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Atveseļošanas fonda ieviešanas koncepts un riski 
Jebkuri Padomes īstenošanas lēmumā (CID) apstiprinātie atskaites punkti un 
mērķi ir jāsasniedz noteiktos termiņos, lai saņemtu EK maksājumu. Ja 
grozījumi, tad tā ir "smagā" procedūra ar Padomes īstenošanas lēmuma 
grozījumiem.

Atveseļošanas 
fonda plāns 

(AF)

Padomes 
īstenošanas 

lēmums (CID), 
pieņemts 

06.07.2021

• Noteikti sasniedzami 
atskaites punkti un 
mērķi

Darbības kārtība 
(operational

arrangements) 
16.02. Latvija un 

EK parakstīja

• Noteikta papildu 
detalizācija/nosacījumi 
sasniedzamiem atskaites 
punktiem/mērķiem
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OBLIGĀTS NOSACĪJUMS: 

AF plānā un CID definētie 

atskaites punkti un mērķi 

(rādītāji) 100% apjomā 

jāsasniedz noteiktajā laika 

grafikā = Maksājumu 

pieprasījuma EK laika grafiks 

= 1 X gadā II ceturksnī. 

SEKAS: Maksājumu 

pieprasījums vai nu ir 

izpildīts vai nav izpildīts -

EK atmaksā 100% paredzēto 

finansējumu konkrētā gada 

MP vai nemaksā neko (0%). 

Finansējuma samazinājums 

atbilstoši izpildes % nav 

paredzēts

1. obligātais 
rīcības 

variants 
(nacionālais)

• Nozares ministrijas dara visu  iespējamo, lai 
sasniegtu rādītājus noteiktā termiņā,

• informē FM koordinatoru un MK par būtiskiem 
riskiem un rīcību  rādītāju sasniegšanai noteiktā 
termiņā

• Ja rādītāji nav sasniedzami noteiktajā 
termiņā, EK pieļaujamā termiņa nobīde ir, 
nodrošinot, ka Maksājuma pieprasījums EK 
tiek iesniegts ne vēlāk kā līdz kārtējā 
kalendārā gada beigām

2. rīcības 
variants 

(grozījumu 
veikšana)

• AF plāna un CID grozījumu veikšana 
atbilstoši AF Regulas 21.pantam:

• 1) Nacionāli oficiāli sagatavoti un MK 
atbalstīti priekšlikumi AF plāna un CID  
grozījumiem un iesniegti EK;

• 2) EK izvērtē 2 mēnešu laikā un iesniedz 
Padomei

• 3) Padome izvērtē un mēneša laikā pieņem 
lēmumu (noraidīt vai apstiprināt)

RISKI:

• 1) komplicēta un laikietilpīga grozīšanas 
procedūra

• 2) Padome var noraidīt priekšlikumu

RĪCĪBAS VARIANTI



Progresā Atveseļošanas fonda plāna ieviešana Latvijā
(1,82 mljrd. EUR)

- 2021.gada septembrī saņemts EK avanss 237,4 milj.EUR
- uzsākts darbs pie reformu un investīciju ieviešanas 
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MK ir apstiprināts laika grafiks Atveseļošanas fonda ieviešanas 

nosacījumu izstrādei. 

Paredzēts līdz 2022.gada beigām uzsākt 80% projektu atlases 

par gandrīz 1,4 mljrd. euro, aptverot visas plāna jomas

Atveseļošanas fonda īstenošanas MK noteikumu vai 

informatīvo ziņojumu skaits 2022. gadā

Sagatavoti MK 

noteikumi/          

info ziņojumi 

Plānotās atlases

2022.g. I pusgads 51 39

2022.g. II pusgads 13 20
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Detalizētu AF laika grafiku skatīt: Plānotās projektu atlases (esfondi.lv)

https://www.esfondi.lv/ko-plano-atbalstit-latvija


MK apstiprinātie Atveseļošanas fonda ieviešanas 
nosacījumi - informatīvie ziņojumi/MK noteikumi - I

Noteikumi par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju 4.1.1.2.i. "Atbalsts 
universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu 

visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību 
nodrošināšanā" (19.04.22. MK sēde; 149,5 milj. EUR AF finansējums; VM)

Informatīvais ziņojums par reformas 6.1.1.r. "Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu 
administrēšanas un muitas jomā" investīcijas 6.1.1.1.i. "Esošo analītisko risinājumu modernizācija", investīcijas 

6.1.1.2.i. "Jaunu analīzes sistēmu izstrāde" un investīcijas 6.1.1.3.i. "Personāla apmācības darbam ar analītisko 
platformu un konsultācijas" īstenošanu (12.04.22. MK sēde; 4 milj. EUR AF finansējums; VID).

Informatīvais ziņojums par 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas 
ilgtspēja un noturība" atskaites punkta "Izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība Genome for

Europe projektā - GoLatvia projekts)" īstenošanu (12.04.22. MK sēde; 1,9 milj. EUR AF finansējums; VM);
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MK apstiprinātie Atveseļošanas fonda ieviešanas 
nosacījumi - informatīvie ziņojumi/MK noteikumi - II

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes 
"Likuma vara" 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" investīcijas 6.3.1.1.i. "Atvērta, 

caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde" īstenošanu" (24.05.22. MK sēde, 600 000 EUR AF 
finansējums; VK)

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.2.i. investīcijas 
"Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa 
stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai" īstenošanu un uzraudzību" (10.05.22. MK sēde; 1,56 milj. EUR AF 

finansējums; LM)

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un 
investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.3.i investīcijas "Publiskās pārvaldes inovācijas eko-

sistēmas attīstība" īstenošanu (10.05.22. MK sēde; 900 000 EUR AF finansējums; VK).
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Maksājuma pieprasījums & progresa ziņojums EK

• Pirmais maksājuma pieprasījums EK par 9 rādītājiem (reformas likuma varas, 
nevienlīdzības mazināšanas un digitālās transformācijas jomās) - 231 milj. EUR tiks 
iesniegts EK š.g. jūnijā.

• Lai 2023. gadā EK iesniegtu maksājuma pieprasījumu par 503 milj. EUR – papildu 
jāizpilda 49 rādītāji 
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Ministrijām jāveic pasākumi, 
lai izpildītu rādītājus 
maksājuma pieprasījuma 
iesniegšanai EK  

& 

savlaicīgi jāinformē 
MK/jāpiedāvā risinājumi, ja 
būtiski riski.



Atveseļošanas fonda plāna MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS 
Nr.1 par 2021. gadā izpildītajiem 9 rādītājiem

 izpildīti visi plānotie 9 rādītāji – reformas likuma varas, nevienlīdzības mazināšanas un

digitālās transformācijas jomās:
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1. Tiesiskā regulējuma, ar ko nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas procedūras, stāšanās spēkā (2.3.2.3.i.; IZM);

2. Tehnisko prasību pieņemšana savienotai un automatizētai braukšanai (2.4.r.; SM);

3. Vienota modeļa pieņemšana “pēdējās jūdzes” attīstībai (2.4.r.; SM);

4. Likuma, ar ko līdzsvaro īrnieku un izīrētāju tiesības, stāšanās spēkā (3.1.1.4.i.; EM);

5. Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ar ko veicina augstas kvalitātes izglītības nodrošināšanu (3.1.1.5.i.; IZM);

6. Stratēģiskā satvara pieņemšana minimālā ienākuma atbalsta sistēmas turpmākai attīstībai (3.1.2.r.; LM);

7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanās spēkā 
(6.2.1.r. IeM);

8. Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz konkurences vides pilnveidošanu un korupcijas risku samazināšanu publiskajā 
iepirkumā (6.4.2.r.; FM);

9. Apstiprināti kritēriji riskantu tirgus sektoru, pasūtītāju un iepirkuma procedūru noteikšanai (6.4.4.r.; FM).



Lai 2023. gadā EK iesniegtu maksājuma pieprasījumu par 
503 milj. EUR – papildus jāizpilda 49 rādītāji 

29.04.2022. EK iesniegts pusgada ziņojums – konspektīvi progresa dati
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Iestādes informē par atsevišķiem riskiem/kavējumiem 2022. g. rādītāju sasniegšanai, bet tos paredz izpildīt EK pieļaujamās nobīdes 
termiņā, lai Latvija iesniegtu EK otro maksājuma pieprasījumu ne vēlāk kā līdz 2023. gada beigām:

Labklājības ministrija

 Valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi, lai nodrošinātu piekļuvi telpām
un informācijai personām ar funkcionāliem traucējumiem

 Būvdarbu līgumu noslēgšana par 63 valsts un pašvaldību ēku vides pielāgojumu veikšanu
 Prognozēšanas modeļa algoritma izstrāde sociālā atbalsta, t.sk. pensiju, ilgtermiņa

prognozēšanai
 Tipveida būvprojekta izstrāde ēku būvniecībai (ēkas ar gandrīz nulles enerģijas patēriņu), kuras

paredzētas tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi

Ekonomikas ministrija 

 Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programma
 Uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programma
 Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programma

Iekšlietu ministrija  Ziņojums par katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

 Vietējās domes lēmumi par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju



2022. gadā jāizpilda rādītāji - I
saskaņā ar Atveseļošanas fonda plānu

1.ceturksnis

 7 atskaites punkti likuma varas, nevienlīdzības mazināšanas un digitālās
transformācijas un klimata jomā:
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1. Dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas spēkā stāšanās (1.2.1.1.i.; EM);

2. Uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programmas spēkā stāšanās (1.2.1.2.i.; EM);

3. Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmas spēkā stāšanās (1.2.1.4.i.; EM);

4. Ziņojuma publicēšana par katastrofu riska pārvaldības sistēmas ieviešanu (1.3.1.r.; IeM);

5. Regulējuma izveide IKT attīstības pasākumu vienotai pārvaldībai publiskajā pārvaldē (2.1.1.r.; VARAM);

6. To valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi (3.1.2.1.i.; LM);

7. Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģijas pieņemšana (6.4.3.r.; FM).



2022. gadā jāizpilda rādītāji - II
saskaņā ar Atveseļošanas fonda plānu

2.ceturksnis

 8 atskaites punkti nevienlīdzības mazināšanas un digitālās transformācijas
jomā:
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1. Normatīvā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes procesu un pakalpojumu digitālās 
transformācijas jomā (2.1.1.r.; VARAM);

2. Normatīvā regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz atbalsta saņemšanu tautsaimniecības datu pārvaldības pārveides 
jomā (2.1.3.r.; VARAM);

3. Tiesiskā regulējuma izveide atbalsta saņemšanai publiskās pārvaldes centrālo sistēmu un platformu attīstības un 
datošanas infrastruktūras pakalpojumu konsolidācijas jomā (2.1.r.; VARAM);

4. Izveidots Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC) (2.2.r.; EM);

5. Digitālā brieduma testa sistēmas izveide uzņēmumiem (2.2.r.; EM);

6. Mājokļu pieejamības pamatnostādņu pieņemšana (3.1.1.4..i.; EM);

7. Vietējās domes pieņem lēmumus par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju (3.1.1.5.i.; IZM);

8. Līguma noslēgšana par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi, informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrādi 
un sistēmas izstrādes uzraudzību (3.1.2.2.i.; LM).



2022. gadā jāizpilda rādītāji - III
saskaņā ar Atveseļošanas fonda plānu

3.ceturksnis

 6 atskaites punkti nevienlīdzības mazināšanas, digitālās transformācijas un
veselības jomā:
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1. Reģionālie uzņēmējdarbības atbalsta centri nodrošina jaunas digitālās transformācijas atbalsta funkcijas 
(2.2.r.; EM);

2. Ministru kabineta noteikumi par zemas īres mājokļu būvniecību (3.1.1.4.i.; EM);

3. Konkrētas mērķgrupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai (3.1.2.1.i.; LM);

4. Tipveida būvprojekta izstrāde (3.1.2.3.i.; LM);

5. Metodikas pieņemšana trīs pētījumiem ar mērķi uzlabot sabiedrības veselības politikas plānošanu un 
īstenošanu mikroorganismu rezistences, vakcinācijas un infekcijas slimību jomā (4.1.1.1.i.; VM);

6. Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana (4.1.1.r.; VM).



2022. gadā jāizpilda rādītāji - II
saskaņā ar Atveseļošanas fonda plānu

4.ceturksnis

 28 atskaites punkti klimata, digitālās transformācijas, nevienlīdzības mazināšanas,
produktivitātes, veselības un likuma varas jomā:
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Klimata jomā (1 atskaites punkts) - stājas spēkā tiesiskais regulējums atbalsta programmai pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes 
uzlabošanai (1.2.1.3.i.; VARAM);

Digitālās transformācijas jomā (4 atskaites punkti) - kārtība attiecībā uz stimuliem un pienākumiem uzņēmumiem izglītot to darbiniekus, 
IKT aprīkojums, regulējums digitālo pamatprasmju novērtēšanai, grozījumi normatīvajos aktos par valsts augstākās izglītības standartiem 
(2.3.1.r.; 2.3.2.r.; IZM);

Nevienlīdzības mazināšanas jomā (5 atskaites punkti) – pārbūvēti valsts reģionālie un vietējie ceļi, atbalsts vietējo pašvaldību kapacitātes 
celšanai, atbalsta programma pašvaldību funkciju veikšanai, piekļuve publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās (3.1.1.1.i.; 3.1.1.2.i.; 
3.1.1.3.i.; 3.1.1.6.i.; 3.1.2.1.i.; VARAM, EM, LM);

Veselības jomā (4 atskaites punkti) - saņemts pozitīvs tehnoloģiju komisijas atzinums par iekārtu atbilstību, veselības aprūpes sniegšanas 
modeļa izstrāde, metodikas pieņemšana pētījumam, koordinācijas mehānisms, lai ieviestu jaunus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas 
modeļus (4.1.1.r.; 4.3.1.r.; VM);

Produktivitātes jomā (2 atskaites punkti) - stratēģijas izstrāde katrai RIS3 jomai, augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reforma (5.1.r.; 
5.2.1.r.; EM, IZM);

Likuma varas jomā (12 atskaites punkti) - darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai, nodokļu maksātāju sistēma, ēnu ekonomikas 
pētniecības programma, pektrofotometrs lietošana (muitā), Kundziņsalas infrastruktūra, kravu kontroles rentgena iekārtas, nevalstisko 
organizāciju darba stiprināšana, valsts pārvaldes modernizācijas plāns, vienotā pakalpojumu centra koncepcija, izmaiņas publisko iepirkumu jomā 
u.c. (6.1.1.r.; 6.1.2.r.; 6.3.1.r.; 6.4.1.r.; 6.4.3.r.; FM, VK).



Iestāžu 2022.gada februārī aktualizētās Atveseļošanas fonda ieviešanas 
naudas plūsmu prognozes kopumā liecina par lēnāku investīciju 
sākšanu nekā veidojot AF plānu 2021. gada vasarā. 

Jauni RISKI Krievijas agresijas Ukrainā ietekmē 

15Iestādēm vismaz vienu reizi gadā jāaktualizē prognozes, jāsniedz FM pēc pieprasījuma 
– FM plāno apkopot kopējo aktualizēto prognozi 2022.gada rudenī.



Paldies par uzmanību!


