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Indikatīvi plānotā finansējuma 
sadalījums pa resoriem (visi ES 
resursi)
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Nākotnē indikatīvi plānotais 
finansējums par nozarēm 
(visi ES resursi ar līdzfinansējumu)
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Klimata pārmaiņas

Digitalizācija

Reģionālā attīstība un nevienlīdzība

Veselība

Viedie ieguldījumi

Likuma vara un kapacitāte

Transports

Lauku attīstība

KP fondi 21-27 TPF (JTF) ANM (RRF) 1.65milj KP 14-20 pārdales 14-20 REACT EU

ELFLA EJZF Tiešmaksājumi Iekšlietu ES fondi CEF pārvedums

ETS EKII FEAD



2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

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

* garantētā daļa 209 milj. EUR)

Taisnīgas pārkārtošanas fonds – JTF
225 milj. EUR, t.sk. JTF 192 milj. EUR 

(nav iekļauts pārvedums -notiek pārrunas, vai būs nepieciešams KP finansējuma pārvedums)

2014.-2020.gada plānošanas periods

2021.-2027.gada plānošanas periods

Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms – RRF
2,01 miljardi EUR*

*1,65 miljrd.garantēti, pārējais indikatīvi

Kohēzijas politikas fondi – ERAF, KF, ESF+, FEAD

4,991 miljardi EUR (t.sk. fondi 4,242 miljardi EUR)

Vairāk kā 8 mljrd. EUR reformām, attīstībai un ekonomikas noturībai1

Vairāk finansējuma avotu – lielākas iespējas izaugsmei!

*Oficiāli paziņots piešķīrums 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.

369 milj. EUR 
pārvedumi uz CEF un 
Pārrobežu sadarbību
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Virsmērķis – darbības programma kā nozīmīga investīciju
platforma zināšanās balstītai ekonomikas transformācijai uz
zaļām tehnoloģijām un inovācijām.

Darbības programmas ES fondu ieguldījumi plānoti, tematiski
grupējot Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam
ietvertos veicamos pasākumus.

Ieguldījumi plānoti arī jau uzsākto strukturālo reformu
īstenošanai, kā arī administratīvi teritoriālajai reformai, kas ir
priekšnosacījums tālākai reģionu izaugsmei un iedzīvotāju
aizplūšanas apturēšanai.

Gan darbības programmas izstrādi, gan tās pakāpenisku īstenošanu
caurvīs sabiedrības, un jo īpaši sociālo un sadarbības
partneru, pašvaldību pārstāvošo organizāciju un nevalstiskā
sektora iesaiste dažādos procesos.

Darbības programma Latvijai 
2021.–2027.gadam



*Finansējums ieskaitot nacionālo līdzfinansējumu, milj. EUR
708.01.2021

21-27 Darbības programmas 
finansējuma sadalījums 
pa politikas mērķiem

972; 20%

1 365; 27%

745; 15%

1 455; 29%

212; 4%

225; 5%

1.Politikas mērķis "Viedāka Eiropa"

2.Politikas mērķis "Zaļāka Eiropa"

3.Politikas mērķis "Savienotāka Eiropa"

4.Politikas mērķis "Sociālāka Eiropa"

5.Politikas mērķis "Iedzīvotājiem tuvāka
Eiropa"

6.Politikas mērķis "Taisnīgās pārkārtošanās

fonda investīcijas"



808.01.2021

21-27 Darbības programmas 
finansējuma sadalījums
pa prioritātēm un fondiem

*Finansējums ieskaitot nacionālo līdzfinansējumu, milj. EUR
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6.1. Pāreja uz klimatneitralitāti

5.1.Reģionu līdzsvarota attīstība

4.3.Nodarbinātība un sociālā iekļaušana

4.2.Izglītība, prasmes un mūžizglītība

4.1.Veselības veicināšana un aprūpe

3.1. Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra

2.3. Ilgtspējīga mobilitāte

2.2. Vides aizsardzība un attīstība

2.1.Klimata pārmaiņu mazināšana un…

1.4.Digitālā savienojamība

1.3.Digitalizācija

1.2.Atbalsts uzņēmējdarbībai

1.1.Pētniecība un prasmes

TPF ESF+ KF ERAF



Taisnīgas pārkārtošanas fonds 
(TPF)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

~191 milj. EUR
225 milj.EUR ar līdzfinansējumu

• Ieguldījumi klimata pārmaiņu vissmagāk skarto teritoriju ekonomiskai diversifikācijai – reģioniem 
NUTS3 līmenī ar vislielāko oglekļa intensitāti, sociālajiem izaicinājumiem potenciālo darba vietu 
zaudējumu kontekstā. 

• Taisnīgas pārkārtošanas plānu sagatavo VARAM.

• Ieguldījumi tiek plānoti 2021.–2027.gada darbības programmas ietvaros.

• Turpinās diskusijas par obligāto pārvedumu no ERAF un ESF+ līdzekļiem.

75% finansējuma jāizlieto līdz 
2026.gada beigām

Līdz 2020.gada beigām 
izstrādājami Taisnīgās 

pārkārtošanās teritoriālie 
plāni

Regula stājas spēkā ātrākais 
2021.g. janvārī



Galvenās atšķirības starp Kohēzijas 
politiku un atveseļošanas un 
noturības mehānismu

Kohēzijas politika

• Dalītās pārvaldības instruments

• 85% līdzfinansējums

• Maksājumi tiek veikti balstoties uz 
iesniegtajiem maksājumiem

• Ieviešanas periods 7+2 gadi (2029.gada beigas)

• Finanšu korekcijas piemērojamas tikai par 
sistēmiskām kļūdām un neatbilstoši veiktiem 
izdevumiem

• Programmu apstiprina EK

Atveseļošanas un noturības mehānisms

• Tiešās pārvaldības instruments

• Nav nepieciešams nacionālais līdzfinansējums

• Maksājumi balstoties rezultātu (reformu mērķu 
sasniegšanu)

• Ieviešana, līgumi līdz 2022.gadam, reformu 
īstenošana līdz 2026.gada vidum

• Sankciju mehānismi finansējuma atgūšanai, ja 
reformas netiek īstenotas

• ANM plāns tiek saskaņots ar EK un ES Padomi

• Iespējams piesaistīt papildus resursus 
aizdevumu formā
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Eiropas Atveseļošanas un noturības 
mehānisms (ANM/RRF)

1,65 
miljardi
EUR*

7,749 
miljardi 

EUR
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digitalizācijā
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par Latviju 
identificētie 
izaicinājumi

Latvijas 
Nacionālā 
reformu 
programma

*2,01 miljrd. EUR max
indikatīvi

Klimats
Digitālā 

transformācija
Veselība

Nevienlīdzības 
mazināšana 

(ATR) 

Transformācija 
un 

produktivitāte
Likuma vara

37% 20%



1.1. ANM plāna reformu piedāvājums

• 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?

Klimata 
pārmaiņas un 

ilgtspēja

• 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

Digitālā 
transformācija

• ATR - VARAM

• GMI un sociālo pakalpojumu reforma - LM

• Īres regulējuma pilnveidošana – EM

• Sociāli neaizsargāto grupu nodokļu režīma reforma? - FM

Nevienlīdzības 
mazināšana 



1.2. ANM plāna reformu piedāvājums

• Ambulatoro pakalpojumu integrācijai SAVA centros 

• Veselības aprūpes sistēmas noturība epidemioloģiskajām krīzēm

• Digitālā transformācija, veicinot ārstniecības iestāžu centralizētas sistēmas

• Inovāciju fonds izmaiņām primāras aprūpes pakalpojumos?

Veselība

• Privāto R&D investīciju motivācijas 

• Inovāciju pārvaldības reforma - EM

• Jauna augtākās izglītības institucionālā pārvaldība - IZM

Ekonomikas 
transformācija 

• SLO/ Ēnu ekonomika - FM

• AML - TM

• Administratīvas kapacitātes ceļa karte - VK

Likuma varas 
stiprināšana



2. Priekšlikums par indikatīvo ANM plāna 
finansējuma sadalījumu, 1,65 miljd. 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

Klimata pārmaiņas un 
ilgtspēja

37%, 610,5 milj. EUR

• Valsts pārvaldes digitālā transformācija – 158 milj. EUR

• Uzņēmumu digitalizācija un inovācijas – 113,8 milj. EUR

• Digitālās prasmes – 40,7 milj. EUR

• Infrastruktūra (5G) – 16,5 milj. EUR

Digitālā transformācija
20%, 330 milj. EUR

• Valsts un reģionālas nozīmes autoceļi– 102,3 milj. EUR

• Industriālie parki - 82,5 milj. EUR

• Mājokļu pieejamība reģionos (īres mājokļi) – 42,9 milj. EUR

• Sociālie izaicinājumi un izglītība – 102,3milj. EUR

Nevienlīdzības mazināšana 
20%, 330 milj. EUR

• Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība un gatavība epidemioloģiskajām krīzēm –
181,5 milj. EUR

Veselība
11%, 181,5 milj. EUR

• Inovāciju un privāto investīciju R&D veicināšana – 82,5 milj EUR

• Augstskolu pārvaldības reforma, cilvēkresursi – 82,5 milj. EUR

Ekonomikas transformācija un 
produktivitātes reforma

10%, 165 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

Likuma varas stiprināšana
2%, 33 milj. EUR



2.1. Klimata pārmaiņas un ilgtspēja

NEKIP un citi

Politikas 

ietekmes 

Rādītāji

•Ne-ETS darbību SEG emisiju apjoms (Mt CO2 ekv.) – no 9,3 uz 8,4 Mt uz 2027.gadu
saskaņā ar regulu (ES) 2020/1044 (2020. gada 8. maijs)

•Primārās enerģijas patēriņš (TWh) – no 52,05 uz 47,22 TWh

•No atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas īpatsvars bruto enerģijas gala
patēriņā (%) – no 40 uz 50%

•Atjaunojamās enerģijas īpatsvars enerģijas galapatēriņā transportā (%) - 2,5 – 7%

•Moderno biodegvielu un biogāzes īpatsvars enerģijas galapatēriņā transportā (%) – no 0 –
3,5 %

•Vidējais ierašanās laiks notikuma vietā saglabāts 9 minūtes

•Ugunsgrēku skaits uz 100 000 iedzīvotājiem no 472 gadījumiem 2018.gadā uz 420
gadījumiem 2022.gadā

•Ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotājiem no 4,2 2018.gadā uz 3,8
2022.gadā

•Meža zemju papildus piesaistītais SEG emisiju apjoms2050. gadā būs 3,38 milj. tonnas CO2

ekvivalenta

•Meža zemju platība, kurā īstenoti CO2 piesaistes pasākumi - 61 tūkst. ha

•Samazināts plūdu risks 59 000 ha Latvijas lauku teritorijas

Stratēģiskās 

prioritātes

• Izmešu samazināšana transporta sektorā;
•Energoefektivitāte;

•Klimata adaptācijas pasākumi.

Sasniedzamie 

rezultāti

•Cilvēks ir pasargāts no klimata pārmaiņu nelabvēlīgās ietekmes;

•Ekonomika spēj pielāgoties klimata pārmaiņu nelabvēlīgajām sekām un spēj
izmantot klimata pārmaiņu piedāvātās iespējas;

• Infrastruktūra un būvniecība ir «klimatizturīga» un ir plānota atbilstoši
potenciālajiem klimata riskiem;

•Latvijas dabas, kultūrvēsturiskās vērtības ir saglabājušās un klimata
pārmaiņu negatīvā ietekme ir samazināta līdz minimumam;

•Veicināta klimata pārmaiņu aspekta integrācija nozaru politikā un teritorijas
attīstības plānošanā.



Klimata iniciatīvām indikatīvi 
plānotais finansējums (KP fondi, TPF, ANM)
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Vides aizsardzība un attīstība

KP fondi 21-27 TPF (JTF) ANM (RRF) 1.65milj



2.2. Digitālā transformācija

Politikas 

ietekmes 

rādītāji

•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)

Stratēģiskās 

prioritātes

•Valsts pārvaldes digitālā transformācija;
•Uzņēmumu digitalizācija un inovācijas;

•Digitālās prasmes;

• Infrastruktūra (5G).

Sasniedzamie 

rezultāti

•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 indikatīvi 
plānotais finansējums (KP fondi, TPF, ANM)
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Valsts digitālā transformācija

Uzņēmumu digitalizācija un inovācijas

Platjosas/ 5G attīstība

Digitālās prasmes

KP fondi 21-27 TPF (JTF) ANM (RRF) 1.65milj



2.3. Nevienlīdzības mazināšana 

Politikas 

ietekmes 

rādītāji

•Reģionu IKP pret Rīgas IKP (%) – no 47%- uz 55%
•Darba algas plānošanas reģionos - četru mazāk attīstīto plānošanas reģionu
vidējais līmenis pret augstāk attīstīto plānošanas reģionu, % 73%
(2016.gads) - 89%. 729 milj. euro (papildus izmaksātais darba algās)

•Nabadzības riska indekss - 23,3 (2018) uz 19 (2027)

•Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidoto pašvaldību 35
administratīvo centru sasniedzamība, uzlabojot funkcionālās saites starp
pilsētām un lauku teritorijām pakalpojumu un darbavietu pieejamībai

•Personas ar invaliditāti, kuras norādīja uz nepietiekamu mājokļa
infrastruktūras pieejamību – 53% (2020.g.)

• Iedzīvotāju īpatsvars, kuri aprūpes pienākumu dēļ ir ekonomiski neaktīvi, %
no ekonomiski neaktīvajiem (sadalījumā pēc dzimuma) - 18,4 (2018, vīr.
10,7; siev.23,5) uz 16,4

Stratēģiskās 

prioritātes

•ATR un reģionālā nevienlīdzība;
•Mājokļu pieejamība reģionos (īres mājokļi);

•Sociālie izaicinājumi.

Sasniedzamie 

rezultāti

•mazināta reģionālā nevienlīdzība:

•uzlabota pārvaldība un koncentrēti finanšu resursi reģionu attīstībai;

•mazināta nevienlīdzība pakalpojumu pieejamībā;

•pieejami mājokļi;

•attīstītas industriālās teritorijas;

•pieejams sociālais nodrošinājums.



Nevienlīdzību mazināšanas iniciatīvām 
indikatīvi plānotais finansējums (KP fondi, 

TPF, ANM)
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Investīcijas kultūras nozarē

Reģionālā attīstība

Izglītības attīstība, t.sk. infrastruktūra

Nodarbinātība un sociālā iekļaušana

KP fondi 21-27 TPF (JTF) ANM (RRF) 1.65milj



2.4. Veselība

Politikas ietekmes 
rādītāji

•Pacientu apmierinātība ar veselības aprūpes pakalpojumiem – no 76,2
uz 80%

•Praktizējošo ārstu skaits uz 100 000 iedzīvotāju – no 337 uz 345

•Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība (neapmierinātās vajadzības
pēc veselības aprūpes pakalpojumiem) – no 6,2% uz 4%

Stratēģiskā 

prioritāte

•Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība un gatavība epidemioloģiskajām
krīzēm.

Sasniedzamie 
rezultāti

•Uzlabota pakalpojumu pieejamība kvalitatīviem ambulatoriem un
stacionāriem veselības aprūpes pakalpojumiem visos līmeņos;

•Sociālās atstumtības mazināšana, uzlabojot piekļuvi veselības aprūpei;

•Veselības sistēma ir gatava reaģēt uz Covid-19 un citām krīzēm.



Veselības nozares iniciatīvām 
indikatīvi plānotais finansējums (KP 

fondi, TPF, ANM)
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Veselības veicināšana un aprūpe

KP fondi 21-27 TPF (JTF) ANM (RRF) 1.65milj



2.5. Ekonomikas transformācija 

Politikas ietekmes 
rādītāji

•Palielināt privātās investīcijas P&A ~ 58 milj. EUR
•Produktivitāte, fakt. cenās, no ES vidējā % - 49.8% (2019.g.) – 56 %
(2027.g.)

•Eksporta īpatsvars IKP (fakt. cenās) % - 59,9% (2019.g.) – 65 %
(2027.g.)

•Ar ANM atbalstīto doktorantu un pēcdoktorantu skaits – 330 (2026.g.)

•Ar ANM atbalstīto valsts AII un zinātnisko institūtu skaits, kas īsteno
iekšējo vai ārējo konsolidāciju - vismaz 10 (2026.g.)

•Valsts augstskolu skaits, kurās ieviestas pārvaldības izmaiņas - 16
(100%) (2026.g.)

Stratēģiskā 

prioritāte

• Inovāciju un privāto investīciju R&D veicināšana;

•Augstskolu pārvaldības reforma, cilvēkresursi.

Sasniedzamie 
rezultāti

•Privāto investīciju apjoms P&A – vismaz 58 milj. euro;

•Atbalsts sniegts vismaz 500 inovāciju projektu īstenošanai;

• Izveidotas pilnvērtīgas inovāciju ekosistēmas katrā no RIS3 jomām
(kopā 5);

•Pilna inovāciju cikla atbalsts;

•Definēti visaptveroši stratēģiskie mērķi nacionālā līmenī;

•Nepārtraukts, integrēts un dinamisks inovāciju pārvaldības modelis (EM
un IZM).



Ekonomikas transformācijas iniciatīvām 
indikatīvi plānotais finansējums (KP fondi, 

TPF, ANM)
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2.6. Likuma varas stiprināšana

Politikas ietekmes 
rādītāji

•Ēnu ekonomikas indekss (% no IKP) – no 23,9% uz 19%
• Iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās, respondenti, kuri atbild
“nekur” - no 71,1% uz 68 %

•Korupcijas uztveres indekss - no 58 uz 67 punktiem

Stratēģiskās 
prioritātes

•Uzņēmējdarbības vide, ēnu ekonomika;
•Tiesiskums un ekonomisko noziegumu izmeklēšana;

•Valsts un pašvaldību pārvaldes uzlabošana.

Sasniedzamie 
rezultāti

•Efektīvāki pasākumi interešu konflikta, krāpšanas, kontrabandas un
korupcijas novēršanai un novēršanai;

•Kapacitātes stiprināšana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
novēršanā un ekonomisko / finanšu noziegumu izmeklēšanā;

• Integritāte valsts pārvaldē;

•Paaugstināta sabiedrības uzticēšanās tiesībaizsardzības sistēmai;

•Uzlabota NVO darbības un finanšu plūsmu pārredzamība;

•Profesionalitāte un administratīvā kapacitāte.



Likuma varas iniciatīvām indikatīvi 
plānotais finansējums (KP fondi, TPF, ANM)
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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 

ANMP projekta iesniegšana EK - 2021.gada janvāra b.- februāra s.

Diskusijas ar EK un nevalstisko sektoru par ANMP saturu – no 
2021.gada janvāra līdz aprīlim 

ANMP gala versijas apstiprināšana MK un iesniegšana Eiropas Komisijai 
– 2021.gada 2.ceturksnis

ANMP ieviešanas uzsākšana- 2021.gada 3.ceturksnis
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2020
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2022
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2024

2025

2026

2027

2028

2029

Gala termiņš dalībvalstu 
ANMP iesniegšanai, līdz 

2023.gada beigām

Maksājumi 
līdz 2026.gada 

beigām

ANM regulējuma 
apstiprināšana, 

2021.gada februāris
ANMP projekta 
iesniegšana MK 

janvāris



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, 02.07.2020. izsludināts VSS, 26.11.2020. iesniegts MK,

plānots apstiprināt 2021.g. I cet.

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2021.–

2027.gadam (ZTAI) (IZM) – notikusi publiskā apspriede, 01.10.2020. izsludināts VSS,

plānots apstiprināt 2021.g. I cet.

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

notikusi publiskā apspriede, plānots apstiprināt 2021.g. I cet.
Energoefektivitāte,

enerģētika, 

atjaunojamie 

energoresursi

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

Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija (EM) – APSTIPRINĀTA

Katastrofu risku 

pārvaldība

Valsts civilās aizsardzības plāns (IeM) – APSTIPRINĀTS

Ūdenssaimniecība

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

APSTIPRINĀTS

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

Atkritumu 

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

publiskā apspriede, plānots apstiprināt 2021.g. I cet.
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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 2021.g. I cet.

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

publiskā apspriede, plānots apstiprināt 2021.g. I cet.

Darba tirgus 

politika un 

Sociālās 

iekļaušana un 

nabadzības 

mazināšana

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes (LM) –

notikusi publiskā apspriede, plānots apstiprināt 2021. gada 1.ceturksnī

Izglītība un 

mācības visos 

līmeņos

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam «Nākotnes

prasmes nākotnes sabiedrībai» (IzM) – notikusi publiskā apspriede, 01.10.

izsludināts VSS, plānots apstiprināt 2021.g. I cet.

Veselība un 

ilgtermiņa 

aprūpe

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

izvērtējums, notikusi publiskā apspriede, plānots apstiprināt 2021.g. I cet.
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Paldies par uzmanību!


