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PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS
(... gada ...)
par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko
izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu1 , un jo īpaši tās 20. pantu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

1

OV L 57, 18.2.2021., 17. lpp.
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tā kā:
(1)

Covid-19 uzliesmojums ir iedragājis Latvijas ekonomiku. Latvijas iekšzemes kopprodukts
(IKP) uz vienu iedzīvotāju 2019. gadā bija 51,0 % no Savienības vidējās vērtības. Saskaņā
ar Komisijas 2021. gada pavasara prognozi Latvijas reālais IKP 2020. gadā samazinājās
par 3,6 %, un ir paredzams, ka 2020. un 2021. gadā tas kopumā būs samazinājies par
0,3 %. Ekonomikas sniegumu vidējā termiņā ietekmē jau ilgāku laiku pastāvoši faktori, jo
īpaši vāja nodokļu saistību izpilde, prasmju nepietiekamība, vāji rezultāti veselības jomā
un zems sniegums inovācijas jomā.
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(2)

Padome 2019. gada 9. jūlijā un 2020. gada 20. jūlijā adresēja Latvijai ieteikumus Eiropas
pusgada kontekstā. Konkrētāk, Padome ieteica Latvijai samazināt nodokļus zema
atalgojuma saņēmējiem, novirzot nodokļus uz citiem avotiem, jo īpaši kapitālu un
īpašumu, un uzlabojot nodokļu saistību izpildi, kā arī turpināt darbu pie nelikumīgi iegūtu
līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmas pilnveidošanas. Tā ieteica Latvijai arī stiprināt
sociālās drošības tīklu un risināt sociālās atstumtības problēmu, jo īpaši uzlabojot minimālo
ienākumu pabalstu, minimālo vecuma pensiju un cilvēkiem ar invaliditāti paredzētā
ienākumu atbalsta adekvātumu, uzlabot izglītības un apmācības – jo īpaši tās, kas
paredzēta mazkvalificētiem darba ņēmējiem un darba meklētājiem, – kvalitāti un
efektivitāti, tostarp palielinot līdzdalību profesionālajā izglītībā un apmācībā un pieaugušo
izglītībā, un stiprināt veselības sistēmas noturību, piekļūstamību, kvalitāti un izmaksu
lietderību, tostarp nodrošinot to ar papildu cilvēkresursiem un finanšu resursiem. Tā ieteica
Latvijai koncentrēt investīcijas uz zaļo pārkārtošanos un digitālo pāreju, jo īpaši uz
pētniecību un inovāciju, tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu, ilgtspējīgu
transportu un digitālo infrastruktūru. Attiecībā uz krīzes ietekmes novēršanu tā ieteica
Latvijai paredzēt pienācīgu ienākumu atbalstu krīzes vissmagāk skartajām grupām un
mazināt tās ietekmi uz nodarbinātību, tostarp izmantojot elastīgu darba režīmu, aktīvos
darba tirgus pasākumus un prasmju pilnveidošanu.
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Visbeidzot, tā ieteica Latvijai stiprināt publiskā sektora pārskatatbildību un efektivitāti, jo
īpaši attiecībā uz pašvaldībām un valsts un pašvaldību uzņēmumiem, un uzlabot interešu
konfliktu novēršanas režīmu. Komisija, novērtējusi, kādā mērā šie konkrēti Latvijai
adresētie ieteikumi īstenoti līdz atveseļošanas un noturības plāna ("ANP") iesniegšanas
brīdim, konstatēja, ka ir panākts būtisks progress to ieteikumu īstenošanā, kuri attiecas uz
fiskālo politiku, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, ienākumu atbalstu un
krīzes ietekmes novēršanai paredzēto likviditātes atbalstu.
(3)

Padomes ieteikumā par eurozonas ekonomikas politiku eurozonas dalībvalstīm tika ieteikts
rīkoties, tai skaitā izmantojot savus ANP, lai cita starpā nodrošinātu tādu politisku nostāju,
ar kuru tiek atbalstīta atveseļošana, un vēl vairāk palielinātu konverģenci, noturību un
ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Padome ieteica eurozonas dalībvalstīm arī stiprināt
valstu institucionālās sistēmas, nodrošināt makrofinansiālo stabilitāti un pabeigt
ekonomiskās un monetārās savienības izveidi un stiprināt euro starptautisko nozīmi.
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(4)

Latvija 2021. gada 30. aprīlī saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 18. panta 1. punktu
iesniedza Komisijai savu valsts ANP. Lai nodrošinātu ANP sekmīgu īstenošanu, paliekošu
ietekmi valsts līmenī un ticamību Eiropas Savienības līmenī, ir būtiska valstu līdzatbildība
šajos plānos. Atbilstoši Regulas (ES) 2021/241 19. pantam Komisija ir novērtējusi ANP
atbilstību, efektivitāti, lietderīgumu un saskaņotību, ņemot vērā minētās regulas
V pielikumā sniegtās novērtēšanas vadlīnijas.

(5)

Ar ANP būtu jātiecas sasniegt vispārīgos mērķus, kas izvirzīti ar Regulu (ES) 2021/241
izveidotajam Atveseļošanas un noturības mehānismam ("mehānisms") un ar Padomes
Regulu (ES) 2020/20941 izveidotajam Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentam, un
tādējādi jāsekmē ekonomikas atveseļošana pēc Covid-19 krīzes. Šiem plāniem būtu
jāveicina Savienības ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija, nosedzot visus sešus
pīlārus, kas minēti Regulas (ES) 2021/241 3. pantā.

(6)

Dalībvalstu ANP īstenošana veidos koordinētus centienus, aptverot reformas un
investīcijas visā Savienībā. Pateicoties tam, ka šādas reformas un investīcijas tiks īstenotas
koordinēti un vienlaicīgi un ka tiks īstenoti pārrobežu un daudzvalstu projekti, šīs reformas
un investīcijas radīs savstarpēji pastiprinošu iedarbību un pozitīvu blakusietekmi
Savienībā. Tiek lēsts, ka aptuveni vienu trešdaļu no mehānisma ietekmes uz dalībvalstu
izaugsmi un darbvietu radīšanu veidos blakusietekme no citām dalībvalstīm.

1

Padomes Regula (ES) 2020/2094 (2020. gada 14. decembris), ar ko izveido Eiropas
Savienības Atveseļošanas instrumentu ekonomikas atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19
krīzes (OV L 433I, 22.12.2020., 23. lpp.).
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Sabalansēta reakcija, kas nosedz visus sešus pīlārus
(7)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta a) apakšpunktā un V pielikuma
2.1. kritērijā, ANP lielā mērā (A reitings) ir visaptveroša un pienācīgi līdzsvarota reakcija
uz ekonomisko un sociālo situāciju, tādējādi sniedzot pienācīgu ieguldījumu visos sešos
pīlāros, kas minēti minētās regulas 3. pantā, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts konkrētās
problēmas un finanšu piešķīrumu.

(8)

Latvijas ANP ir paredzēts sabalansēts reformu un investīciju kopums, kas vērsts uz to, lai
atrisinātu valsts galvenos problēmjautājumus, stimulētu atveseļošanos no Covid-19 krīzes
un liktu pamatus valsts ilgtermiņa izaugsmei. ANP ir ietverti 85 pasākumi, kas vērsti uz
Latvijas galvenajiem problēmjautājumiem un ES nozīmes rīcībpolitikas jomām, un tie
aptver visus sešus pīlārus. ANP ir seši komponenti: zaļā pārkārtošanās, digitālā
pārkārtošanās, nevienlīdzības mazināšana, veselība, produktivitāte un tiesiskums. Šo
komponentu mērķi savstarpēji papildina cits citu, un paredzētās reformas kāpinās attiecīgo
investīciju ietekmi, konkrēti, palīdzot viest strukturālas pārmaiņas un palielinot privātā
sektora dalību un finansējumu.

(9)

ANP ir vērsts uz Latvijas galvenajiem problēmjautājumiem, kas ir zaļā un digitālā
pārkārtošanās, sociālā atstumtība, veselības aprūpe, reģionālās atšķirības, digitālās
prasmes, pieaugušo izglītība un augstākā izglītība, konverģence un produktivitātes
kāpināšana, tai skaitā pētniecība un inovācija un atbalsts uzņēmumu investīcijām, un
administratīvās spējas, tai skaitā nodokļu administrācijā, publiskajā iepirkumā un tiesu
sistēmā.
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Risinājumi, kas attiecas uz visām konkrētajai valstij adresētajos ieteikumos konstatētajām
problēmām vai uz ievērojamu to daļu
(10)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta b) apakšpunktā un V pielikuma
2.2. kritērijā, gaidāms, ka ANP palīdzēs efektīvi risināt visas problēmas vai ievērojamu to
problēmu daļu (A reitings), kuras ir konstatētas attiecīgajos Latvijai adresētajos
ieteikumos, ieskaitot to fiskālos aspektus, vai problēmas, kuras ir konstatētas citos
atbilstīgos dokumentos, ko Komisija ir oficiāli pieņēmusi Eiropas pusgada kontekstā.

(11)

Uzskatāms, ka ieteikumi attiecībā uz tūlītējiem fiskālās politikas pasākumiem reaģēšanai
uz pandēmiju neietilpst Latvijas ANP tvērumā, kaut gan var atzīmēt, ka Latvija kopumā ir
adekvāti un pietiekami reaģējusi uz tūlītējo vajadzību 2020. un 2021. gadā atbalstīt
ekonomiku, izmantojot fiskālus līdzekļus, atbilstoši Stabilitātes un izaugsmes pakta
vispārējai izņēmuma klauzulai. Turklāt ieteikums sasniegt vidēja termiņa budžeta mērķi
2020. gadā vairs nav aktuāls, jo attiecīgais budžeta periods ir beidzies un Covid-19 krīzes
dēļ 2020. gada martā tika iedarbināta Stabilitātes un izaugsmes pakta vispārējā izņēmuma
klauzula.
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(12)

ANP ir paredzēts plašs savstarpēji pastiprinošu reformu un investīciju kopums, kas
palīdzēs efektīvi atrisināt visas ekonomiskās un sociālās problēmas vai ievērojamu to
ekonomisko un sociālo problēmu daļu, kuras Padome bija minējusi Latvijai 2019. un
2020. gada Eiropas pusgadā adresētajos ieteikumos, un konkrēti šādās jomās: veselības
aprūpe, it īpaši veselības aprūpes nozares noturība, piekļūstamība, kvalitāte un izmaksu
lietderība; izglītība un prasmes, it īpaši izglītības sistēmas un digitālo prasmju kvalitāte un
efektivitāte; sociālā iekļaušana, it īpaši minimālo ienākumu pabalsti; pētniecība un
inovācija; investīcijas, it īpaši zaļajā un digitālajā pārkārtošanā un izmaksu ziņā pieejamos
mājokļos; publiskā pārvalde; uzņēmējdarbības vide.
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(13)

Galvenais problēmjautājums, kuram Latvijai ir jāpievēršas, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves
līmeni, ir konverģences turpināšana. Reformas un investīcijas prasmju apguves, izglītības
un apmācības, veselības aprūpes un sociālās iekļautības jomā palīdzētu uzlabot Latvijas
produktivitāti un iekļaujošu izaugsmi ilgtermiņā. Būtiskas investīcijas ir paredzētas
prasmju pilnveides un pārkvalificēšanās pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt
darbaspēkam vajadzīgās prasmes, un jaunu, izmaksu ziņā pieejamu mājokļu piedāvājumam
nolūkā uzlabot darbaspēka reģionālo mobilitāti. ANP ir ietvertas reformas un investīcijas
ar mērķi palielināt veselības aprūpes sistēmas noturību un piekļūstamību, atbalstīt
integrētās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu un palielināt veselības aprūpes iestāžu
kapacitāti, lai spētu pielāgoties krīzes situācijām. ANP palīdzēs risināt sociālās problēmas,
turpinot uzlabot minimālā ienākuma atbalsta sistēmu, kurā tiks ieviests ikgadējas
indeksācijas mehānisms un kura tiks piesaistīta ienākumu mediānas attīstībai. Pašreizējo
problēmu novēršanā virzību panākt palīdzētu arī citas investīcijas piekļūstamības un
rehabilitācijas infrastruktūrā personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un personām
ar invaliditāti, kā arī investīcijas ilgtermiņa aprūpē senioriem.
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(14)

ANP paredzēts būtiski palielināt investīcijas pētniecībā un inovācijā un atbalstīt dažādas
publiskās pārvaldes reformas. Saskaņā ar plānu tiks arī atvieglots zaļās un digitālās
pārkārtošanās sociālekonomisko izmaksu slogs, ņemot vērā reģionālās atšķirības. ANP ir
vērsts uz būtisku pārmaiņu viešanu sadrumstalotajā inovācijas sistēmas pārvaldībā un uz
ilgtspējīgas inovācijas ekosistēmas radīšanu, kas sekmētu lielākas kopējās investīcijas. Ir
paredzētas būtiskas investīcijas zaļajā un digitālajā pārkārtošanā, tai skaitā
energoefektivitātē, elektrotīkla modernizācijā, publiskā sektora IT sistēmās un pamata un
padziļinātajās digitālajās prasmēs gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Ar pasākumiem,
kas uzlabos intermodālā transporta infrastruktūru Rīgā un tās apkārtnē, paredzēts atvieglot
darbaspēka mobilitāti un reizē ierobežot vieglo automobiļu augošo enerģijas patēriņu un
siltumnīcefekta gāzu emisijas. ANP izejas punkts reģionālo atšķirību mazināšanā ir
administratīvi teritoriālā reforma, un ir paredzētas būtiskas investīcijas industriālajos
parkos, pašvaldību transportā, autoceļu remontā, skolās un izmaksu ziņā pieejamos
mājokļos. Publiskās pārvaldes pārskatatbildība un efektivitāte tiktu stiprinātas ar reformām
un investīcijām, kas vērstas uz ēnu ekonomikas un ekonomiskās noziedzības apkarošanu,
iepirkuma sistēmas uzlabošanu un inovāciju publiskajā sektorā. ANP ir paredzēts turpināt
darbu pie nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas stratēģijas īstenošanas,
reformējot ekonomisko noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un iztiesāšanā iesaistīto
tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību, informācijas apmaiņu un apmācības sistēmas un reizē
stiprinot to tehniskās spējas.
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Ieguldījums izaugsmes potenciālā, darbvietu radīšanā un ekonomiskajā, sociālajā un institucionālajā
noturībā
(15)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta c) apakšpunktā un V pielikuma
2.3. kritērijā, gaidāms, ka ANP būtiski (A reitings) palīdzēs stiprināt Latvijas izaugsmes
potenciālu, darbvietu radīšanu un ekonomisko, sociālo un institucionālo noturību, veicinot
Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, tostarp veicinot rīcībpolitikas attiecībā uz
bērniem un jauniešiem, un mazinās Covid-19 krīzes ekonomisko un sociālo ietekmi,
tādējādi uzlabojot ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un konverģenci Savienībā.

(16)

Komisijas dienestu veiktā simulācija liecina, ka ANP kopā ar pārējiem Eiropas Savienības
Atveseļošanas instrumenta pasākumiem ir potenciāls Latvijas IKP līdz 2026. gadam
palielināt par 2 %, neieskaitot strukturālo reformu iespējamo pozitīvo ietekmi, kura var būt
būtiska. Kā izriet no Latvijas 2021. gada stabilitātes programmas, ANP būs acīm redzams
papildinošais efekts – paredzams, ka publisko investīciju līmenis 2021.–2024. gadā būs
vidēji 5,9 % no IKP, kas ir ievērojami vairāk nekā pirms pandēmijas, kad vidējais 2017.–
2019. gada rādītājs bija 5,1 % no IKP.
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(17)

Investīcijas un reformas tādās jomās kā zaļā un digitālā infrastruktūra, reģionālā attīstība,
pētniecība un inovācija, kā arī vērienīgās uzņēmumu investīciju atbalsta shēmas stiprinās
Latvijas izaugsmes potenciālu vidējā termiņā un ilgtermiņā. Investīcijas Rīgas transporta
sistēmā un saistītās reformas sekmēs pilsētas konkurētspēju un spēju piesaistīt investīcijas
un talantus. Pasākumi, ar kuriem tiks veicinātas privātās investīcijas vēja enerģijā, palīdzēs
sasniegt mērķrādītājus atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā un kļūt par
konkurētspējīgu mazoglekļa ekonomiku. Uzņēmumu investīciju atbalsta shēmas palīdzēs
Latvijai ātrāk palielināt eksportspēju un produktivitātes pieaugumu, balstoties uz tādiem
uzņēmējdarbības pamatfaktoriem kā inovācija, konkurence un spēcīgs un labi
funkcionējošs vienotais tirgus. Latvijas ANP ir paredzētas investīcijas un reformas, kas
vērstas uz iedzīvotāju prasmju uzlabošanu. Investīcijas nomaļo reģionu mājokļos un
infrastruktūrā stiprinās Latvijas mazāk attīstīto reģionu izaugsmes iespējas. Visi kopā šie
pasākumi ļaus risināt Latvijai jau ilgāku laiku aktuālos problēmjautājumus: zemos
izdevumus inovācijai, moderno tehnoloģiju vāju izmantojumu, kā arī ievērojamas
reģionālās atšķirības.
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(18)

Gaidāms, ka investīcijas un reformas ar mērķi panākt uzlabojumus sociālās iekļautības un
veselības aprūpes jomā stiprinās sociālo kohēziju un sociālo aizsardzību. Minimālo
ienākumu pabalstu indeksācijas ieviešana nodrošinātu, ka pabalsti ik gadu tiek koriģēti
atbilstoši algu pieaugumam, tādējādi sekmējot to adekvātumu. Gaidāms, ka apvienojumā
ar minimālo ienākumu sliekšņa palielināšanu līdz vismaz 20 % no ienākumu mediānas šie
pasākumi mazinās ienākumu nevienlīdzību un uzlabos sociālo pārvedumu efektivitāti, kas
līdz šim ir bijušas starp galvenajām Latvijas problēmām sociālajā jomā. Turklāt gaidāms,
ka investīcijas veselības infrastruktūrā apvienojumā ar reformu, kas vērsta uz papildu
cilvēkresursu piesaistīšanu veselības nozarē, uzlabos veselības aprūpes pieejamību, kuras
trūkums ir galvenokārt skāris personas ar maziem ienākumiem un nomaļos apgabalos
dzīvojošos.

Princips “nenodari būtisku kaitējumu”
(19)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta d) apakšpunktā un V pielikuma
2.4. kritērijā, gaidāms, ka ANP nodrošinās, ka neviens ANP iekļauto reformu un
investīciju projektu īstenošanas pasākums nerada būtisku kaitējumu vides mērķiem
(A reitings) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/8521 17. panta nozīmē
(princips “nenodari būtisku kaitējumu”).

1

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES)
2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).
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(20)

Novērtējums par atbilstību principam “nenodari būtisku kaitējumu”, ko Latvija ir sniegusi
savā ANP, ir veikts saskaņā ar tehniskajiem norādījumiem, kas sniegti Komisijas
paziņojumā ar nosaukumu "Tehniskie norādījumi par principa "nenodarīt būtisku
kaitējumu" piemērošanu saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma regulu"1 . Plānā
ir ietverti visi seši vides mērķi Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, tas ir, klimata
pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās klimata pārmaiņām, ilgtspējīga ūdens un jūras resursu
izmantošana un aizsardzība, pāreja uz aprites ekonomiku, piesārņojuma novēršana un
kontrole un bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana. Ietekme
uz vidi novērtēta pasākumu līmenī, tas ir, katra reforma vai investīcija novērtēta atsevišķi.
Tur, kur tas nepieciešams, Latvija ir ierosinājusi īstenot mitigācijas pasākumus būtiska
kaitējuma novēršanai. Tas jo īpaši attiecas uz pasākumiem aizsardzībai pret plūdiem –
atbilstība principam “nenodari būtisku kaitējumu” nodrošināta, iekļaujot speciālu
starpposma rādītāju. Līdz ar to, investējot aizsardzībā pret plūdiem, būs jānodrošina, ka
tiek stingri ievēroti Savienības tiesību akti vides jomā un ka netiek kaitēts ūdensobjektu
stāvoklim. Lai autoceļu remonts neapdraudētu klimata pārmaiņu mazināšanas mērķa
sasniegšanu, šo pasākumu papildina investīcijas dekarbonizētā transportā.

1

OV C 58, 18.2.2021., 1. lpp.
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Zaļās pārkārtošanās, tostarp bioloģiskās daudzveidības, sekmēšana
(21)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta e) apakšpunktā un V pielikuma
2.5. kritērijā, ANP ir iekļauti pasākumi, kas lielā mērā (A reitings) sekmē zaļo
pārkārtošanos, tostarp bioloģisko daudzveidību, vai palīdz risināt no minētās pārkārtošanās
izrietošās problēmas. Klimata mērķu sasniegšanai paredzēto pasākumu izdevumi atbilst
37,6 % no ANP kopējā piešķīruma (šis īpatsvars aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES)
2021/241 VI pielikumu). Kā paredzēts minētās regulas 17. pantā, ANP ir saderīgs ar
informāciju, kas iekļauta Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam.
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(22)

Latvijas ANP īpašs uzsvars ir likts uz ilgtspējīgu mobilitāti. Tās modernizācija Rīgas
metropoles areālā un saistītā programma investīcijām pilsētas sabiedriskā transporta un
infrastruktūras zaļināšanā ievērojami veicinātu Latvijas transporta nozares dekarbonizāciju.
ANP ir paredzēti arī pasākumi attiecībā uz daudzdzīvokļu un publisko ēku un uzņēmumu
energoefektivitātes uzlabošanu un elektrotīkla modernizāciju. Šiem pasākumiem būtu
jāpalīdz uzlabot energoefektivitāti un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas būvniecības
nozarē. ANP ir arī vērsts uz pielāgošanos klimata pārmaiņām – ir paredzētas investīcijas
aizsardzībai pret plūdiem un aizsardzībai pret ugunsgrēkiem, kas tiešā veidā palīdzētu
sasniegt mērķi pielāgoties klimata pārmaiņu sekām. ANP nav neviena pasākuma, kura
mērķis būtu bioloģiskā daudzveidība. Tomēr daži klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi
varētu nākt par labu arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, ņemot vērā, ka klimata
pārmaiņas ir viens no galvenajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem.

Digitālās pārkārtošanās sekmēšana
(23)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta f) apakšpunktā un V pielikuma
2.6. kritērijā, ANP ir iekļauti pasākumi, kas lielā mērā (A reitings) sekmē digitālo
pārkārtošanos vai palīdz risināt no minētās pārkārtošanās izrietošās problēmas. Digitālās
pārkārtošanās mērķu sasniegšanai paredzēto pasākumu izdevumi atbilst 21 % no ANP
kopējā piešķīruma, kas aprēķināts saskaņā ar metodiku, kura izklāstīta Regulas (ES)
2021/241 VII pielikumā.
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(24)

ANP paredzētie digitālie pasākumi attiecas uz dažādiem digitālās pārveides aspektiem,
aptverot publisko un privāto sektoru, prasmes un savienojamību, ar uzsvaru uz Latvijas
ekonomikas konkurētspējas uzlabošanu vidējā termiņā un ilgtermiņā. Vājas pamata
digitālās prasmes, zems digitālo risinājumu izmantojums uzņēmumos, kā arī informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu trūkums ir Latvijas galvenās problēmas digitālajā
jomā, kas ietekmē darbaspēka pieejamību, konkurētspēju, noturību, valdības epakalpojumu izmantojumu un inovāciju. Lai tās risinātu, Latvijas ANP ir paredzētas
apjomīgas investīcijas pamata un padziļinātajās digitālajās prasmēs. Latvijas ANP ir
iekļauti arī pasākumi attiecībā uz publiskās pārvaldes digitālo modernizāciju un tās
pakalpojumu digitālo pārveidi, ieskaitot centralizētus publiskos risinājumus. Lai risinātu
digitālās pārkārtošanās problēmas, ANP ir paredzēts arī atbalstīt uzņēmumu digitālo
pārveidi un radīt labvēlīgāku pētniecības un inovācijas vidi, veicot pasākumus mazo un
vidējo uzņēmumu digitalizācijas uzlabošanai, kā arī izveidot nepieciešamo satvaru Latvijas
dalībai Eiropas digitālās inovācijas centru tīklā. ANP ir paredzēti pasākumi ļoti ātrdarbīgas
platjoslas tīklu izvēršanai, kas palīdzētu uzlabot digitālo infrastruktūru.

Ilgstoša ietekme
(25)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta g) apakšpunktā un V pielikuma
2.7. kritērijā, gaidāms, ka ANP lielā mērā (A reitings) būs ilgstoša ietekme uz Latviju.
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(26)

Gaidāms, ka paredzēto reformu un investīciju īstenošana radīs strukturālus uzlabojumus
ekonomikā. Jo īpaši augstākās izglītības iestāžu pārvaldības reformai būtu paliekoša
ietekme uz izglītības un pētniecības kvalitāti Latvijā. Citu pasākumu vidū var atzīmēt
reformas ar mērķi veicināt digitalizāciju un atbalstu digitālo prasmju attīstīšanai,
pašvaldību reorganizāciju, nodokļu administrācijas reformas ēnu ekonomikas mazināšanai
un iepirkuma centralizācijas un profesionalizācijas stratēģiju. Gaidāms, ka strukturālus
uzlabojumus radīs arī investīcijas ēku renovācijā ar mērķi nodrošināt lielāku
energoefektivitāti, digitalizācijā, atbalstā administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai,
klīnisko universitātes slimnīcu un reģionālo slimnīcu veselības infrastruktūrā, sekundāro
ambulatoro pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā un industriālo parku infrastruktūrā.

(27)

ANP paliekošo ietekmi var pastiprināt arī sinerģija starp ANP un citām programmām, tai
skaitā tām, kuras finansē no kohēzijas politikas līdzekļiem, un to īpaši sekmētu dziļi
iesakņojušos teritoriālo problēmu risināšana pēc būtības un sabalansētas attīstības
veicināšana.
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Uzraudzība un īstenošana
(28)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta h) apakšpunktā un V pielikuma
2.8. kritērijā, ANP ir ierosināta pienācīga (A reitings) kārtība, kas nodrošinās efektīvu ANP
uzraudzību un īstenošanu, tostarp attiecībā uz paredzēto grafiku, ierosinātajiem starpposma
rādītājiem un mērķrādītājiem, un saistītajiem rādītājiem.

(29)

Latvijas ANP ir aprakstīts, kā administratīvā ziņā būtu jāorganizē tā īstenošanas process,
par pamatu ņemot pašreizējo valsts satvaru, kas nosaka dalītās pārvaldības fondu apguvi.
ANP ir sniegts pārskats par paredzētajiem uzraudzības un ziņošanas procesiem un ir
skaidri noteikti darītāji un to uzdevumi un pienākumi iekšējās kontroles uzdevumu izpildē.
ANP īstenošanas koordinēšana būs Finanšu ministrijas pārziņā, savukārt plāna īstenošanas
nodrošināšana un uzraudzība būtu jāuztic Valsts kancelejai, nozaru ministrijām un
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Starpposma rādītājiun mērķrādītāji ir reālistiski un
ierosinātie rādītāji ir atbilstīgi un pienācīgi. ANP paredzētie pasākumi ir zināmā mērā
sadrumstaloti, kā rezultātā ir daudz starpposma rādītāju un mērķrādītāju. Attiecībā uz
investīcijām infrastruktūrā un horizontālajām uzņēmumu investīc iju shēmām tiem ir
tendence nosvērties uz perioda beigām, kas ir 2026. gads.

10157/21

DA/ica
ECOMP.1.A

19

LV

(30)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka saskaņā ar mehānismu sniegtais finansiālais atbalsts tiek
paziņots un atzīts saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 34. pantu. Lai saņemtu palīdzību ANP
īstenošanā, dalībvalstis var pieprasīt tehnisko atbalstu tehniskā atbalsta instrumenta, kas
izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/240 1 , ietvaros.

Izmaksu aprēķināšana
(31)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta i) apakšpunktā un V pielikuma
2.9. kritērijā, ANP sniegtais pamatojums par ANP aplēsto kopējo izmaksu summu ir
zināmā mērā (B reitings) pamatots un ticams, izmaksu lietderības principam atbilstīgs un
samērīgs ar paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku un sociālo ietekmi.

1

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/240 (2021. gada 10. februāris), ar ko
izveido tehniskā atbalsta instrumentu (OV L 57, 18.2.2021., 1. lpp.).
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Latvija ir sniegusi individuālas izmaksu aplēses par visām ANP paredzētajām investīcijām.
Izmaksu tāmes pārsvarā ir detalizētas un pienācīgi pamatotas. Aplēses balstās uz
salīdzinājumu ar līdzīgām iepriekš veiktām investīcijām un uz tirgus un cenu analīzi.
Izmaksu aplēšu un attiecīgo apliecinošo dokumentu novērtējumā secināts, ka lielākā daļa
izmaksu ir pienācīgi pamatotas un saprātīgas. Summas, kuras ierosināts finansēt, ir
uzskatāmas par adekvātām, un var konstatēt, ka izmaksu aplēses ir zināmā mērā ticamas.
Attiecībā uz pasākumu vairākumu uzskatāms, ka izmaksas ir lielā mērā ticamas (tas ir,
lēstās izmaksas ir skalas zemākajā vai vidējā diapazonā salīdzinājumā ar līdzīgu reformu
vai investīciju izmaksām), taču attiecībā uz nedaudziem pasākumiem uzskatāms, ka to
lēsto izmaksu ticamība ir zema. Visbeidzot, atzīts, ka ANP lēsto kopējo izmaksu summa ir
atbilstīga izmaksu lietderības principam un samērīga ar paredzamo ietekmi uz valsts
ekonomiku un sociālo ietekmi.
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Savienības finanšu interešu aizsardzība
(33)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta j) apakšpunktā un V pielikuma
2.10. kritērijā, ANP ierosinātie pasākumi pienācīgi (A reitings) ļaus novērst, atklāt un
izbeigt korupciju, krāpšanu un interešu konfliktus minētajā regulā paredzēto līdzekļu
izmantošanā, un ir gaidāms, ka pasākumi pārliecinoši novērsīs dubultu finansēšanu:
saskaņā ar minēto regulu un citām Savienības programmām. Minētais neskar citu
instrumentu un rīku piemērošanu, kas paredzēti Savienības tiesību ievērošanas veicināšanai
un panākšanai, tai skaitā ar mērķi novērst, atklāt un izbeigt korupciju, krāpšanu un interešu
konfliktus un aizsargāt Savienības budžetu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (ES, Euratom) 2020/20921 .

(34)

ANP ierosinātā kontroles sistēma un pasākumi balstās uz pienācīgiem procesiem un
struktūrām, kas tiek izmantoti esošajā valsts satvarā struktūrfondu apguvei. ANP ir skaidri
noteikti darītāji (struktūras/vienības) un to uzdevumi un pienākumi iekšējās kontroles
uzdevumu izpildē. Attiecīgās funkcijas ir pienācīgi nošķirtas. Kontroles sistēma un citi
attiecīgie pasākumi, tai skaitā attiecībā uz datu par galasaņēmējiem vākšanu un
pieejamības nodrošināšanu, ir pienācīgi.

1

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2020/2092 (2020. gada
16. decembris) par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai
(OV L 433I, 22.12.2020., 1. lpp.).
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(35)

Latvijas Ministru kabinets par vispārējo kārtību vienojās 2020. gada 18. augustā. Gaidāms,
ka īstenošanas akti tiks pieņemti pirms ANP īstenošanas sākuma. Tomēr tas nekavēja
aprakstīto procesu un struktūru novērtēšanu. Latvijas iestādēm būtu jāinformē par minēto
aktu pieņemšanu, un attiecīgie pienākumi būtu jāiekļauj nolīgumā, kas tiks noslēgts
saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 23. panta 1. punktu ("finansēšanas nolīgums").

(36)

Latvija ir norādījusi, ka, lai izpildītu konkrētās ANP aprakstītās pārvaldības un ziņošanas
prasības, varētu būt jāpielāgo esošie IT rīki vai jāizstrādā jauni papildinājumi, piemēram,
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) ANM modulis, un
jāizmanto pārejas IT rīki. Latvijai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 20. panta 5. punkta
e) apakšpunktu būtu jāveic attiecīgie esošo IT rīku pielāgojumi, lai panāktu atbilstību
minētās regulas 22. pantam, un līdz ar pirmo maksājuma pieprasījumu jāapliecina, ka tas ir
izdarīts. Ja minētā maksājuma pieprasījuma brīdī IT rīku funkcijas vēl nebūs pilnā mērā
pielāgotas atbilstoši ANP sniegtajam aprakstam, par sistēmu būtu jāsagatavo speciāls
revīzijas ziņojums. Ziņojumā būtu jāsniedz analīze par jebkādām konstatētajām nepilnībām
un par veiktajiem vai plānotajiem korektīvajiem pasākumiem.

ANP saskaņotība
(37)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punkta k) apakšpunktā un V pielikuma
2.11. kritērijā, ANP lielā mērā (A reitings) ir ietverti saskanīgi reformu un publisko
investīciju projektu īstenošanas pasākumi.
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(38)

Latvijas ANP ir konsekvents, ar saskaņotām, savstarpēji pastiprinošām reformām un
investīcijām un sinerģiju starp dažādajiem komponentiem. ANP ir ietverti saskanīgi
reformu un publisko investīciju projektu īstenošanas pasākumi. Plāna sešos komponentos,
pa kuriem strukturētas investīcijas un reformas, labi izpaužas tematiskā piederība un
savstarpējās saiknes. Saskanīgums ir nodrošināts gan katrā komponentā (reformām ir
paredzētas attiecīgas investīcijas), gan dažādo ANP komponentu starpā. ANP ietvertie
komponenti veido reformu un investīciju vienotu veselumu ar pamatuzdevumu veicināt
produktivitāti, mazināt nevienlīdzību, kā arī veicināt zaļo pārkārtošanos un digitālo
pārveidi. Visi seši komponenti ir savstarpēji pastiprinoši un mērķu ziņā saskanīgi.
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Līdztiesība
(39)

Attiecībā uz dzimumu līdztiesību un iespēju vienlīdzību ANP ir aprakstīti
problēmjautājumi, kas saistīti ar dzimumu līdztiesību un personu ar invaliditāti
vajadzībām. ANP ir arī paskaidrots, ar kurām investīcijām paredzēts risināt apzinātos
problēmjautājumus. Latvijas ANP ir paredzēts īstenot dažādus pasākumus dzimumu
līdztiesības un iespēju vienlīdzības sekmēšanai. Lai risinātu personu ar invaliditāti
specifiskās vajadzības, ANP ir paredzēts pasākums ar mērķi nodrošināt publisko un privāto
ēku piekļūstamību. Turklāt visi jaunie sabiedriskā transporta līdzekļi tiktu aprīkoti tā, lai
nodrošinātu vieglu piekļūstamību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Ir arī
pievērsta uzmanība neaizsargāto grupu situācijai kopumā, jo īpaši veselības aprūpes jomā.
ANP ir paredzēti arī pasākumi ar mērķi uzlabot visu skolēnu izglītības iespējas. Dzimumu
līdztiesības jomā ANP ir ietverti pasākumi, kas vērsti konkrēti uz sieviešu iesaisti
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju karjerā, lai uzlabotu informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju speciālistu dzimumu līdzsvaru. Gaidāms, ka darba meklētājām
darba tirgus situāciju uzlabos speciāli pasākumi ar mērķi veicināt darba un ģimenes dzīves
saskaņošanu, radot tāldarba un nepilna laika darba iespējas vecākiem. Projektu vadībā un
īstenošanā tiktu nodrošināta vienāda samaksa par vienādas vērtības darbu, kā arī
daudzveidība vadības līmenī. Turklāt projektu atlases procesā tiktu ievērots neizslēgšanas
princips un pienākums vērsties pret jebkāda veida diskrimināciju, tas ir, ne tikai pēc
dzimuma, bet arī pēc rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes,
vecuma vai seksuālās orientācijas.
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Drošības pašnovērtējums
(40)

ANP ir ietverts katra komponenta vispārīgais drošības pašnovērtējums un uzskaitīti
pasākumi, kuriem ir drošības dimensija. Lai gan Latvijas drošības pašnovērtējums ir
vispārīgs, ANP ir skatīti kiberdrošības un citi digitālās drošības aspekti. Pašnovērtējumā
secināts, ka ar paredzētajām investīcijām tiks nostiprināta attiecīgo pasākumu drošība.

Pārrobežu un daudzvalstu projekti
(41)

ANP dos ieguldījumu vairākos tādos vairākvalstu projektos un plānotajos svarīgos
projektos visas Eiropas interesēs kā Via Baltica 5G koridors, Eiropas digitālās inovācijas
centru tīkls, Eiropas vienotā datu infrastruktūra un pakalpojumi (izveidojot potenciālu
svarīgu projektu visas Eiropas interesēs par nākamās paaudzes mākoni), savienota publiskā
pārvalde, Eiropas Genoma projekts, Baltijas valstu kravu rentgena iekārtu attēlu apmaiņas
sistēma (BAXE) un mikroprocesoru un pusvadītāju tehnoloģijas. Šie projekti tiek finansēti
arī no citām programmām, piemēram, programmas “Digitālā Eiropa” un Eiropas
infrastruktūras savienošanas instrumenta, kā arī no struktūrfondiem.
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Apspriešanas process
(42)

Laikā no 2020. gada decembra līdz 2021. gada martam tika organizētas vairākas tematiskas
sabiedriskās apspriešanas, kurās varēja piedalīties pilsoniskās sabiedrības organizācijas,
sociālie partneri, vietējās iestādes un citas ieinteresētās personas. Turklāt sociālo partneru,
uzņēmumu organizāciju, pašvaldību un citu ieinteresēto personu pārstāvji piedalījās ANP
apspriešanas procesā starp Komisiju un Latvijas iestādēm. Partneru ierosinājumi attiecībā
uz ANP ir publiski pieejami – tie tika publicēti kopā ar ANP.

(43)

Ieinteresēto personu iesaisti īstenošanā ir plānots nodrošināt, izmantojot kohēzijas politikas
atbalsta īstenošanai ieviesto pārvaldības un kontroles sistēmu, kurā ieinteresēto personu
pārstāvji piedalās ES fondu uzraudzības komitejā. Lai nodrošinātu attiecīgo dalībnieku
līdzatbildību, ir būtiski visā ANP paredzēto investīciju un reformu īstenošanā iesaistīt visas
attiecīgās vietējās iestādes un ieinteresētās personas, tai skaitā sociālos partnerus.

10157/21

DA/ica
ECOMP.1.A

27

LV

Pozitīvs novērtējums
(44)

Tā kā Komisijas novērtējums par Latvijas ANP saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241
20. panta 2. punktu un V pielikumu ir pozitīvs un ir konstatēts, ka ANP apmierinoši atbilst
minētajā regulā noteiktajiem novērtējuma kritērijiem, šajā lēmumā būtu jānorāda, kādas
reformas un investīciju projekti ir nepieciešami ANP īstenošanai, kādi ir attiecīgie
starpposma rādītāji, mērķrādītāji un citi rādītāji un kādu summu neatmaksājama finansiālā
atbalsta veidā Savienība dara pieejamu ANP īstenošanai.

Finanšu iemaksa
(45)

Latvijas ANP aplēstās kopējās izmaksas ir 1 826 000 000 EUR. Tā kā ANP apmierinoši
atbilst Regulā (ES) 2021/241 noteiktajiem novērtējuma kritērijiem un ANP aplēsto kopējo
izmaksu summa ir mazāka par Latvijai pieejamo maksimālo finanšu iemaksu, Latvijas
ANP īstenošanai piešķiramajai finanšu iemaksai vajadzētu būt vienādai ar ANP aplēsto
kopējo izmaksu summu, neskarot ANP atjaunināšanu atbilstoši maksimālajai finanšu
iemaksai saskaņā ar minētās regulas 18. panta 2. punktu.
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(46)

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 11. panta 2. punktā, Latvijai aprēķinātā maksimālā
finanšu iemaksa līdz 2022. gada 30. jūnijam tiks atjaunināta. Tādējādi saskaņā ar minētās
regulas 23. panta 1. punktu Latvijai paredzētā summa, kas nepārsniedz minētās regulas
11. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto maksimālo finanšu iemaksu, būtu jādara
pieejama tagad ar nolūku noslēgt juridiskās saistības līdz 2022. gada 31. decembrim.
Padomei pēc Komisijas priekšlikuma būtu jāgroza šis lēmums, bez liekas kavēšanās
iekļaujot tajā atjaunināto maksimālo finanšu iemaksu, kas aprēķināta saskaņā ar minētās
regulas 11. panta 2. punktu, ja pēc maksimālās finanšu iemaksas atjaunināšanas rodas šāda
vajadzība.

(47)

Sniedzamo atbalstu finansē no līdzekļiem, ko Komisija aizņemas Savienības vārdā,
pamatojoties uz Padomes Lēmuma (ES, Euratom) 2020/20531 5. pantu. Atbalsts būtu
jāizmaksā pa daļām, tiklīdz Latvija ir apmierinoši izpildījusi attiecīgos starpposma
rādītājus un mērķrādītājus, kas bija noteikti saistībā ar ANP īstenošanu.

(48)

Latvija ir pieprasījusi priekšfinansējumu 13 % apmērā no finanšu iemaksas.
Priekšfinansējums Latvijai būtu jādara pieejams ar nosacījumu, ka ir stājies spēkā
finansēšanas nolīgums, un saskaņā ar tā noteikumiem.

1

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2020/2053 (2020. gada 14. decembra) par Eiropas
Savienības pašu resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom (OV L 424,
15.12.2020., 1. lpp.).
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(49)

Šim lēmumam nebūtu jāskar iznākums procedūrās par Savienības fondu piešķiršanu citās
Savienības programmās, kuras netiek īstenotas saskaņā ar mehānismu, vai ar iekšējā tirgus
darbības izkropļošanu saistītās procedūras, kuras var tikt sāktas jo īpaši saskaņā ar Līguma
107. un 108. pantu. Tas neatbrīvo dalībvalstis no prasības saskaņā ar Līguma 108. pantu
paziņot Komisijai par potenciālu valsts atbalstu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
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1. pants
ANP novērtējuma apstiprināšana
Pamatojoties uz Regulas (ES) 2021/241 19. panta 3. punktā sniegtajiem kritērijiem, tiek apstiprināts
Latvijas ANP novērtējums. ANP iekļautās reformas un investīciju projekti, ANP uzraudzības un
īstenošanas kārtība un grafiks, tostarp attiecīgie starpposma rādītāji un mērķrādītāji, un citi
attiecīgie rādītāji, kas attiecas uz paredzēto starpposma rādītāju un mērķrādītāju izpildi, un kārtība,
kādā Komisijai nodrošina pilnīgu piekļuvi attiecīgajiem pamatojošajiem datiem, ir sniegti šā
lēmuma pielikumā.

2. pants
Finanšu iemaksa
1.

Savienība Latvijai neatmaksājama atbalsta veidā dara pieejamu finanšu iemaksu, kuras
summa ir 1 826 000 000 EUR.1 Tiek darīti pieejami 1 640 779 642 EUR, par kuriem
juridiskas saistības ir jāuzņemas līdz 2022. gada 31. decembrim. Ja Regulas (ES) 2021/241
11. panta 2. punktā paredzētajā atjaunināšanā Latvijai paredzētā atjauninātā maksimālā
finanšu iemaksa ir vienāda ar vai lielāka par 1 826 000 000 EUR, tiek darīti pieejami vēl
185 220 358 EUR, par kuriem juridiskas saistības ir jāuzņemas no 2023. gada 1. janvāra
līdz 2023. gada 31. decembrim. Ja Regulas (ES) 2021/241 11. panta 2. punktā paredzētajā
atjaunināšanā Latvijai paredzētā atjauninātā maksimālā finanšu iemaksa ir mazāka nekā
1 826 000 000 EUR, tiek darīta pieejama starpība starp atjaunināto maksimālo finanšu
iemaksu un 1 640 779 642 EUR, par kuru juridiskas saistības ir jāuzņemas saskaņā ar
Regulas (ES) 2021/241 20. panta 8. punktā izklāstīto procedūru no 2023. gada 1. janvāra
līdz 2023. gada 31. decembrim.

1

Šī summa atbilst finanšu piešķīrumam pēc tam, kad atskaitīta Regulas (ES) 2021/241
6. panta 2. punktā minētā Latvijas izdevumu proporcionāla daļa, kas aprēķināta saskaņā ar
minētās regulas 11. pantā izklāstīto metodiku.
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2.

Komisija Savienības finanšu iemaksu Latvijai dara pieejamu pa daļām saskaņā ar šā
lēmuma pielikumu. 237 380 000 EUR tiek darīti pieejami kā priekšfinansējuma
maksājums, kas atbilst 13 % no finanšu iemaksas. Priekšfinansējumu un daļas Komisija
var izmaksāt vienā vai vairākos maksājumos. Maksājuma lielums ir atkarīgs no
finansējuma pieejamības.

3.

Priekšfinansējumu dara pieejamu ar nosacījumu, ka ir stājies spēkā finansēšanas nolīgums,
un saskaņā ar tā noteikumiem. Priekšfinansējumu dzēš, proporcionāli atskaitot no daļu
maksājumiem.

4.

Daļas tiek darītas pieejamas saskaņā ar finansēšanas nolīgumu ar nosacījumu, ka ir
pieejams finansējums un Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. pantu ir
pieņēmusi lēmumu par to, ka Latvija ir apmierinoši izpildījusi attiecīgos starpposma
rādītājus un mērķrādītājus, kas bija noteikti saistībā ar ANP īstenošanu. Ar nosacījumu, ka
ir stājušās spēkā 1. punktā minētās juridiskās saistības, lai tā būtu tiesīga uz maksājumu,
Latvija starpposma rādītājus un mērķrādītājus sasniedz vēlākais līdz 2026. gada
31. augustam.
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3. pants
Adresāts
Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai.
...,

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
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