
Atjaunošanas un noturības 
mehānisms (ANM/RRF)



Latvijai pieejamais finansējums pēc 
dalībvalstu vienošanās jūlija Eiropadomē
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Indikatīvie aprēķini veikti 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. 



2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

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

369 milj. EUR (t.sk. 198 milj. EUR JTF + 116milj. EUR KP pārvedums) 
Taisnīgas pārkārtošanas fonds - JTF

2014.-2020.gada plānošanas periods

2021.-2027.gada plānošanas periods

1,993 miljardi EUR*
*1,5 miljrd.garantēti, pārējais indikatīvi

Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms - RRF

4,831 miljardi EUR (t.sk. fondi 4,107 miljardi EUR)

Kohēzijas politikas fondi – ERAF, ESF+, KF

7,995 mljrd. EUR reformām, attīstībai un ekonomikas noturībai1

Vairāk finansējuma avotu – lielākas iespējas izaugsmei

Indikatīvie aprēķini veikti 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. 

482 milj. EUR 
pārvedumi uz CEF un 
Pārrobežu sadarbību
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Eiropas Atveseļošanas un noturības 
mehānisms (ANM/RRF)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1,99 miljardi EUR*
*1,5 miljrd. garantēti, pārējais 

indikatīvi

•Ieguldījumi ilgtermiņa Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai ekonomikā, pārejā uz zaļo 
un digitālo ekonomiku.

•Veicot reformas nozarēs, plānojot ieguldījumus atbilstoši 2019. un 2020.gada Padomes 
rekomendācijām

•EK maksā par veiktajām reformām un sasniegtajiem rezultātiem nevis veiktajām 
izmaksām

EK nacionālie 
atlabšanas plāni 

apstiprināmi 
vēlākais līdz 2023. 

gada beigām

Maksājumus 
EK veic līdz 
2026.gada 

beigām

Regula 
stājas spēkā 

ātrākais 
2021.g. 
janvārī

Līdz š.g. oktobrim 
izstrādājams 

Latvijas 
atjaunošanas un 
noturības plāns



Plāna sagatavošanas vadība 

FM  koordinē ekspertu darba grupas un atjaunošanas plāna izstrādi

Tiekas reizi nedēļā par katru no rīcības virzieniem

Klimata 
pārmaiņas un 

ilgtspēja 

Ekonomikas 
transformācija 

un 
produktivitātes 

reforma

Veselība
Nevienlīdzības 

mazināšana 
Likuma vara

Digitālā 
transformācija
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Politiskā pārraudzība

Ministru prezidenta vadībā KSP vai frakciju vadītāju un ministru formātā (10+)

Darba grupās līdzdarbojas frakciju deleģēti pārstāvji, MP birojs un PKC, Latvijas Bankas pārstāvis 



EK neformāli indicētie potenciālo 
reformu virzieni
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• ekonomisko noziegumu izmeklēšana, publisko iepirkumu caurspīdīgums valsts un 
pašvaldību uzņēmumos 

AML un biznesa vide 

• GMI reforma, Pienācīgs ienākumu atbalsts (krīzes vissmagāk skartajām/noteiktām
iedzīvotāju grupām) un sociālās drošības tīkla stiprināšana

Sociālā aizsardzība 

• pakalpojumu pieejamība un zemais finansējums; iespējams arī par prevencijas pasākumi, 
primārās aprūpes stiprināšana, slimnīcu tīkla efektivizācija.

Veselības aprūpe

• digitālās prasmes, IT pārvaldības (pasūtījumu) centralizācija, pēdējā jūdze 

Digitālā transformācija

• pieaugušo izglītības kvalitāte, skolu tīkla reforma, augstākās izglītības pārvaldības reforma 

Izglītība

• inovāciju politikas pārvaldība, pētniecības institūciju fragmentācija

Pētniecība un inovācijas 

• privātās investīcijas zaļajās tehnoloģijās, AER, mājokļi, atkritumu pārstrāde

Vide un klimats 

• ATR

Valsts sektora efektivitāte 



Klimata un vides mērķiem atbilstošie 
ieguldījumi 
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Klimata pārmaiņas un 

ilgtspēja 

Ekonomikas 

transformācija un 

produktivitātes 

reforma

Veselība
Nevienlīdzības 

mazināšana

Fiskālā 

politika un 

pārvalde

V
id

e
s %

*

0
Dabas gāzes apkures 

risinājumi

Pētījumi, inovācijas un 

uzņēmējdarbības 

atbalsts, kā arī IKT

Visas

sektora 

investīcijas

Ceļi, mājokļi, 

izglītības

infrastruktūra 

u.c.

Visas sektora 

investīcijas
0

0
Vides infrastruktūra 

(atkritumi u.c.), dzelzceļa 

renovācija

- - - - 40/100

40

Zaļie risinājumi

uzņēmumos, bioloģiskā 

daudzveidība, gaisa 

kvalitāte

Pētījumi un inovācijas, 

kas tiešā veidā saistīti 

ar videi draudzīgiem 

risinājumiem

- - - 100

100

Energoefektivitāte, 

atjaunojamie resursi, 

jauna dzelzceļa 

infrastruktūra un tīrais 

sabiedriskais transports, 

veloceļi

Pētījumi un inovācijas, 

kas tiešā veidā saistīti 

ar klimata pārmaiņām

- - - 40

* Vēl nav lēmuma par vides veicināšanas mērķi ietekmējošo pasākumu iekļaušanu koncentrācijā 



Būtiskākie nozaru plānošanas 
dokumenti I

Ieguldījumu 

priekšnosacījums
Nozares plānošanas dokuments

Viedās 

specializācijas 

stratēģija

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam (NIP) (EM)

– notikusi publiskā apspriede, plānots apstiprināt 10.2020.

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.–

2027.gadam (ZTAI) (IZM) – notiek publiskā apspriede, plānots apstiprināt 12.2020.

Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam (VARAM)- notiek

izstrāde, plānots apstiprināt 12.2020.

Energoefektivitāte,

enerģētika, 

atjaunojamie 

energoresursi

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns (NEKP) (EM) APSTIPRINĀTS

Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija (EM) – izsludināts VSS maijā, plānots

apstiprināt 12.2020.

Katastrofu risku 

pārvaldība

Valsts civilās aizsardzības plāns (IeM) – notikusi publiskā apspriede, iesniegts Valsts

kancelejā apstiprināšanai MK.

Ūdenssaimniecība

Notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021.–2027.gadam (VARAM) –

notiek izvērtējums, plānots apstiprināt 12.2020.

Ūdensapgādes investīciju plāns 2021-2027.gadam (VARAM) – notikusi SIVN

publiskā apspriede, plānots apstiprināt 12.2020.

Atkritumu 

apsaimniekošana Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam (VARAM) – notiek 

izstrāde, plānots apstiprināt 12.2020.
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Būtiskākie nozaru plānošanas 
dokumenti II

Ieguldījumu 

priekšnosacījums
Nozares plānošanas dokuments

Platjoslas 

internets

Platjoslu elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–

2027.gadam (SM) – notiek izvērtējums, plānots apstiprināt 12.2020.

Transports Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam (SM) – notiek

izvērtējums, plānots apstiprināt 12.2020.

Darba tirgus 

politika un 

Sociālās 

iekļaušana un 

nabadzības 

mazināšana

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes (LM) –

publiskā apspriede plānota 10.2020., plānots apstiprināt 12.2020.

Izglītība un 

mācības visos 

līmeņos

Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam

(IzM) – notiek publiskā apspriede, plānots apstiprināt 12.2020.

Veselība un 

ilgtermiņa 

aprūpe

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (VM) – notiek

izvērtējums, plānots apstiprināt 12.2020.
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Eiropas Semestris

Līdz aprīļa beigām dalībvalstīm ir jāiesniedz Eiropas 
Komisijā atjaunotās nacionālās programmas1

Maijā EK vērtē valstu programmas un progresu 
strukturālo reformu īstenošanā

Maija beigās EK nāk klajā ar priekšlikumiem ES 
Padomes rekomendācijām ES dalībvalstīm

1 Latvijas NRP ir aprakstīts vidēja termiņa makroekonomiskais scenārijs, atspoguļoti galvenie Latvijas tautsaimniecības makro-
strukturālie izaicinājumi (šķēršļi) un galvenie pasākumi to novēršanai, kā arī Latvijas kvantitatīvie mērķi un galvenie pasākumi to 
sasniegšanai.
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Rekomendācijas tiek apstiprinātas Eiropadomē 
jūnija beigās

Eiropas Semestra ietvaros Eiropas Komisija (EK) sniedz dalībvalstīm 
rekomendācijas nodarbinātības politikas, pētniecības un inovācijas 
politikas, enerģētikas, klimata pārmaiņu politikas, izglītības politikas un 
sociālās politikas jomās



Eiropas Semestra rekomendācijas 
Latvijai (2019)

Nr. Rekomendācijas

1. Nodrošināt, ka valdības neto primāro izdevumu nominālā pieauguma temps nepārsniedz 

3,5% 2020. gadā, kas atbilst gada strukturālajai korekcijai 0,5 % apmērā no IKP. Samazināt 

nodokļus zema atalgojuma saņēmējiem, novirzot tos uz citiem avotiem, jo īpaši kapitālu 

un īpašumu, un uzlabojot nodokļu saistību izpildi. Nodrošināt efektīvu uzraudzību un 

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas regulējuma īstenošanu.

2. Novērst sociālo atstumtību, jo īpaši uzlabojot minimālo ienākumu pabalstu, minimālo 

vecuma pensiju un cilvēkiem ar invaliditāti paredzētā ienākumu atbalsta adekvātumu. 

Uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti jo īpaši attiecībā uz 

mazkvalificētiem darba ņēmējiem un darba meklētājiem, tostarp palielinot līdzdalību 

profesionālajā izglītībā, apmācībā un pieaugušo izglītībā. Uzlabot veselības aprūpes 

sistēmas pieejamību, kvalitāti un izmaksu lietderību.

3. Uz ieguldījumiem vērsto ekonomikas politiku 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.

4. Uzlabot publiskā sektora atbildību un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz pašvaldībām un 

valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kā arī interešu konfliktu novēršanas režīmu.
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Eiropas Semestra rekomendācijas 
Latvijai (2020)
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Nr. Rekomendācijas

1. Ievērojot vispārējo izņēmuma klauzulu, veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai efektīvi 

ierobežotu pandēmijas izplatību, stiprinātu ekonomiku un atbalstītu tās turpmāko 

atlabšanu. Kad to pieļaus ekonomiskie apstākļi, īstenot fiskālo politiku, kas ļaus panākt 

piesardzīgu vidēja termiņa fiskālo stāvokli un nodrošināt parāda ilgtspēju un vienlaikus 

veicinās investīcijas. Stiprināt veselības sistēmas noturību un pieejamību, tostarp 

nodrošinot to ar papildu cilvēkresursiem un finanšu resursiem. 

2. 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.

3. Nodrošināt likviditātes atbalsta pieejamību uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem. Pasteidzināt labā sagatavotībās stadijā esošo publisko investīciju projektu 

īstenošanu un rosināt privātās investīcijas, lai sekmētu ekonomikas atlabšanu. Virzīt 

investīcijas uz zaļo pārkārtošanos un digitālo pāreju, jo īpaši uz pētniecību un inovāciju, 

tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu, ilgtspējīgu transportu un digitālo 

infrastruktūru. 

4. Turpināt darbu pie nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas 

pilnveidošanas. 



Ko sagaidām no ministrijām RRF 
plānā

Nozaru ministrija definē:

- izvēlētās reformas

- Reformu sasaisti ar Eiropas Semestra rekomendācijām

- Reformu socioekonomisko ietekmi

- Plānoto investīciju sasaisti ar reformām

- investīciju projektu darbības un izmaksas

- Reformu un investīciju sasniedzamos rādītājus

- labuma guvējus

- Paredzamo ieguldījumu zaļajā un/vai digitālajā 
transformācijā 
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Turpmākie soļi

Darba grupu sanāksmes - septembrī

Tematiskās darba grupas - formulē reformas un investīcijas finansēšanai
no RRF.

Nozaru ministriju diskusijas ar sadarbības partneriem līdz 11.septembrim

Nozaru ministrijām līdz 11.septembrim jāiesniedz RRF plāna sadaļas FM

Pēc 11.septembra atkārtotas darba grupu tikšanās septembrī, oktobrī

Septembris – EK redzējums un vadlīnijas RRF plāna sagatavošanai

Starpziņojums Nacionālās attīstības padomei līdz septembra beigām

ANM plāns valdībā līdz oktobra beigām

Līdz 2021.gada aprīļa beigām RRF plāna apstiprināšana EK

2021.gada 3.ceturksnis – RRF plāna īstenošanas uzsākšana (izdevumi
attiecināmi no 2020.gada 1.februāra) 14



Paldies par uzmanību!


