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37%
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Reformu piedāvājumi
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Klimats • Pāreja uz ilgtspējīgu transportu, energoefektivitāte visos sektoros, 

Digitālā 
transformācija

• Koordinācijas mehānismi publiskā sektora IKT risinājumu pilnveidei 
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai

Veselība • Veselības pakalpojumu tīkla efektivitāte

Nevienlīdzību 
mazināšana

• Administratīvi teritoriālā reforma

Ekonomiskā 
transformācija

• Produktivitātes paaugstināšana, augstskolu konsolidācija

Likuma vara • Ēnu ekonomikas un ekonomisko noziegumu apkarošanas stiprināšana 



Potenciālās investīcijas

Klimats

• Transports: Rīgas aglomerācija, Biometāns

• Energoefektivitāte: ēkas, AER un slitumapgāde

• Adaptācija: VUGD depo un transports

Digitālā 
transformācija

• Publiskie pakalpojumi: atvērtie dati, digitālās platformas

• 5G tīkls

• Uzņēmējdarbības digitalizācija: R&D, prasmes, uzņēmējdarbības vides 
digitalizācija (e-čeki, e-sertifikāti utml.) 

Veselība
• Inovāciju fonds pakalpojumu uzlabošanai, izglītības sistēmas attīstība, 

slimnīcu tīkla sakārtošana un vides pieejamība, ilgstošas aprūpes 
pakalpojumi

Nevienlīdzības 
mazināšana

• ATR: industriālās zonas, skolu tīkls, , īres mājokļi, publisko pakalpojumu 
pieejamība

Ekonomikas 
transformācija

• Inovāciju politika: aizdevumi un granti uzņēmējiem, bioekonomika

• Izglītība un prasmes: augstākās izglītības pārvaldība, infrastruktūras 
uzlabošana

Likuma vara

• Uzņēmējdarbības vide: muita, sabiedriskā labuma organizāciju platforma

• Ekonomisko noziegumu izmeklēšana: apmācības un aprīkojums

• Valsts un pašvaldību pārvaldības uzlabošana: reģionalizācija, apmācības
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Saskaņošanas process ar sociālajiem 
un sadarbības partneriem

EK vadlīnijas par ANM plāna izstrādi nosaka:

Dalībvalstis tiek mudinātas lūgt savu valsts produktivitātes 
komisiju un/vai neatkarīgo fiskālo iestāžu viedokli par to 
atjaunošanas un noturības plāniem. Dalībvalstis arī tiek 
aicinātas plānā izklāstīt, kā ir notikusi apspriešanās ar 
sociālajiem partneriem un attiecīgām pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, un kā tās ir iesaistītas plānā iekļauto reformu 
izstrādē.

FM piedāvājums:

Konsultācijas ar sociālajiem un sadarbības partneriem 
par katru no komponentēm – 2020.gada decembris 
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Indikatīvs Latvijas ANMP izstrādes laika grafiksD

Diskusija ar sociālajiem partneriem un nevalstisko sektoru par nacionālo 
ANMP – 2020.gada novembra otrā puse

Konsultācijas ar sociālajiem un sadarbības partneriem par katru no 
komponentēm – 2020.gada decembris 

ANMP projekta iesniegšana MK – 2020.gada decembris

ANMP projekta iesniegšana EK līdz 2020.gada beigām.

Diskusijas ar EK par ANP saturu –līdz 2021.gada aprīlim 

ANP gala versijas apstiprināšana MK un iesniegšana Eiropas 
Komisijai – 2021.gada aprīlis

ANP ieviešanas uzsākšana – 2021.gada 3.ceturksnis
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Gala termiņš dalībvalstu 
ANP iesniegšanai, 
2023.gada beigām

Maksājumi 
līdz 2026.gada 

beigām

ANM regulējuma 
apstiprināšana, 

ātrākais 2021.gada
sākumā

ANP projekta 
iesniegšana MK 

decembris



Paldies par uzmanību!


