ATVESEĻOŠANAS FONDA AKTUALITĀTES

līdz 2022. gada februārim

DIGITĀLĀ
TRANSFORMĀCIJA

2021

2026

2022

20%
KLIMATS

365,2 milj.€

37%

676,2 milj.€

1,82 miljr. €

20%

370 milj.€

2%
LIKUMA
VARA

37 milj.€

11%

196 milj.€

EKONOMIKAS
TRANSFORMĀCIJA

LATVIJAI
SASNIEDZAMO
RĀDĪTĀJU IZPILDES
PROGRESS
JOMA
Digitālā
transformācija

Nevienlīdzības
mazināšana

Likuma
vara

10%

16.02.2022.
EK un finanšu ministrs
paraksta AF darbības
kārtību

28.09.2021.
MK apstiprina
laika grafiku
AF ieviešanas
nosacījumu
izstrādei

30.04.2022.
AF pusgada
progresa ziņojuma
iesniegšana EK

181,5 milj.€

VESELĪBA

II cet./2022.
Pirmā maksājuma
pieprasījuma
iesniegšana EK

Kopā: 214 rādītāji | Izpildīti: 6 rādītāji
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rādītāji
293 milj. €

rādītāji
168 milj..€

rādītāji
212 milj.. €

REFORMA/INVESTĪCIJA

SASNIEDZAMIE RĀDĪTĀJI

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem
skolēniem un izglītības iestādēs (IZM)
Platjoslas infrastruktūras attīstība (SM)

Tiesiskā regulējuma attālināto mācību organizēšanai un īstenošanai
stāšanās spēkā
Vienota modeļa pieņemšana “pēdējās jūdzes” attīstībai
Tehnisko prasību pieņemšana savienotai un automatizētai braukšanai

Finansēšanas fonda izveide zemas īres maksas
mājokļu būvniecībai (EM)
Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un
aprīkošana (IZM)
Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība
minimālo ienākumu reformas atbalstam (LM)

Likuma par īrnieku un izīrētāju tiesību līdzsvarošanu
stāšanās spēkā
Definēti kvalitatīvie un kvantitatīvie kritēriji attiecībā uz skolēnu
skaitu klasē
Stratēģiskā ietvara pieņemšana minimālā ienākuma atbalsta
sistēmas attīstībai

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
identificēšanas, ekonomisko noziegumu
izmeklēšanas un tiesvedības procesu
modernizācija (IEM)
Konkurences vides pilnveidošana (FM)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un
proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumu
stāšanās spēkā

IUB IT un analītisko spēju palielināšana (FM)

Izpildīts

NEVIENLĪDZĪBAS
MAZINĀŠANA

10.09.2021.
LV saņem avansa
maksājumu
237 milj. €

Procesā

Neizpildīts

Tiesiskā regulējuma par konkurences vides pilnveidošanu un
korupcijas risku samazināšanu publiskajā iepirkumā stāšanās spēkā
Kritēriju pieņemšana riskantu tirgus sektoru, klientu un pirkumu
noteikšanai

STATUSS

