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Pielikums Nr. 6 

LDDK biedru identificētie projekti iekļaušanai Latvijas Atveseļošanas un 

noturības mehānisma (ANM) plāna izmaksu un finansējuma sadaļā 

 

Priekšlikums ANM plānam  
ANM finansējuma 

plānotā daļa, EUR 

Papildinājums ANM 

finansējumam, EUR 

 Digitalizācija    

Augstākās izglītības digitālajai transformācijai (LU) 

151 140 000.00* 

30 000 000.00 

Uzņēmumu digitalizācijai un inovācijām (LU) 
30 000 000.00 

Latvijas Nacionālā Bibliotēka:   

Liela apjoma semantiski marķētas (bagātinātas) attēlu datu 

kopas digitalizācija, attēlu apstrādes tehnoloģiju 

pilnveidošanai. 

Paralēlo (vairāku valodu) tekstu korpusu digitalizācija. 

Datu servisu pilnveidošana 

0.0 

1 000 000.00 

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.  

4 000 000.00** 

192 000 000.00 

Nepieciešamās investīcijas     
           253 000 000.00  

Klimats 

Izmešu samazināšanai transporta sektorā LV pašvaldībās 

(papildus jau paredzētajiem pasākumiem Pierīgas 

pašvaldībām) 

0.0 

40 000 000.00*** 

Sadales tīkls: Transporta radīto CO2 emisiju samazināšana 

Rīgā un Pierīgā, zaļās mobilitātes veicināšana  

Rezultāti:  vismaz 1100 izbūvēti transporta elektrouzlādes 

pieslēguma punkti, veicināta Rīgas un Pierīgas 

elektroapgādes sistēmas drošība un jaudu pietiekamība 

0.0 

30 000 000.00 

Sadales tīkls: Energoefektivitātes pasākumi  

Rezultāti: vismaz 1500 izbūvēti mikroģenerācijas / transporta 

elektrouzlādes pieslēguma punkti. Vismaz 31 000 MW 

patēriņa ietaupījums gadā (tik, cik gada laikā patērē Siguldas 

izmēra pilsēta.) >1 000 000 pieslēguma punktu vienotajai 

elektroenerģijas tirgus datu platformai, tā būtiski uzlabojot 

elektroapgādes tirgus darbības efektivitāti un nodrošinot 

datus visiem tirgus dalībniekiem. 

 

0.0 

66 000 000.00 

Nepieciešamās investīcijas     
            136 000 000.00  
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Ekonomikas transformācija  

Latvijas Universitāte: Tehnoloģiju mājas projekts 

(investīcijas pētniecības iekārtās un aprīkojumā) 
0.0 

36 000 000.00 

Projekta “Latvijas kravas pārvadājumu lidsabiedrība” (Divu 

lidmašīnu iegāde, Projekta infrastruktūras un aprobācijas 

nodrošināšana, SMART tipa loģistikas centra izveide 

tranzītam ar dažādu gāžu, temperatūru un viedās vadības 

režīmiem). 

 

118 000 000 

Nepieciešamās investīcijas     
           154 000 000.00  

Pavisam kopā:             543 000 000.00 
 

* Valsts pārvaldes digitālai transformācijai paredzētie 151 miljoni EUR. 

** Investīcijas 2.4.1.2.i.: Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstībā. 

*** No biometāna projekta (reforma 1.1.2.: Biometāna izcelsmes apliecinājumu sistēmas izveide) 

 


