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Nepieciešams atbalsta ražojošajiem uzņēmumiem: Nacionālās industriālās politikas (NIP) 
nostādņu un eksporta mērķi (kāpināt LV eksportspēju līdz 27 miljardiem) sasniegšanai: 

• Atbalsts uzņēmējdarbībai no ANM/ RRF un Daudzgadu budžets 2021-2027 

• Pārejas periodā neizmantotos līdzekļus novirzīt uzņēmējdarbības atbalstam 

KOPUMĀ: jāpalielina praktiski izmantojams 
Atbalsts ražojošiem uzņēmumiem





Saglabāt finansējumu meža ekosistēmu noturības un vērtības celšanai (22 miljoni EUR). 

• Šobrīd FM piedāvā samazināt finansējumu mežsaimniecībai  - atbalstāms vienīgi ar nosacījumu, ja 
ieguldījumi ir paredzēti no ES darbības programmas 2021-2027.gadam, tomēr finansējums ir 
samazināts arī daudzgadu budžetā.

• Būtiski, lai pārkārtošanās finansējumā būtu ietverta sabalansētība, produktivitāte un 
nepieciešamais, sākot ar zemes izmantošanu un beidzot ar kokapstrādi. 

• Mežsaimniecības nozares – attīstības perspektīva (5% IKP tuvākajā nākotnē):

• Līdz 2021.gada beigām nepieciešams ietvert bioloģiskās daudzveidības aspektus saimnieciskajā darbībā; 

• Risks: ~ 30% no zemes platībām, kuras šobrīd jau ir pieejamas mežsaimniecībā gala izstrādei un plūsmas 
nodrošināšanai pret kokrūpniecību, var tikt izņemtas. Tam pretī var likt tikai produktivitātes jautājumu.

• Koksnes apjoma un līdz ar to ražošanas apjoms krituma gadījumā nozari ar eksportu virs 2 miljardiem EUR 
sagaida kritums: samazināsies arī darbavietas – ietekmē 10 000 darba vietas – un būs arī ekonomiski 
zaudējumi.

Klimata pārmaiņas un ilgtspēja

KLIMATA ADAPTĀCIJAS PASĀKUMI 



Nepieciešams atbalsts augstākā līmeņa digitālo prasmju attīstības 
programmām konkrētām nozarēm un profesijām pēc uzņēmuma pieprasījuma:

• darbinieku apmācība darbam ar konkrētām iekārtām - specifiski profesijās (tās noteikti 
nav digitālās pamatprasmes) 

Jāatbalsta dažādu IT produktu un pakalpojumu iegāde: 
• aizdevumi un izglītība nebūs tas, kas palīdzēs lielākajai daļai Latvijas mazo un vidējo 

uzņēmumu pārvarēt digitalizācijas izaicinājumus;

• Ja netiek pārskatīti līdzekļi, tad jānodala uzņēmumu tipi – lielie, vidējie un mazie.

Nepieciešamas specifiskas programmas, kas ir orientētas uz mazo un vidējo 
uzņēmumu īpašnieku, vadītāju izpratnes celšanu IT jautājumos.

Digitālā transformācija

DIGITALIZĀCIJA UN PRASMES 



Palielināt finansējumu un īstenot sadarbību ar privāto sektoru 5G infrastruktūras 
attīstībai:

• Plānā noteikts mērķis līdz 2025.g. visās LV mājsaimniecībās nodrošināt internetu ar lejupielādes ātrumu 
100mbit/s. Valsts ir apņēmusies ar LVRTC izbūvēt pasīvo 5G infrastruktūru Via Baltica posmā, bet ar paredzēto 
finansējuma nevarēs sasniegt noteikto mērķi. Nepieciešama sadarbība ar privāto sektoru: ja ar publiskajām 
investīcijām varētu izbūvēt pasīvo infrastruktūru, kura tirgus operatori sava budžeta ietvaros var veikt 
ieguldījumus, tad šim mērķim varētu tuvoties.

Palielināt finansējumu platjoslas pieslēgumu pieejamībai:
• Digitālās plaisas mazināšanai paredzēto finansējumu jāsamazina un daļu jāatvēl platjoslai, kurai šobrīd ir pārāk 

mazs finansējums;

• Rūpnieciskai lietošanai ir vajadzīgi optikas platjoslas pieslēgumi

• LDDK biedri ir iesnieguši projektus:

• 192 miljoni EUR augstas ātrdarbības savienojamības nodrošinājums: platjoslas pieslēguma pieejamība, augstas veiktspējas 
skolas iekšējais tīkls, atbilstošu gala iekārtu (datoru, planšetdatoru, utml) pieejamība skolēniem, skolotājiem un skolu vadītājiem. 
Rezultatīvie rādītāji: (1) gigabitu savienojamība visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem; (2) 87% 
mājsaimniecībām ir pieejams interneta pieslēgums ar vismaz 100 Mb/s ātrumu, ko var uzlabot līdz gigabitu ātrumam.

Digitālā transformācija

INFRASTRUKTŪRA : 5G UN PĒDĒJĀ JŪDZE 















Savlaicīgas un pēc būtības konsultācijas ar sociālajiem un sadarbības partneriem 
ANM/ RRF plāna praktiskai un efektīvai iesviešanai un investīciju pozitīvai atdevei: 
noturība, izaugsme un nodarbinātība 

• Precizēt ANM/ RRF plāna projektu, ņemot vērā LDDK priekšlikumu un komentārus: 
• VĒSTULES UN VIEDOKĻI:

- 08.04.21. (7 pielikumi – 22 lpp.; 2 excel faili – 7 sheets)

- 09.03.21. (2 pielikumi – 11 lpp.)

- 29.01.21 NTSP (2 lpp.)

- 18.12.20. NTSP (7 lpp.)

- 18.08.20. (3 lpp.)

• Saskaņot ANM/ RRF plānu ar sociālajiem partneriem pirms iesniegšanas MK un EK

• MK noteikumu un citu reglamentējošo dokumentu izstrādē ANM/ RRF plānā paredzēto 
pasākumu ieviešanai iesaistīt sociālos un sadarbības partnerus: savlaicīgi un pēc 
būtības!

Turpmākie soļi



Saturs: 

1. Precizēt ANM/ RRF plāna projektu, ņemot vērā sociālo un sadarbības partneru priekšlikumus Klimata 

pārmaiņu un ilgtspējas, Digitālās transformācijas, Nevienlīdzības mazināšanas un Veselības sadaļās

2. Nepieciešams papildus finansējuma pārdale uz aktivitātēm ar augstāku pievienoto vērtību ekonomikas 

attīstībai viedas industrializācijas virzienā un uzņēmējdarbības atbalstam;

3. Nepieciešama informācija par: 

• par visu nozaru ministriju kopējo pieejamo finansējuma apjomu, cik daudz ZM, VARAM, IzM plāno inovācijām un 

energoefektivitātei;

• klimata un vides regulu un direktīvu neizpildes riskiem un izvērtējumu iespējamām soda sankcijām uz valsts 

budžetu; 

• EM un nozaru ministriju redzējumu attiecībā uz ieplānoto finanšu instrumentu no dažādām atbalsta programmām 

attiecināmību uz visu inovāciju attīstības sākumposma, komercializācijas un ieiešanas eksporta tirgos ekosistēmu;

4. Nepieciešams finansiāls atbalsts: 

• bezemisiju un mazemisiju mobilitātei pašvaldībām un sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem; 

• sākumskolu un pamatskolu informāciju un komunikāciju tehnoloģijām (IKT)

• investīcijām cilvēkresursos veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem 

Sadarbības partneru priekšlikumi turpmākajiem 
soļiem



Process: 

1. Savlaicīgas un pēc būtības konsultācijas ar sociālajiem un 
sadarbības partneriem ANM/ RRF plāna praktiskai un efektīvai 
iesviešanai un investīciju pozitīvai atdevei: noturība, 
izaugsme un nodarbinātība 

2. Saskaņot ANM/ RRF plānu ar sociālajiem partneriem pirms 
iesniegšanas apstiprināšanai Ministru kabinetā  un Eiropas 
Komisijā

3. Ministru kabineta noteikumu un citu reglamentējošo 
dokumentu izstrādē ANM/ RRF plānā paredzēto pasākumu 
ieviešanai savlaicīgi un pēc būtības iesaistīt sociālos un 
sadarbības partnerus. 

Sadarbības partneru priekšlikumi turpmākajiem 
soļiem


