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gads

K O L AT V I J A P L Ā N O

SASNIEGT?

DARBS UN SOCIĀLAIS
ATBALSTS:
• Tiks radītas ~ 2500

darba vietas.

jaunas

• 100 000 bezdarbnieku
piedalīsies nodarbinātību

IZGLĪTĪBA:

SADZĪVE UN ĒRTĪBAS:

• 80 000 bērnu un jauniešu no
maznodrošinātajām un trūcīgajām
ģimenēm saņems atbalstu
izglītības pieejamības veicināšanai.

• Pārstrādei un reģenerācijai
nodoto sadzīves atkritumu daudzums
teju trīskāršosies un sasniegs 59%.

• 37 700 jaunieši būs ieguvuši
darba tirgus prasībām
nepieciešamo kvalifikāciju,

• Skolotāji strādās vēl
efektīvāk – katrs pilsētas skolā
strādājošais pedagogs rūpēsies par
12 izglītojamajiem šī brīža
10,5 izglītojamo vietā.

• Uz pusi samazināsies
bērnunamos esošo bērnu skaits.

• Palielināsies vispārējās
izglītības iestādēs integrēto
bērnu ar speciālām vajadzībām

veicinošos pasākumos.

prasmes vai pieredzi.

• 82% mājsaimniecību būs pieeja
platjoslas internetam ar datu
pārraides ātrumu, ne mazāku par

30 Mbit/s.

• 35% iedzīvotāju un 92%

uzņēmumu izmantos
e-pakalpojumus.

• Tiks rekonstruēti ~70 km
siltumtīklu un vidējais patēriņš
siltumenerģijai būs par piektdaļu
mazāks.

īpatsvars.

• Palielināsies jauniešu iesaiste
neformālās izglītības aktivitātēs.

BIZNESS UN
INOVĀCIJAS:

• 775 veselības aprūpes un
pakalpojumu sniegšanas vietās tiks
uzlabota veselības pakalpojumu
kvalitāte.

TRANSPORTS:

• Tiks sniegts atbalsts vairāk
nekā 3 000 uzņēmumiem.

• Tiks rekonstruēti 919 km

autoceļu.

• Inovatīvo komersantu

īpatsvars pieaugs par vairāk
nekā 10 %.

• Tiks uzbūvēti vai atjaunoti vairāk nekā
900 km dzelzceļa .

KUR

UN CIK PLĀNOTS
INVESTĒT?
• Pētniecība,
tehnoloģiju attīstība
un inovācijas

467,5 milj. eiro

• Mazo un vidējo
uzņēmumu
konkurētspēja

• Izglītība, prasmes
un mūžizglītība

• IKT pieejamība,
e-pārvalde un
pakalpojumi

516,0 milj.eiro

172,8 milj.eiro

• Nodarbinātība un
darbaspēka
mobilitāte

135,4 milj.eiro

314,3 milj.eiro

• Sociālā iekļaušana
un nabadzības
apkarošana

• Pāreja
uz ekonomiku,
kas rada mazas oglekļa
emisijas visās nozarēs

480,6 milj.eiro

418,5 milj. eiro

• Vides aizsardzība un
resursu izmantošanas
efektivitāte

INVESTĒS

623,1 milj. eiro

• Ilgtspējīga
transporta sistēma

4,4 miljardus
Latvija iegūs

1159,8 milj.eiro

4x vairāk, nekā pati iemaksā ES budžetā.

Dati no Finanšu ministrijas / ©Valsts kanceleja 2014
* Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Finanšu ministrija

Valsts kanceleja

Eiropas Sociālās attīstības fonds

Kohēzijas fonds

