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22-TA-1308: Informatīvais ziņojums (Jauns) 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums) 

Nr.p.k. 
Saskaņošanai nosūtītā projekta 

redakcija 
Iebildums / Priekšlikums Apstrādes informācija Galīgā redakcija 

1. Informatīvais ziņojums 

Informatīvais ziņojums par 

Eiropas Savienības fondu 

investīciju ieviešanas statusu 

(ikmēneša ziņojums)  

Priekšlikums (ĀM - 

27.04.2022.) 

Ierosinām informatīvā ziņojuma 

2. lpp pirmajā teikumā precizēt 

redakciju attiecībā uz Krievijas 

Federācijas militāro iebrukumu 

Ukrainā. 

Piedāvātā redakcija 

2022. gada 6. aprīlī EK ir 

apstiprinājusi iniciatīvu attiecībā 

uz kohēzijas rīcību bēgļu 

atbalstam Eiropā (CARE), kuras 

mērķis ir mazināt Krievijas 

Federācijas militārā iebrukuma 

Ukrainā radītās krīzes sekas, 

veicinot ES dalībvalstu iespējas 

ES fondu 2014.–2020. gada 

plānošanas perioda ietvaros 

īstenot specifiski mērķētas 

darbības Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda, Eiropas Sociālā 

fonda, REACT-EU un Eiropas 

Ņemts vērā 

Skatīt informatīvo ziņojumu. 

- 
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Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 

personām ietvaros, kas palīdzētu 

pielāgoties gan potenciālajam 

Ukrainas civiliedzīvotāju 

pieplūdumam ES dalībvalstīs, 

gan ar migrācijas krīzi saistītajai 

vispārējai ietekmei uz 

sociālekonomisko situāciju, 

atvieglojot nosacījumus iekšējai 

finansējuma pārdalei ES fondu 

2014.–2020. gada plānošanas 

perioda piešķīruma ietvaros 

(neparedzot papildu finansējuma 

piešķiršanu ES dalībvalstīm). 

2. Informatīvais ziņojums 

Informatīvais ziņojums par 

Eiropas Savienības fondu 

investīciju ieviešanas statusu 

(ikmēneša ziņojums)  

Priekšlikums (ĀM - 

27.04.2022.) 

Ierosinām informatīvā ziņojuma 

3. lpp pēdējās rindkopas pirmajā 

teikumā precizēt redakciju 

attiecībā uz Krievijas iebrukumu 

Ukrainā. 

Piedāvātā redakcija 

Ņemot vērā 2022. gada 

24. februārī uzsākto Krievijas 

iebrukumu Ukrainas teritorijā, 

donorvalstis (Norvēģija, Islande, 

Lihtenšteina) 2022. gada 

11. marta vēstulē 

EEZ/Norvēģijas grantu 

Ņemts vērā 

Skatīt informatīvo ziņojumu.   

- 
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vadošajām iestādēm aicināja 

izskatīt iespējas no 

EEZ/Norvēģijas grantu 

Divpusējās sadarbības fonda 

(DSF) novirzīt finansējumu 

ukraiņu bēgļu atbalstam. 

3. Informatīvais ziņojums 

Informatīvais ziņojums par 

Eiropas Savienības fondu 

investīciju ieviešanas statusu 

(ikmēneša ziņojums)  

Priekšlikums (LM - 

27.04.2022.) 

Aicinām papildināt informatīvajā 

ziņojumā ietverto informāciju 

par Atveseļošanas fonda plāna 

īstenošanu, norādot, ka iestādes 

turpina darbu, t.sk. lai 

nodrošinātu šim gadam noteikto 

atskaites punktu/mērķu 

sasniegšanu. Vienlaikus LM 

30.03.2022. iesniedza ESFAK 

informāciju par iespējamam 

nobīdēm pārziņas atskaites 

punktu/mērķu izpildē, kuras t.sk. 

ir veicinājusi ģeopolitiskā 

situācija un tās ietekme uz 

būvniecības procesiem. LM 

sekos līdzi pārziņas investīciju 

ieviešanai un līdz 30.09.2022. 

informēs ESFAK un, ja 

nepieciešams, MK par atskaites 

punktu/mērķu izpildes progresu 

un priekšlikumiem turpmākajām 

rīcībām gadījumā, ja joprojām 

būs apdraudēta to izpilde. 

Ņemts vērā 

Informatīvā ziņojuma redakcija 

saskaņota e-pastā 28.04.2022. 

Skatīt informatīvo ziņojumu.   

- 
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Piedāvātā redakcija 

- 

 


