas izmaksas
attiecināmas no 01.11.2021.

124

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

LM

3.1.2.4.i. Sociālās un
profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu sinerģiska
attīstība cilvēku ar
funkcionāliem traucējumiem
drošumspējas veicināšanai

111

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

LM

3.1.2. Sociālo un
Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi,
nodarbinātības pakalpojumu
lai uzlabotu minimālo ienākumu
pieejamība minimālo
atbalsta sistēmu
ienākumu reformas atbalstam

Ieviešanā

1. cet. 2023

2021. gada 17. septembrī Ministru kabinets ar rīkojumu Nr. 657 apstiprināja politikas plānošanas dokumentu “Minimālās ienākumu atbalsta sistēmas uzlabošanas plāns 20222024” ". Rīkojuma 3. un 4. punkts nosaka, ka plāna īstenošanai Labklājības ministrija sagatavos priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, kas tiks izskatīti 2023. gada budžeta procesā.

157

EKONOMIKAS
PĀRVEIDE UN
EM
PRODUKTIVITĀTES
REFORMA

5.1.1.2.i. Atbalsta instruments
Izveidoti inovāciju klasteri
inovāciju klasteru attīstībai

Ieviešanā

1. cet. 2023

Noteikumu projekts izstrādāts un nosūtīts saskaņošanai Finanšu ministrijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un sadarbības partneriem.

Finanšu ministrs

J. Reirs

J. Gelaha 670654470
jekaterina.gelaha@fm.gov.lv
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