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2024

2025

2026

2027

2028

2029

14-20 KP top-up - React-EU
320 milj .EUR (t.sk. fondi 272 milj. EUR

* garantētā daļa 209 milj. EUR)

Taisnīgas pārkārtošanas fonds – JTF
225 milj. EUR, t.sk. JTF 192 milj. EUR 

(nav iekļauts pārvedums -notiek pārrunas, vai būs nepieciešams KP finansējuma pārvedums)

2014.-2020.gada plānošanas periods

2021.-2027.gada plānošanas periods

Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms – RRF

1,65 miljrd.garantēti
*kopā 2,02 miljrd. indikatīvi

Kohēzijas politikas fondi – ERAF, KF, ESF+, FEAD

4,991 miljardi EUR (t.sk. fondi 4,242 miljardi EUR)

Vairāk kā 8 mljrd. EUR reformām, attīstībai un ekonomikas noturībai1

Vairāk finansējuma avotu – lielākas iespējas izaugsmei!

*Oficiāli paziņots piešķīrums 2018.gada cenās, summas faktiskajās cenās aprēķinātas, balstoties uz fondu finansējuma sadalījumu pa gadiem Komisijas priekšlikumos. 

Finansējuma sadalījums pa gadiem var mainīties, kas attiecīgi ietekmē summas, kas izteiktas faktiskajās cenās.

369 milj. EUR 
pārvedumi uz CEF un 
Pārrobežu sadarbību
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Fiskālie aspekti (2019)

• Samazināt nodokļus zema 
atalgojuma saņēmējiem

• Nodrošināt efektīvu 
uzraudzību un nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu 
legalizēšanas novēršanas 
regulējuma īstenošanu.

Sociālā iekļaušana (2019)

• Uzlabot minimālo 
ienākumu pabalstu 
ienākumu atbalsta 
adekvātumu 

• Uzlabot izglītības un 
apmācības kvalitāti un 
efektivitāti. 

• Uzlabot veselības aprūpes 
sistēmas pieejamību, 
kvalitāti un izmaksu 
lietderību

Ieguldījumi (2019)

• Ieguldījumus koncentrēt uz 
inovāciju, cenas ziņā 
pieejamu mājokļu 
piedāvājumu, transportu –
jo īpaši attiecībā uz tā 
ilgtspēju – resursu 
efektivitāti un 
energoefektivitāti, 
energotīklu
starpsavienojumiem un 
digitālo infrastruktūru, 
ņemot vērā reģionālās 
atšķirības.

Pārvaldība (2019)

• Uzlabot publiskā sektora 
atbildību un efektivitāti, jo 
īpaši attiecībā uz 
pašvaldībām un valsts un 
pašvaldību uzņēmumiem, kā 
arī interešu konfliktu 
novēršanas režīmu.

Ekonomikas atveseļošana 
(2020)

• Veikt visus vajadzīgos 
pasākumus, lai efektīvi 
ierobežotu pandēmijas 
izplatību, stiprinātu 
ekonomiku un atbalstītu 
tās turpmāko atlabšanu

• Stiprināt veselības 
sistēmas noturību un 
pieejamību, tostarp 
nodrošinot to ar papildu 
cilvēkresursiem un finanšu 
resursiem. 

Sociālā iekļaušana (2020)

• Paredzēt pienācīgu 
ienākumu atbalstu krīzes 
vissmagāk skartajām 
iedzīvotāju grupām un 
stiprināt sociālās drošības 
tīklu. 

• Mazināt krīzes ietekmi uz 
nodarbinātību, tostarp 
izmantojot elastīgu darba 
režīmu, aktīvos darba tirgus 
pasākumus un prasmju 
pilnveidošanu.

Ieguldījumi (2020)

• Nodrošināt likviditātes 
atbalsta pieejamību 
uzņēmumiem

• Pasteidzināt labā 
sagatavotībās stadijā esošo 
publisko investīciju 
projektu īstenošanu

• Virzīt investīcijas uz zaļo 
pārkārtošanos un digitālo 
pāreju

Finanšu sektora 
caurspīdīgums (2020)

• Turpināt darbu pie 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas 
sistēmas pilnveidošanas. 

Padomes rekomendācijas Latvijai 2019. un 2020.gadā



Uzlabot minimālo ienākumu pabalstu ienākumu atbalsta adekvātumu. 

Uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti. 

Uzlabot veselības aprūpes sistēmas pieejamību, kvalitāti un izmaksu lietderību

GMI palielinājums vienai personai no 64 EUR uz 109 EUR (un 76 EUR katrai nākamajai 
personai  mājsaimniecībā)

GMI personām ar īpašām vajadzībām no 128,06 EUR uz 272 EUR

Minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze paaugstināta no 80 uz 136 EUR, personām ar 
īpašām vajadzībām no 122.69 EUR uz 163 EUR:

Turpināts atbalsts profesionālās izglītības satura reformai

Mediķu atalgojums palielināts vidēji par 23.59% salīdzinot ar 2020.gadu

Atbalsts veselības tīkla efektivitātes reformai

Atbalsts skolu tīkla efektivitātes 
uzlabošanai

Cenas ziņā pieejami mājokļi

Papildus aktīvas nodarbinātības pasākumi

Digitālās prasmes

Atbalsts veselības aprūpes sistēmai

Atbalsts skolu tīkla efektivitātes uzlabošanai

Sociālie mājokļi

Aktīvās nodarbinātības pasākumi

Mūžizglītība, digitālās prasmes

Piemērs pieejai rekomendāciju ieviešanā- Sociālā joma



Reformu piedāvājumi
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Klimats • Pāreja uz ilgtspējīgu transportu, energoefektivitāte visos sektoros, 

Digitālā 
transformācija

• Koordinācijas mehānismi publiskā sektora IKT risinājumu pilnveidei 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai

Veselība • Veselības pakalpojumu tīkla efektivitāte

Nevienlīdzību 
mazināšana

• Administratīvi teritoriālā reforma

Ekonomiskā 
transformācija

• Produktivitātes paaugstināšana, augstskolu konsolidācija

Likuma vara • Ēnu ekonomikas un ekonomisko noziegumu apkarošanas stiprināšana 



Atveseļošanas un noturības plāna 
komponentes

Klimats Digitālā transformācija Veselība

Nevienlīdzības 
mazināšana (ATR)

Ekonomikas 
transformācija

Likuma vara

1,65 miljd. garantēti
*2,02 miljd. Indikatīvi kopā

37% 20% 11%

2%10%20%



2. Priekšlikums par indikatīvo ANM plāna 
finansējuma sadalījumu, 1,65 miljd. EUR

• Izmešu samazināšana transporta sektorā: Pierīgas Vision0 plāns – 295 milj. 
EUR

•Biometāna flagship projekts – 40 milj. EUR

• AER, ražošanas zaļināšana un energoefektivitāte – 183 milj. EUR
• Glābšanas dienesti – 36 milj. EUR
• Vides adaptācijas pasākumi - 54 milj. EUR

Klimata pārmaiņas un 
ilgtspēja

37%, 610,5 milj. EUR

• Valsts pārvaldes digitālā transformācija – 158 milj. EUR
• Uzņēmumu digitalizācija un inovācijas – 113,8 milj. EUR
•Digitālās prasmes – 40,7 milj. EUR

•Infrastruktūra (5G) – 16,5 milj. EUR

Digitālā transformācija
20%, 330 milj. EUR

• Valsts un reģionālas nozīmes autoceļi– 102,3 milj. EUR
•Industriālie parki - 82,5 milj. EUR
• Mājokļu pieejamība reģionos (īres mājokļi) – 42,9 milj. EUR

•Sociālie izaicinājumi un izglītība – 102,3milj. EUR

Nevienlīdzības mazināšana 
20%, 330 milj. EUR

• Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība un gatavība epidemioloģiskajām krīzēm –
181,5 milj. EUR

Veselība
11%, 181,5 milj. EUR

• Inovāciju un privāto investīciju R&D veicināšana – 82,5 milj EUR
• Augstskolu pārvaldības reforma, cilvēkresursi – 82,5 milj. EUR

Ekonomikas transformācija un 
produktivitātes reforma

10%, 165 milj. EUR

• Uzņēmējdarbības vide, ēnu ekonomika – 17,3 milj EUR
• Tiesiskums un ekonomisko noziegumu izmeklēšana – 12,4 milj. EUR
• Valsts un pašvaldību pārvaldes uzlabošana – 3,3 milj. EUR

Likuma varas stiprināšana
2%, 33 milj. EUR



Indikatīvs Latvijas ANM plāna izstrādes 
laika grafiks

Diskusija ar sociālajiem partneriem un nevalstisko sektoru par nacionālo 
ANMP – 2020.gada 20.novembris, 10.-14.decembris 

ANMP projekta iesniegšana MK - 2021.gada janvāra b. – februāra s.

ANMP projekta iesniegšana EK - 2021.gada februāris

Diskusijas ar EK un nevalstisko sektoru par ANMP saturu, VSS process –
no 2021.gada janvāra b. līdz aprīlim 

ANMP gala versijas apstiprināšana MK un iesniegšana Eiropas Komisijai 
- 2021.gada 2.ceturksnis

ANMP ieviešanas uzsākšana - 2021.gada 3.ceturksnis
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Gala termiņš dalībvalstu 
ANMP iesniegšanai, līdz 

2023.gada beigām

Maksājumi 
līdz 2026.gada 

beigām

ANM regulējuma 
apstiprināšana EK, 

2021.gada februāris

ANMP projekta 
iesniegšana MK 

janvāra b. –febr. s.



Paldies par uzmanību!


