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Nākotnē plānotais finansējums par
nozarēm (visi ES resursi ar līdzfinansējumu)
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Eiropas Atveseļošanas un noturības
mehānisms (ANM/RRF)

7,749
miljardi
EUR

37%

20%

Klimats

Digitālā
transformācija

Veselība

Nevienlīdzības
mazināšana
(ATR)

Transformācija
un
produktivitāte

Likuma vara

1,65
miljardi
EUR*

37% investīcijas
klimatā
Do not harm
princips

2019.gada
rekomendācijas
2020.gada
rekomendācijas

Reformas

20% investīcijas
digitalizācijā

Valsts rekomendācijas

Koncentrācijas nosacījumi

*2,01 miljrd. EUR max
indikatīvi

EK ziņojuma
par Latviju
identificētie
izaicinājumi
Latvijas
Nacionālā
reformu
programma

1.1. ANM plāna reformu piedāvājums

Klimata
pārmaiņas un
ilgtspēja

• SEG emisiju samazinājums transporta sektorā
• Biometāna izcelsmes apliecinājumu sistēmas izveide
• Operacionālās vadības centra izveide, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu
koordinācijai
• Nodokļu un nodevu pārskatīšana ar mērķi veicināt mazizmešu un bezizmešu
transporta līdzekļu izmantošanu?
• Nodokļu sistēmas “zaļināšana” un pievilcīguma energoefektivitātei un AER
tehnoloģijām uzlabošana attiecībā uz nodokļu politikas pamatnostādņu
pārskatīšanu?
• Piesārņotājs maksā principa ieviešana ēku sektorā?

Digitālā
transformācija

•
•
•
•
•

IKT pārvaldības koordinācijas un efektivitātes veicināšana
Publiskās nfrastruktūras risinājumu centralizācija
Digitālais transformācijas atbalsta centra izveide uzņēmumu atbalstam
Digitālo prasmju integrēšana izglītības sistēmā
Digitālais (5G) 3B valstu starpsavienojums

Nevienlīdzības
mazināšana

•
•
•
•

ATR - VARAM
GMI un sociālo pakalpojumu reforma - LM
Īres regulējuma pilnveidošana – EM
Sociāli neaizsargāto grupu nodokļu režīma reforma? - FM

1.2. ANM plāna reformu piedāvājums

Veselība

Ekonomikas
transformācija

Likuma varas
stiprināšana

•
•
•
•

Ambulatoro pakalpojumu integrācijai SAVA centros
Veselības aprūpes sistēmas noturība epidemioloģiskajām krīzēm
Digitālā transformācija, veicinot ārstniecības iestāžu centralizētas sistēmas
Inovāciju fonds izmaiņām primāras aprūpes pakalpojumos?

• Privāto R&D investīciju motivācijas
• Inovāciju pārvaldības reforma - EM
• Jauna augtākās izglītības institucionālā pārvaldība - IZM

• SLO/ Ēnu ekonomika - FM
• AML - TM
• Administratīvas kapacitātes ceļa karte - VK

2. ANM plāna finansējuma sadalījums,
1,65 miljd. EUR
Klimata pārmaiņas un
ilgtspēja
37%, 610,5 milj. 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

Digitālā transformācija
20%, 330 milj. EUR

• Valsts pārvaldes digitālā transformācija – 145 milj. EUR
• Uzņēmumu digitalizācija un inovācijas – 151,8 milj. EUR
• Digitālās prasmes – 16,5 milj. EUR
• Infrastruktūra (5G) – 16,5 milj. EUR

Nevienlīdzības mazināšana
20%, 330 milj. EUR
Veselība
11%, 181,5 milj. EUR

Ekonomikas transformācija un
produktivitātes reforma
10%, 165 milj. EUR
Likuma varas stiprināšana
2%, 33 milj. EUR

• Valsts un reģionālas nozīmes autoceļi– 162,5 milj. EUR
• Industriālie parki - 40,8 milj. EUR
• Mājokļu pieejamība reģionos (īres mājokļi) – 42,9 milj. EUR
• Sociālie izaicinājumi – 42,9 milj. EUR
• Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība un gatavība epidemioloģiskajām krīzēm –
181,5 milj. EUR
• Inovāciju un privāto investīciju R&D veicināšana – 82,5 milj EUR
• Augstskolu pārvaldības reforma, cilvēkresursi – 82,5 milj. EUR

• Uzņēmējdarbības vide, ēnu ekonomika – 19,6 milj EUR
• Tiesiskums un ekonomisko noziegumu izmeklēšana – 10 milj. EUR
• Valsts un pašvaldību pārvaldes uzlabošana – 3,3 milj. EUR

2.2. Digitālā transformācija

Politikas

ietekmes
rādītāji

Stratēģiskās
prioritātes

Sasniedzamie
rezultāti

• Vieta DESI indeksā: apakškategorija digitālo tehnoloģiju integrācija
uzņēmumos- no 23. vietas (2020) uz 21. vietu (2027)
• Mājsaimniecību, uzņēmumu un sociāli ekonomisko virzītājspēku skaits, kuri
abonē platjoslas pieslēgumu ļoti augstas veikstpējas tīklam – 3 500 (2026)
• Pilsoņu līdzdalība pārvaldībā 6,2% (2019) - 12% (2027)
• Personas ar vismaz pamata digitālajām prasmēm 43% (2019) - 70% (2027)
• E-pārvaldes pakalpojumu lietotāji 83% (2020) - 95% (2027)
• Uzņēmumi, kas nodarbina IKT speciālistus 1,7% (2018) - (2027)
• Uzņēmumi, kas pārdod produktus un pakalpojumus tiešsaistē Latvijā 11%
(2019) – 18% (2027)
• Vienota klientu apkalpošana centru tīkla pārklājums 75% (2019) - 90%
(2027)
• Optisko tīklu pieejamība Via Baltica trasē 100% (2026)

• Valsts pārvaldes digitālā transformācija;
• Uzņēmumu digitalizācija un inovācijas;
• Digitālās prasmes;
• Infrastruktūra (5G).

• Cilvēku skaita palielināšana, kas izmanto e-pakalpojumus;
• Uzņēmumu skaita palielināšana, kas izmanto digitālos rīkus savā
komercdarbībā;
• Cilvēku/mājsaimniecību īpatsvara palielināšana, kas izmanto ātrgaitas
internetu.

Digitalizācijas iniciatīvām plānotais
finansējums (KP fondi, TPF, ANM)

Digitālās prasmes

Platjosas/ 5G attīstība

Uzņēmumu digitalizācija un inovācijas

Valsts digitālā transformācija
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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 janvāris

(atkarībā no MFF gala lēmuma)
ANMP projekta iesniegšana EK līdz 2021.gada janvāra beigām.
Diskusijas ar EK un nevalstisko sektoru par ANP saturu – no 2021.gada
janvāra līdz aprīlim
ANMP gala versijas apstiprināšana MK un iesniegšana Eiropas Komisijai
– 2021.gada 2.ceturksnis (atkarībā no regulu apstiprināšanas)
ANMP ieviešanas uzsākšana- 2021.gada 3.ceturksnis

ANMP projekta
iesniegšana MK
janvāris

2020

Maksājumi
līdz 2026.gada
beigām

Gala termiņš dalībvalstu
ANMP iesniegšanai, līdz
2023.gada beigām

ANM regulējuma
apstiprināšana,
ātrākais 2021.gada
sākumā

2022

2024

2026

2028
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2027

2029

Paldies par uzmanību!

