
Plānotais ES fondu finansējums 
VARAM administrētajos pasākumos

REACT-EU (2014.-2020.), Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM), 
darbības programma Latvijai 2021.-2027.gadam un Taisnīgas pārkārtošanās fonds

Rīga

03.02.2021.
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Degradēto teritoriju 
atjaunošana

uzņēmējdarbības 
veicināšanai tajās 

(SAM 5.6.2.)

Pašvaldību ēku un 
infrastruktūras 

energoefektivitātes 
paaugstināšanas 

(SAM 4.2.2.)

Atkritumu pārstrādes 
veicināšana

(5.2.1.2.pasākums)

Indikatīvais finansējums KOPĀ: 70,72 milj. EUR

REACT-EU papildu finansējums ES fondu 2014.-2020.gada
plānošanas perioda VARAM pasākumiem (Top-up) 
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Identificēti arī ~20,08 milj. EUR esošie ERAF finansējuma atlikumi, kas kopā ar Top-up veido ~90,8 milj. EUR
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Pašvaldību ēku un 
infrastruktūras 

energoefektivitātes 
paaugstināšana

Atbalsts biometāna pašvaldību 
sabiedriskajam 

transportam/skolēnu 
autobusiem, atkritumu poligonu 

transportam un tehnikai*

ATR ceļi – valsts 
reģionālie un valsts 

vietējie autoceļi 

175,3

Indikatīvais finansējums KOPĀ: 399,4 milj. EUR

Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM) 
indikatīvais finansējums VARAM pasākumiem

Industriālie parki 
reģionos

Valsts pārvaldes 
digitālā 

transformācija un 
digitālās prasmes

82,510 102,329,3

ZAĻĀ PĀREJA NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA DIGITĀLĀ 
TRANSFORMĀCIJA

*Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā iekļautā biometāna izcelsmes pamatojuma sistēmas izveide ir Ekonomikas ministrijas kā atbildīgās nozares ministrijas kompetencē. 
Neizveidojot biometāna sistēmu, investīcijas nav iespējamas!
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1.Politikas mērķis 
«Viedāka Eiropa»

2.Politikas mērķis 
«Zaļāka Eiropa»

145,92

Indikatīvais finansējums KOPĀ: 629,5 milj. EUR*

ES fondu Darbības programmā Latvijai 2021.-2027.gadam 
plānotās VARAM investīcijas

4.Politikas mērķis 
«Sociālākā Eiropa»

5.Politikas mērķis 
«Iedzīvotājiem tuvāka 

Eiropa»

38,95316,17128,46

*Norādīts indikatīvais līdz 2025.gada beigām pieejamais ES fondu finansējums
3.Politikas mērķī «Savienotāka Eiropa» nav plānoti VARAM pasākumi

2.1.1. Pašvaldību ēku energoefektivitāte
2.1.3. Pielāgošanās klimata pārmaiņām 
pasākumi
2.2.1. Ūdenssaimniecības attīstība
2.2.2. Aprites ekonomika un 
atkritumsaimniecības attīstība
2.2.3. Dabas aizsardzība; piesārņojuma 
mazināšana (gaisa piesārņojums, 
sanācija); vides izglītība

1.3.1. IKT risinājumi un 
pakalpojumu attīstība, t.sk.: 
publisko IS atvēršana izmantošanai 
privātajam sektoram, procesu 
pārveide, inovatīvas tehnoloģijas 
un pieejas.

4.2.1. Pirmsskolas izglītības iestāžu 
infrastruktūra
4.2.4. Digitālās prasmes
4.3.6. Bērnu pieskatīšanas 
pakalpojumi

5.1.1. Integrēta teritoriāla attīstība 
(pilsētu funkcionālās teritorijas): 
Uzņēmējdarbības publiskā 
infrastruktūra; 
Viedās pašvaldības;
Publiskās ārtelpas attīstība; 
Kapacitātes paaugstināšana
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Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) investīcijas Latvijā

83,9 miljoni EUR
no daudzgadu finanšu 

shēmas (MFF)

Kopējais indikatīvais piešķīrums

191,6 miljoni EUR

107,7 miljoni EUR
no

NextGenerationEU

Piešķīrums, 
līgumu 

slēgšanas 
pabeigšana

20262023 2029

Investīciju projektu
īstenošanas

pabeigšana, gala 
maksājumi

Investīciju projektu
īstenošanas

pabeigšana, gala maksājumi

TPF investīcijas plānotas
Darbības programmā Latvijai 2021.-2027.gadam 

(6.politikas mērķis, SAM 6.1.1.)

Uzraudzības grupa:
FM UK/AK

(Ministrijas, PR, NVO, LPS, 
asociācijas u.c.)

Ekspertu darba grupa:
vada VARAM

(VARAM, FM, IZM, EM, SM, PR, 
LPS, LDDK, LTRK, LKA)

Plānošanas reģioni

Taisnīgas pārkārtošanās 
teritoriālais plāns - DP pielikums

Plāna saskaņošana ar Eiropas 
Komisiju paredzēta kopā ar DP 

saskaņošanu

Plāna izstrāde un īstenošana:



Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajā plānā (TPTP) paredzētie pasākumi

Plānotais pasākums
Atbildīgā 
ministrija

Indikatīvais 
finansējums
(milj. EUR)

1. Kūdras nozares klimatneitralitātes veicināšana, veicinot pētniecības un inovāciju 
aktivitātes, degradēto purvu rekultivāciju

VARAM, IZM 23,23

1.1. Degradēto purvu apzināšanai un rekultivācijai VARAM 17,42

1.2. Pētījumu platformai un ilgtspējīgai kūdras ieguves procesu izpētei un pilnveidošanai, organisko augšņu 
apsaimniekošanas jautājumiem, kā arī inovatīvu kūdras produktu izstrādei IZM 5,81

2. Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras 
attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku industriālajās zonās ar 
augstu energopatēriņu

VARAM 67,74

3. Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” un produktu attīstības pasākumi EM 48,39

4. Bezizmešu mobilitātes veicināšana pašvaldībās VARAM 29,03

5. Prasmju attīstības, pilnveides un pārkvalifikācijas piedāvājuma attīstība IZM, VARAM 23,23

5.1. Prasmju attīstībai, pilnveidei un pārkvalifikācijai IZM 21,29

5.2. Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšanai VARAM 1,94

Kopā: 191,68*

*Norādīts kopējais finansējums. Vienlaikus jāņem vērā, ka līdz 2025.gada beigām projektiem pieejamais ES fondu finansējums plānots indikatīvi 170,94 milj. EUR
(ņemot vērā regulas prasības par elastības finansējumu)



Paldies!


