VARAM pārziņā esošo 2014.-2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas
perioda specifisko atbalsta mērķu Ministru kabineta noteikumu un citu saistīto
normatīvo aktu projekti
Publicēts: 01.05.2020.

21.07.2020.

JAUNS: MK noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 786
“Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2020.gadam”” projekts
05.03.2020.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403
„Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”
īstenošanas noteikumi”" projekts
05.03.2020.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 519
„Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un
krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas
īstenošanas noteikumi”" projekts
05.03.2020.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 „
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides
monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību
vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības
līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi”” projekts
05.03.2020.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588
„Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida
atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes
veicināšana” īstenošanas noteikumi”” projekts

28.01.2020.

JAUNS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 „
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides
monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību
vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības
līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi”” projekts
28.01.2020.

JAUNS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 „Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu
atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana”
īstenošanas noteikumi”” projekts
28.01.2020.

JAUNS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 „Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”"
projekts
28.01.2020.

JAUNS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 519 „Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas
risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas
noteikumi”" projekts
20.01.2020.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām"
īstenošanas noteikumi" projekts
10.01.2020.

JAUNS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 „Darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”" projekts
27.12.2019.

JAUNS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas
noteikumi" projekts
29.10.2019.

JAUNS: MK noteikumu projekts „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3. specifiskā
atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” īstenošanas
noteikumi”
24.09.2019.

JAUNS: MK noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 150
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides
monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību
vides pārvaldībā” 5.4.2.1.pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības
priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi””
18.09.2018.

JAUNS: MK noteikumu "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas
noteikumi" projekts
29.05.2018.

JAUNS: MK rīkojuma "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. jūnija rīkojumā Nr. 314 "Par projektu ideju
konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā
infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības"
ietvaros" projekts

10.04.2018.

JAUNS: MK rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 709 "Par
integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas
nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru
grupai""
06.02.2018.

JAUNS: MK noteikumu “Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr. 588 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu
atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana”
īstenošanas noteikumi”” projekts
20.10.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām"
īstenošanas noteikumi" projekts
03.10.2017.

JAUNS: MK noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas
noteikumi" projekts
05.09.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3.
pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi”
22.08.2017.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides
monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību
vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības
priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi

08.08.2017.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”
īstenošanas noteikumi””
07.08.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos
Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām"
īstenošanas noteikumi"
07.08.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā
virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus"
trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
25.07.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā
virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus"
trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
18.07.2017.

JAUNS: MK noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 614
“Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”
22.06.2017.

JAUNS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas
noteikumi"

22.06.2017.

JAUNS: MK noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena
"Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus"
trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
12.05.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.
588 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda
veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu pārstrādes
veicināšana” īstenošanas noteikumi”
12.04.2017.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr. 588
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida
atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.pasākuma “Atkritumu pārstrādes
veicināšana” īstenošanas noteikumi”
03.04.2017.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3.
pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi”
07.03.2017.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3.
pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi”
28.02.2017.

JAUNS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko
datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.
pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana
un attīstība” īstenošanas noteikumi””

21.02.2017.

JAUNS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas
noteikumi"
21.02.2017.

JAUNS: MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām"
īstenošanas noteikumi"
06.12.2016.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 403
„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”
īstenošanas noteikumi”
23.09.2016.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku
novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles
sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi”
25.07.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā
atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma
„Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas
noteikumi”
01.07.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā
atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu
otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

15.06.2016.

PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā
atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma
„Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas
noteikumi”
14.06.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”
24.05.2016.

JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumos Nr.526
„Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu
mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansēto projektu ieviešanā un atgūstams programmas
finansējums””
22.04.2016.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.1.
pasākuma “Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība” īstenošanas noteikumi”
22.04.2016.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.2.
pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” īstenošanas noteikumi”
21.04.2016.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1. specifiskā
atbalsta mērķa „Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma
„Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas
noteikumi”
19.04.2016.

JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.319
„Kārtība, kādā publiskojama Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība”
programmu vadībā Latvijā iesaistīto institūciju informācija par programmu ietvaros apstiprinātajiem
projektiem””
19.04.2016.

JAUNS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā
atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu
otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”
18.04.2016.

PAPILDINĀTS: 2015. gada 17. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas
pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu
publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”
īstenošanas noteikumi”
18.04.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās””
15.04.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu
publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija”
īstenošanas noteikumi”
15.04.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās””
14.04.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”
26.02.2016.

JAUNS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti
un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”
18.02.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās””
18.02.2016.

JAUNS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos
Nr.113 „Kārtības kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu
mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus””
17.02.2016.

JAUNS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.aprīļa noteikumos
Nr.200 „Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība” programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas””
01.02.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu
publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija”
īstenošanas noteikumi”
25.01.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas
attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma
„Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas
noteikumi’

07.01.2016.

JAUNS: Ministru kabineta protokollēmuma projekts „Par Informatīvo ziņojumu „Par pārrobežu sadarbības
stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās””
07.01.2016.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās””
21.12.2015.

JAUNS: Ministru kabineta noteikumu projekts „Par Vienošanos starp Igaunijas Finanšu ministriju, Igaunijas
Republiku un Latvijas Republiku par sadarbības programmas „Interreg V-A Igaunija-Latvija” pārvaldību un
administrēšanu”
09.12.2015.

PAPILDINĀTS: 2015. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 645 “Noteikumi par darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām””
09.12.2015.

PAPILDINĀTS:Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanu””
09.12.2015.

PAPILDINĀTS: 2015. gada 17. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 653 “Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas
pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu
publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”
īstenošanas noteikumi”
02.12.2015.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanu””
25.11.2015.

PAPILDINĀTS: Ministru kabineta protokollēmuma projekts „Par Informatīvo ziņojumu „Par pārrobežu
sadarbības stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās””
25.11.2015.

VARAM pārziņā esošo 2014.-2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda specifisko atbalsta
mērķu Ministru kabineta noteikumu un citu saistīto normatīvo aktu projekti par laika periodu līdz
25.11.2015.
Šī sadaļa ietver normatīvo aktu projektus, kuri ir izveidoti laika posmā līdz 25.11.2015.

https://www.varam.gov.lv/lv/varam-parzina-esoso-2014-2020gada-eiropas-savienibas-fondu-planosanas-periodaspecifisko-atbalsta-merku-ministru-kabineta-noteikumu-un-citu-saistito-normativo-aktu-projekti

