Klimats
676,2 milj. eiro

Pāreja uz ilgtspējīgu
37 transportu, energoefektivitāte
%
visos sektoros

• Izmešu samazināšana transporta sektorā
• Ēku energoefektivitātes uzlabošana
• Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā
• Atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšana
• Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām

Digitālā
transformācija
365,2 milj. eiro

Koordinācijas mehānismi
publiskā sektora IKT
20
risinājumu pilnveidei, digitālo
%
prasmju attīstības koordinācija

• Publisko pakalpojumu digitālā transformācija
• Uzņēmumu digitālā transformācija
• Digitālo prasmju attīstība
• Infrastruktūra - 5G tīkls uz Via Baltica ceļa

Nevienlīdzības
mazināšana
370 milj. eiro

20

Administratīvi teritoriālā
reforma, GMI reforma

• Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana
• Industriālo parku un teritoriju attīstīšana reģionos
• Zemas īres mājokļu būvniecība
• Sociālā iekļaušana
• Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide

Ekonomikas
transformācija
196 milj. eiro

11

Inovāciju pārvaldības
uzlabošana, augstskolu
konsolidācija

• Inovāciju un privāto investīciju piesaiste pētniecībā
• Valsts atbalsta instrumenta izveide inovāciju klasteru attīstībai
• Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana

10

Veselības aprūpes sistēmas
attīstība, cilvēkresursu
nodrošinājums

Likuma vara
37 milj. eiro

%

%

Tiesībsargājošo institūciju
kapacitātes stiprināšana
2
cīņai ar ekonomiskajiem
%
noziegumiem un ēnu ekonomiku

• Medicīnas izglītības sistēmas attīstība
• Veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes uzlabošana
• Ārstniecības iestāžu gatavība epidemioloģiskajām krīzēm
• Onkoloģijas nozares metodiskā vadība
• Ēnu ekonomikas mazināšana
• Atklātības un konkurences palielināšana publisko iepirkumu jomā
• Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu
administrēšanas un muitas jomā
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Veselība
181,5 milj. eiro

%

FM

CFLA
• izlases veida pārbaudes iestādēs (3K un 2F)
• investīciju projektu iesniegumu atlase un līgumu
slēgšana par investīciju projekta īstenošanu (ja attiecināms)
• mērķu un sniegto rādītāju, t.sk. datu, ticamības
pārbaudes
• informācijas sniegšana progresa pusgada ziņojumam
un maksājuma pieprasījumam
• KPVIS pielāgošanas ANM prasībām nodrošināšana un
uzturēšana

• izstrādā un uztur vadības un kontroles sistēmu
• nodrošina ieviešanas progresa pusgada ziņojuma un maksājuma
pieprasījuma ar pavadošiem dokumentiem iesniegšanu EK
• koordinē EK saņemtos informācijas pieprasījumus
• koordinē publicitātes prasību vienotu ieviešanu
• nodrošina komercdarbības atbalsta kontroles institūcijas funkciju
2. koordinēšanas funkcija

3. arī EK centrālā kontaktpersona

Nozaru ministrijas

pārbaudes funkcija atbilstoši kompetencei

IUB

(t.sk. Valsts kanceleja)

• atbildīgas par savā pārraudzībā esošās investīcijas un
reformas īstenošanu, atbild par starpposma rādītāju un
mērķrādītāju sasniegšanu, uzraudzību un risku pārvaldību
• nodrošina pamatkontroļu veikšanu
• vada un aktualizē informāciju KPVIS par reformu un
investīciju starpposma rādītāju un mērķrādītāju progresu
• nodrošina komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu
• nodrošina publicitāti
• veic iekšējās kontroles sistēmas pilnveidi vai izstrādi
• iesniedz kopsavilkumu par veiktajām pārbaudēm
• iesniedz FM pārvaldības deklarāciju
1. īstenošanas funkcija

izlases veidā veic iepirkumu izlases veida pārbaudes

2. atbildība par ieviešanu

3. pārbaudes funkcija atbilstoši kompetencei

RI
• izstrādā revīzijas stratēģiju
• veic sistēmas auditus investīciju un reformu atbalsta
gadījumu revīziju revīzijas (2F, 3K, kā arī veic datu
ticamības un rezultātu sasniegšanas novērtējumu),
sniedz priekšlikumus VKS pilnveidošanai
• var veikt papildu revīzijas uzdevumus, citas
pārbaudes saskaņā ar EK sniegtajām norādēm
• ievada audita rezultātus KPVIS
• gatavo auditu apkopojumu
funkcijas veic FM

FM – Finanšu ministija | EK – Eiropas komisija | KPVIS – Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma | CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | ANM – Atveseļošanas un noturības
mehānisms | IUB – Iepirkumu uzraudzības birojs | RI – Revīzijas iestāde (FM struktūrvienība, kas plānošanas, revīzijas, ziņošanas un atzinumu sniegšanas jomā ir neatkarīga no citām FM struktūrvienībām)
| VKS – ES fondu vadības un kontroles sistēma | 3K – krāpšana, korupcija un interešu konflikts | 2F – dubulta finansēšana ar citām ES programmām
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1. vadošā iestāde

ATVESEĻOŠANAS

UN NOTURĪBAS MEHĀNISMS

Investīciju plānošana jābalsta sociālekonomisko ieguvumu analīzē.
Lielo publisko investīciju projekti, t.sk. ANM dotācijas, jāskata kopskatā ar
visiem pieejamiem finanšu resursiem, vērtējot to ietekmi Latvijas Nacionālā
attīstības plāna 2021.–2027. gadam mērķu sasniegšanā.
Jāvērtē Latvijas ANM plāna īstenošanas iespējamā ietekme uz valsts budžetu.
Valsts kontrole plāno veikt pārbaudes par Latvijas ANM plānā
iekļauto reformu un investīciju realizāciju un mērķu sasniegšanu.
ANM – Atveseļošanas un noturības mehānisms
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ĪSUMĀ

JĀIZMANTO MAKSIMĀLI EFEKTĪVI
UN JĀNOVĒRŠ JAU ZINĀMIE RISKI

Ievērojamā dotācija

1,82 mljrd. eiro apmērā
no Atveseļošanas un noturības mehānisma ir iespēja
nodrošināt būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības
attīstībā pēc Covid-19 pandēmijas perioda.
Šī ES sniegtā iespēja ir jāizmanto pēc iespējas efektīvi,
savlaicīgi novēršot identificētos riskus, kas varētu kavēt
veiksmīgu ANM reformu un investīciju plāna ieviešanu.

ANM – Atveseļošanas un noturības mehānisms
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Ilze Bādere,
Valsts kontroles padomes locekle

Valsts kontrole situācijas izpētes ziņojumu ir nodevusi
Saeimas un valdības pārstāvjiem.
“Sagaidām, ka Latvijas ANM plāna ieviešana tiks rūpīgi
uzraudzīta un ka atbildīgās institūcijas tiks aicinātas regulāri
ziņot par progresu plāna izpildē, lai savlaicīgi novērstu
ziņojumā norādītos riskus.
Ņemot vērā būtiskos ANM finanšu līdzekļus, kas ieplūdīs
Latvijas ekonomikā un par kuru apguvi būs atbildīgas
ministrijas, Valsts kontrole plāno veikt pārbaudes par Latvijas
ANM plānā iekļauto reformu un investīciju realizāciju un
mērķu sasniegšanu.

ANM – Atveseļošanas un noturības mehānisms
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Ilze Bādere,
Valsts kontroles padomes locekle

