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Summas PVN korekcija 2.attēlam

atbalstāms diskutējams noraidāms KOPĀ

Klimata pārmaiņas 27,336,273 78,618,273 105,954,545

Digitālā transformācija 6,683,554 47,141,355 3,447,818 57,272,727

Nevienlīdzības mazināšana 20,600,826 14,908,264 21,763,636 57,272,727

Veselība 22,289,716 9,210,284 31,500,000

Ekonomikas transformācija un
produktivitātes reforma 13,454,405 15,181,959 28,636,364

Likuma vara 4,752,081 975,191 5,727,273

KOPĀ 95,116,855 150,853,368 40,393,413 286,363,636

33.2% 52.7% 14.1% 100.0%
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ANM/RRF plāna novērtējums

Klimata pārmaiņas 

Emisiju samazināšana transporta sektorā: ietvertie risinājumi būs
• Nepietiekami,
• Nesamērīgi dārgi
• Neefektīvi klimata mērķu sasniegšanai
Energoefektivitātes uzlabošana: nepieciešams
• Tipveida risinājumi nepamatota sadārdzinājuma novēršanai,
• Vairāk finansējuma energoefektivitātei uzņēmējdarbībā ar atbalsta nosacījumu detalizētu aprakstu 

(intensitāte, % likme aizdevumam, granta īpatsvars).
Pielāgošanās klimata pārmaiņām:
• Kā paredzētie pasākumi  risinās klimata mērķu sasniegšanu?
• Kā mērīs un kāda ir bāze?



ANM/RRF plāna novērtējums

Digitālā transformācija
Valsts pārvaldes digitālā transformācija:

• Nav redzama savstarpējā savietojamība.

• Nepieciešami vienoti IT risinājumi, kas ir savstarpēji integrēti.

Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana:

• Kas par kompetenču centriem un ar ko tie nodarbosies? Savstarpējā savietojamība.

• Rezultatīvo rādītāju savietojamība iepretim paredzētajam finansējumam?

• Ietekme un ieguvums tautsaimniecībai?

• Nepieciešami vienoti IT risinājumi, kas ir savstarpēji integrēti.

Uzņēmumu digitalizācija un inovācijas: nepieciešams

• Plašāka sadarbība ar uzņēmumiem pasākumu īstenošanā.

• Precizēt, kas ir atbalsts, kuru saņems uzņēmumi, ja tas ir paredzēts.

• Rādītājs iepretim paredzētajam finansējumam un mērķauditorijai.

• Arī granta elements uzņēmējiem.



ANM/RRF plāna novērtējums

Digitālā transformācija
Digitālās prasmes:

• Plānotie pasākumi?

• Kā plānots izmanot esošos tālmācību rīkus?

• Demarkācija ar citiem finanšu avotiem?

• Nepieciešams izvērtēt rezultatīvo rādītāju proporciju.

• Nepieciešams precizēt mērķauditoriju. 

Digitālās infrastruktūras transformācija:

• Izmaksu pamatojums, kas ietekmē tautsaimniecību un rezultātu sasniegšanu digitalizācijā -
pamatinfrastruktūras nodrošināšanai visā LV teritorijā?

• Demarkācija/ papilidinātība ar citiem finanšu avotiem?

• Sadarbība ar privāto sektoru pasākumu īstenošanā un rezultātu sasniegšanā?

• Kartējums, kurā iezīmētas teritorijas, kurā nav pieejams vai vājš interneta pārklājums un nenodrošina 
uzņēmējdarbību, sociālo un medicīnas pakalpojumu un attālināto mācību iespējas?



ANM/RRF plāna novērtējums

Nevienlīdzības mazināšana
Reģionālā politika/ Administratīvi teritoriālā reforma:

• Industriālo parku sakarā nepieciešams:

• izvērtēt sasniedzamos rezultatīvos rādītājus attiecībā uz investīciju apjomu infrastruktūrā, prasību pēc 
atalgojuma līmeņiem, mātes un meitas uzņēmumu attiecības.

• rezultatīvos rādītājus noteikt uz pamatinfrastruktūru: nepieciešamas augstas prasības 3fāžu 
pieslēgumiem, papildu elektrojauda ir jāpiegādā pašvaldībai.

• Mājokļu sakarā:

• Finansējuma apmērs neapmierinās faktisko vajadzību/ pieprasījumu; nepieciešami tipveida projekti.

• Nepieciešams papildināt ar konkrētiem pasākumiem reformu sadaļā, lai sekmētu mājokļu tirgus attīstību:

1. finansējuma mehānisms, kas nodrošina multiplikatora efektu - valsts garantijas nepieciešamas;

2. jāatceļ IIN par kapitāla pieaugumu mājokļa atsavināšanas gadījumos, lai sekmētu mājokļu apriti un 
to apsaimniekošanu

3. jāatceļ IIN īres maksai, lai sekmētu mājokļu īres tirgus

4. jāsamazina zemes grāmatu nodeva, lai novērstu mājokļu aprites tirgus attīstību.



ANM/RRF plāna novērtējums

Nevienlīdzības mazināšana
Izglītības iestāžu infrastruktūras sakarā:

• Plānošanas reģionu programmās jābūt kartējumam telpā un laikā nepieciešamās infrastruktūras pilnveidei.
• ES rekomendācijas: mājokļi un reģionālo skolu infrastruktūra, bet tā vietā LV izvēlas: 1) ceļu infrastruktūru; 2) 

industriālos parkus.
• Nepieciešams noteikt precizētus rezultatīvos rādītājus.
• Kā ar ieguldījumiem pamatskolās, iespējams no citiem finanšu avotiem?

Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam:
• Sasaistāms ar RRF digitalizācijas sadaļu un pasākumiem;
• Investīciju sociālās aprūpes institūcijās sasaiste ar deinstitucionalizācijas procesiem un atbalstu 

iekļaujošam darba tirgum un vides pielāgošanu privātajā sektorā?
• Bezdarbnieku un darba meklētāju prasmju pilnveides sakarā:

1. Kā savstarpēji papildina pasākumus no ESF 2021-2027 un RRF Digitalizācijas sadaļas.
2. Īpatvaram apmācībām pie darba devēja ir nepieciešams būt lielākam
3. Nepieciešams izvērtējums darba devēju iesaistes motivēšanai.



ANM/RRF plāna novērtējums

Veselība
Integrētu veselības aprūpes pakalpojumu koncentrācija cilvēkresursu pieejamības vietās:

• Kāds ir mērķis un sasniedzamie rezultāti?
• Vai tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība?
• Kas tiks sasniegts un kādu problēmu atrisinās?
• Nepieciešams ieviest rekomendācijas, nevis tikai tās apstiprināt.

Atbalsts ārstniecības iestāžu pielāgošanai integrētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai 
cilvēkresursu pieejamības vietās:

• Ko nozīmē kapacitātes palielināšana?
• Ieguvumi intensificēt ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanu slimnīcās (kā izpilda uzstādījumu -

pakalpojumi pieejami tuvāk cilvēka dzīvesvietai)?
• Nav iesaistītas cilvēkresursus veidojošās iestādes cilvēkresursu attīstībā un pieejamībai
• Nav atbalsts augstskolām medicīnas personāla tālākizglītībai un medicīnas jomas studentu 

apmācībai?
• Telemedicīnas attīstība?



ANM/RRF plāna novērtējums

Veselība
Atbalsts ārstniecības iestāžu noturības stiprināšanai un gatavībai epidemioloģiskām krīzēm:

• Vai sasniedzamais rezultatīvais rādītājs adekvāts atbilstoši finanšu ieguldījumam?

• Kāda ietekme uz privāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju?

Atbalsts izmaiņām veselības aprūpes sniegtajos pakalpojumos, uzlabojot to efektivitāti:

• Finansējums nevar būt par principu izstrādi, bet veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 
uzlabošanu (problēma un risinājums).

• Sasniedzamais rezultāts neatbilst finansējumam.

• Ir jāievieš pakalpojumu pieejamība, nevis jāizstrādā dokumenti un jābūvē infrastruktūra bez 
skaidrības par 1) pakalpojumu pieejamības uzlabošanu.



ANM/RRF plāna novērtējums

Veselība
Īstenot medicīnas izglītības sistēmas attīstības modeļa ieviešanu

• Kas ir sasniedzamais rezultatīvais rādītājs? Vai 100 personas par 3 000 000 EUR?
• Sasniedzamais rezultāts neatbilst finansējumam.
• Ir jāievieš pakalpojumu pieejamība, nevis jāizstrādā dokumenti un jābūvē infrastruktūta bez 

skaidrības par 1) pakalpojumu pieejamības uzlabošanu.

Vienotu principu izstrāde onkoloģijas jomā:
• Finansējums nevar būt par principu izstrādei, bet veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

uzlabošanu (problēma un risinājums).
• Sasniedzamais rezultāts neatbilst finansējumam.
• Ir jāievieš pakalpojumu pieejamība, nevis jāizstrādā dokumenti un jābūvē infrastruktūta bez 

skaidrības par 1) pakalpojumu pieejamības uzlabošanu.

Nepietiekams kopējais apjoms veselības joma investīcijām (~ 11% no RRF)



ANM/RRF plāna novērtējums

Ekonomikas transformācija un produktivitāte 
Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A/ Inovāciju pārvaldība un privāto 
P&A investīciju motivācija:

• Vai finansējums padomes darbībai un monitoringa ziņojumam?

• Kādi sasniedzamie rezultatīvie rādītāji un sagaidāmā ietekme?

• Miljoni kopā pa visiem finansējuma avotiem 5 RIS 3 stratēģijām.

• Vai klasteri tiek veidoti jauni? Kas ir sniegtais rezultāts reāliem uzņēmumiem, ko klāsteru izvedošana tiem 
sniegs, vai klasteri nebūs vērsti tikai uz nelielu uzņēmēju loku

Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana/ Augstskolu pārvaldība:

• Šai aktivitātei plānoti 82,5 milj. Kopā no ES SF 2021-2027, ANM un valsts budžeta ir plānoti gandrīz 395 
milj.

• Līdz ar to būtu obligāti jāmaina fokuss - ne tikai pārvaldības reforma, bet arī DVB mācību ieviešana 
augstākajā izglītībā.

• Nepieciešams specificēt katrai darbībai finansējumu un rezultatīvo rādītāju.



ANM/RRF plāna novērtējums

Likuma vara
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības 
procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana:

• AML inovāciju centra izveide: Ilgtspējas jautājums pēc RRF finansējuma beigām?

• Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana: Uz kādu mērķi būs vērsts plānošanas 
dokuments? 

• Prokuroru, izmeklētāju, tiesnešu un tiesu darbinieku kompetences pilnveides sistēmas konsolidācija un Justīcijas 
skolas izveide:

• Ilgtspējas jautājums Justīciju skolas darbībai arī pēc 2025.gada.
• Kāds ir uzsākšanas gads? Vai tikai 2025.gads?

NVO komunikācijas platformas izveide:

• Kāds ir problemātikas sistēmisks risinājums?

• Kāds ir risinājums pastāvošajai informācijas pieejamības sadrumstalotībai (UR, VID..)?  

• Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs?

• Mērķauditorija atbilstoši FID veiktajiem novērtējumiem par riskiem NVO sektorā?



ANM/RRF plāna novērtējums

Likuma vara
Vieda, laba un inovatīva valsts pārvaldība:

• Valsts un pašvaldību nodarbināto kapacitātes pilnveide pretkorupcijas, krāpšanas, ēnu ekonomikas un 
interešu konflikta novēršanas jomās/ Publiskās pārvaldes reformu īstenošana, profesionalizācija, 
intelektuālais attālinātais darba laiks un vide, modernizācija un atbalsts administratīvās kapacitātes ceļa 
kartes īstenošanai:

• Kāds problemātikas sistēmisks risinājums? Vai ar apmācībām vien iespējams risinājums?
• Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji iepretim finansējumam?
• Digitālie risinājumi apmācību īstenošanai?
• Kā praktiski tiks mazināta korupcija, piem. izmaiņas korupcijas uztveres indeksā?

• Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība (VK):
• Pamatojums valsts budžeta tekošo izdevumu aizvietošanai (reccurent costs)?
• Finansējums procesam, bet kāds ir sasniedzamais rezultatīvais rādītājs.
• Kam ir paredzēs finansējums? Vai administrēšanai vai telpu īrei?



ANM/RRF plāna novērtējums

Enerģētikā koncentrēties uz elektrotīklu infrastruktūras uzlabošanu un attīstīšanu, lai varētu uzņemt ārpussistēmas saražoto 
elektroenerģiju kopējā tīklā.

Transportā - attīstīt vairākus risinājumus, kas veicinātu vietējo ekonomiku un kuri var uzrādīt patiesu CO2 samazinājumu.

IT risinājumos koncentrēties uz jau esošo IT sistēmu savietojamības veidošanu (veikt IT sistēmu auditu, izstrādāt savietojamību 
un tikai tad investēt jaunās it sistēmās).

Uzņēmumu digitalizācijā savietot rādītājus - uzņēmumiem, kuri būs veikuši Digitālo brieduma testu un pēc tam arī varēs 
saņemt finansējumu digitālo uzlabojumu veikšanai.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, kas veicina nevienlīdzības mazināšanos, ieguldījumus izvērtēt, pirms veidot jaunus 
industriālos parkus, kā arī klasteru darbības ietekmi uz uzņēmumiem, it īpaši ārpus Rīgas un lielajām pilsētām.

Veselības aprūpē - finansējumu ieguldīt reālos risinājumos - pakalpojumu pieejamības uzlabošanā.

Augstākajā izglītībā reformas ietvaros ieviest darba vidē balstītas mācības augstākajā izglītībā.


















