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Degradēto teritoriju 
atjaunošana

uzņēmējdarbības 
veicināšanai tajās 

(SAM 5.6.2. turpinājums)

Pašvaldību ēku un 
infrastruktūras 

energoefektivitātes 
paaugstināšana 

(SAM 4.2.2. turpinājums)

Atkritumu pārstrādes 
veicināšana

(SAMP 5.2.1.2. 
turpinājums)

24,17 milj. 
+15,15 ERAF 

atlikumi

33,98 milj. 17,48 milj.

Kopā: 75,63 milj. EUR 
91,13 milj. EUR ar SAM 5.6.2. atlikumu (priekšatlase izsludināta 18.02.2021 līdz 7.04.2021).  

Papildu REACT-EU ERAF finansējums jaunām atlasē (Top-up), 
ES fondu 2014.-2020. pasākumu turpinājums

MK lēmums 
par papildu 
finansējuma 
prioritātēm

01/02
2021

DP grozījumu 
saskaņošana 

ar EK

03/05
2021

Ieviešanas 
nosacījumu/ 

kritēriju izstrāde, 
apstiprināšana MK 

/ UK

03/06
2021

Projektu 
ideju 

priekšatlases
un projektu 

atlases

no 07. 
2021

Projektu 
īstenošana 
un rādītāju 
sasniegšana

līdz 12.
2023
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PROJEKTU IDEJU KONKURSS PROJEKTU SKAITS un ERAF finansējums PAŠVALDĪBAI

Nav kvotu sistēmas
Pašvaldības savā starpā konkurē, atbalstāmi 

efektīvākie projekti (iznākuma rādītāji/ ERAF), papildu 

punkti par gatavības pakāpi

Kopīga projektu ideju priekšatlase ERAF atlikumam 

un Top-up ERAF finansējumam 

Ne vairāk kā 3 projekti, kuru kopējais ERAF finansējums nepārsniedz 5 milj. EUR
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ERAF LĪDZFINANSĒJUMS

PROJEKTU IESNIEDZĒJI
(9 + 21)

ZAĻĀS PRASĪBAS

Projektu iesniedzēji (9+21) var īstenot 

sadarbības projektus ar citām pašvaldībām 

Piem., valstspilsētas  (Daugavpils, Liepāja, Rēzekne, 

Ventspils, Jelgava) sadarbībā ar vienu vai vairākām 

pašvaldībām, kuras ietilps ATR ietvaros 

jaunveidojamā novadā (Augšdaugavas, 

Dienvidkurzemes, Rēzeknes novadā, Ventspils 

novadā, Jelgavas novadā); vai esošais novads ar 

vienu vai vairākām pašvaldībām, kas ietilpst ATR 

ietvars jaunveidojamā  novadā

Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 

centru pašvaldība vai tās izveidota iestāde, 

vai pašvaldības kapitālsabiedrība, vai 

publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā 

kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder 

vismaz vienai pašvaldībai, kas veic 

pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu 

izpildi, vai brīvostas pārvalde, vai SEZ 

pārvalde

Paredz zaļo risinājumu vismaz vienā 

projekta darbības (ēka, ceļš vai 

labiekārtošana) ieviešanā:

• publiskajā iepirkumā izmanto zaļā publiskā 

iepirkuma kritērijus vai principus vai

• izmanto risinājumu, kas samazina SEG emisijas 

vai palielina CO2 piesaisti vai

• paredz pasākumu AER izmantošanai (AER 

izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu, izņemot 

ražošanas iekārtu, iegāde un uzstādīšana) vai

• izmanto risinājumu vai paredz pasākumu, kas 

veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām, 

mazinot to radītos zaudējumus

REACT-EU papildu finansējums 5.6.2. SAM - ceturtā atlases kārta
(ERAF atlikums un Top-up ERAF) 

Izmaiņas salīdzinājumā ar citām atlases kārtām 
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ERAF atlikums 
~15,17 milj. EUR

+24,17 milj. EUR – indikatīvais papildu 

piešķīrums no Top-up ERAFZAĻĀS PRASĪBAS

CITI NOSACĪJUMI

5 ERAF LĪDZFINANSĒJUMS

Ne mazāks par 30% un ne vairāk par 85% no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām



REACT-EU papildu finansējums SAM 4.2.2.–
pašvaldību energoefektivitātes pasākumiem

Projektu iesniedzēji - arī publiski privātas kapitālsabiedrības

Plānota projektu ideju priekšatlase (konkurss)

Atbalstāmās darbības (4.2.2.SAM esošais tvērums):

➢ esošu ēku pārbūve vai atjaunošana
➢ AER izmantojošu siltumenerģiju ražojošu iekārtu 

iegāde un uzstādīšana
➢ Lokālās/autonomās siltumapgādes infrastruktūras 

pārbūve/atjaunošana
Papildus plānots atbalsts šādām darbībām:
➢ AER izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegāde un 

uzstādīšana
➢ Ūdenssaimniecības iekārtu nomaiņa un inženierbūvju 

pārbūve/atjaunošana/nojaukšana/ierīkošana, NAI
➢ Energoefektivitāti veicinošas viedās tehnoloģijas

ERAF ieguldījums iznākuma rādītāju sasniegšanai
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Plānota 5.atlases kārta. Izmaiņas salīdzinājumā ar citām atlases kārtām 

* Turpinās projektu iesniegumu vērtēšana un īstenošana, attiecīgi varētu rasties papildu atlikumi

• 23,98 milj. EUR pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

• 10 milj. EUR pašvaldību sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu 
energoefektivitātes paaugstināšanai

ERAF finansējums papildu 
projektiem: 

33,98 milj.* EUR
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83 899 584 EUR
no daudzgadu finanšu 

shēmas (MFF)

Kopējais indikatīvais piešķīrums
191,61 miljoni EUR no kura līdz 2025.gadam 

pieejami 171,46 miljoni EUR

107 707 235 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.)
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Taisnīgās pārkārtošanas fonda (TPF) investīcijas Latvijā



Plānotais pasākums
Atbildīgā 
ministrija

Indikatīvais*
finansējums

(milj. EUR)

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

VARAM, IZM 20,78

1.1. Degradēto purvu apzināšanai un rekultivācijai VARAM 15,59

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

IZM 5,19

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

VARAM 60,62

3. Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” un produktu attīstības pasākumi EM 43,30

4. Bezizmešu mobilitātes veicināšana pašvaldībās VARAM 25,98

5. Prasmju attīstības, pilnveides un pārkvalifikācijas piedāvājuma attīstība IZM, VARAM 20,78

5.1. Prasmju attīstībai, pilnveidei un pārkvalifikācijai IZM 19,05

5.2. Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšanai VARAM 1,73

Kopā: 171,46*
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Taisnīgās pārkārtošanas teritoriālajā plānā (TPTP) paredzētie pasākumi

* Līdz 2025.gada beigām projektiem pieejamais JTF finansējums (bez elastības un TP). Pilnā piešķīruma apjoms rēķināms proporcionāli



Paldies!


