PAMATA VEIDOŠANA LATVIJAS
ATVESEĻOŠANAI

LATVIJA

#NextGenEU | JŪNIJS 2021

Latvijas atveseļošanas un noturības plāns
Eiropas Komisija ir pozitīvi novērtējusi Latvijas atveseļošanas un noturības plānu, kas tiks finansēts ar
dotācijām 1,8 miljardu eiro apmērā.
Atveseļošanas un noturības mehānisma sniegtais finansējums, kas ir NextGenerationEU pamatā, palīdzēs līdz
2026. gadam īstenot Latvijas ierosinātos izšķiroši svarīgos investīciju un reformu pasākumus, lai atgūtu spēkus
pēc Covid-19 pandēmijas.
Latvijas plāns ir daļa no vēl nepieredzētas koordinētas ES reakcijas uz Covid-19 krīzi ar mērķi risināt
kopīgas Eiropas problēmas, īstenojot zaļo un digitālo pārkārtošanos, stiprināt ekonomisko un sociālo noturību un
vienotā tirgus kohēziju. Konkrētāk, Latvijas plāns paredz digitalizēt publisko un privāto sektoru, mazināt teritoriālo
un sociālo nevienlīdzību un investēt “zaļā” transporta risinājumos.

GALVENIE PASĀKUMI LATVIJAS ZAĻĀS PĀRKĀRTOŠANĀS NODROŠINĀŠANAI

38 %

no plāna kopējā piešķīruma reformām un
investīcijām atbalsta klimata mērķus
▶ Rīgas metropoles areāla transporta pārplānošana: multimodāla

© esvetleishaya / iStock

sabiedriskā transporta tīkla izveide ar vienotu un saskaņotu kustības
grafiku, vienotu cenas un biļešu sistēmu un investīcijām tīra transporta
infrastruktūrā, t. sk. dzelzceļā, tramvajos, elektroautobusos un
veloceliņos. 295 miljoni eiro

▶

 nergoefektivitāte privātās un sabiedriskās ēkās: finansējums
E
plaša mēroga renovācijas iniciatīvai, lai palielinātu dzīvojamo ēku,
sabiedrisko ēku un uzņēmumu energoefektivitāti. 248 miljoni eiro

▶

 oderni un zaļi elektroenerģijas tīkli: iinvestīcijas
M
elektrotīklu zaļajā un digitālajā pārveidē, lai nodrošinātu Latvijas
ekonomikai atbilstošu elektroapgādes infrastruktūru un ieviestu
elektrotransportlīdzekļus. 80 miljoni eiro

GALVENIE PASĀKUMI LATVIJAS DIGITĀLĀS PĀRKĀRTOŠANĀS ATBALSTAM
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21 %

no plāna kopējā piešķīruma reformām un
investīcijām atbalsta digitalizācijas mērķus
▶

 zņēmējdarbības digitalizācija: atbalsts uzņēmumiem digitālo
U
tehnoloģiju ieviešanā; atbalsts e-komercijas risinājumu, inovācijas un
jaunu produktu ieviešanai; digitālā mentorēšana. 125 miljoni eiro

▶

 igitālo prasmju pilnveide: improving iedzīvotāju, uzņēmumu un
D
publiskās pārvaldes digitālo pamatprasmju un padziļināto digitālo prasmju
uzlabošana ar mērķi palielināt to cilvēku īpatsvaru, kuriem ir vismaz
pamata digitālās prasmes, līdz 54 % 2025. gadā. 95 miljoni eiro

▶

 G izvēršana: 5G koridora infrastruktūras izvēršana uz Via Baltica
5
automaģistrāles, lai veicinātu savienotu un automatizētu braukšanu,
ilgtspējīgu mobilitāti un ar inovācijas palīdzību uzlabotu ceļu satiksmes
drošību. 12,5 miljoni eiro

GALVENIE PASĀKUMI LATVIJAS EKONOMISKĀS
UN SOCIĀLĀS NOTURĪBAS STIPRINĀŠANAI

▶ Veselības aprūpes modernizācija: investīcijas slimnīcās un veselības

aprūpes pakalpojumu sniedzējos, lai stiprinātu veselības nozares
noturību un palielinātu integrētu un augstas kvalitātes veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību. 158 miljoni eiro

▶

 inimālo ienākumu reforma: pamata sociālās drošības tīkla
M
stiprināšana, nosakot minimālo ienākumu līmeni (t. sk. pensijām)
20 % apmērā no medianālā ienākuma un ieviešot ikgadēju pozitīvu
indeksāciju, lai ņemtu vērā dzīves dārdzības izmaiņas.

▶

 ugstākās izglītības reformas: augstākās izglītības nozares
A
pārvaldības, akreditācijas mehānisma un finansēšanas principu
uzlabošana 82,5 miljoni eiro

▶ Atbalsts reģionālajai attīstībai: investīcijas cenas ziņā pieejamos
mājokļos, rūpniecības infrastruktūrā, skolās un ceļos, lai pilnībā
izmantotu administratīvi teritoriālās reformas ietekmi. 269 miljoni eiro
▶ Reformas un investīcijas publiskās pārvaldes modernizācijai:
administratīvā atbalsta funkciju centralizēšana un investīcijas publiskās
pārvaldes darbinieku apmācībā 3,3 miljoni eiro

ĪSTENOŠANA
Neviens no plāna pasākumiem nenodarīs būtisku kaitējumu videi.
Ieinteresētajām personām būtu jāturpina iesaistīties atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā, lai nodrošinātu
atbildību par reformām.
Līdzekļu izmaksa ir atkarīga no darbības rezultātiem un atspoguļos sekmes, kas gūtas attiecībā uz reformām un
investīcijām, kuras izklāstītas plānā.
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