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VARAM pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi: 

Reģionālās attīstība un IKT
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SAM
Finansējums, 

EUR
Fonds

3.3.1. Pašvaldību infrastruktūras attīstība 

uzņēmējdarbībai
64 219 292 ERAF

4.4.2. Pašvaldību ēku energoefektivitāte 46 996 394 ERAF

5.6.2. Degradēto teritoriju revitalizācija 264 623 652 ERAF

2.2. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas

pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 

privātā sektora mijiedarbību

128 809 714 ERAF



VARAM pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi: 

Vide
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SAM Finansējums, EUR Fonds

5.1.1. Plūdu risku samazināšana blīvi 

apdzīvotās teritorijās
28 937 805 ERAF

5.2.1. Atkritumu atkārtota izmantošana, 

pārstrāde un reģenerācija
41 342 252 KF

5.3.1. Ūdenssaimniecība 118 734 460 KF

5.4.1. Infrastruktūra NATURA 2000 teritorijās 3 400 000 ERAF

5.4.2. Vides monitorings un risku novēršana 20 937 353 ERAF

5.4.3. Biotopu un sugu aizsardzība 7 830 726 KF

5.6.3. Piesārņoto vietu sanācija 11 600 000 ERAF
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SAM ieviešanas statuss
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SAM 5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas

risku apdraudējumu pilsētu teritorijās

6

FINANSĒJUMS: 28,94 miljoni euro ERAF (līdzfinansējuma likme 85%)

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS:
Plūdu un krasta erozijas aizsardzības un prevencijas pasākumi blīvi apdzīvotās vietās 
(aktivitātes saskaņā ar Upju baseinu apsaimniekošanas plāniem)

PROCESS 1.ATLASES KĀRTA 2. UN 3.ATLASES KĀRTA

Ex-ante nosacījums Izpildīts 12.2015

Projektu vērtēšanas kritēriji Apstiprināti UK in 01.2015 Apstiprināti UK 08.2016

MK noteikumi par atlases

kārtas ieviešanu
Apstiprināti MK 02.2015 Apstiprināti MK 08.2016

Ierobežota projektu atlase
05.2015

2.kārta: 10.2016 - 11.2017

3.kārta: 03.2017- 12.2017

Projektu vērtēšana 08.2015 10.2016 - 02.2018

Projektu ieviešana Pabeigts 12.2015 līdz 2022

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI: pašvaldības (Ogre, Rīga, Ventspils, Liepāja, Daugavpils, 

Jūrmala, Jelgava, kā arī Ādaži), ierobežota projektu atlase 3 kārtās

STATUSS:
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SAM 5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 

nodrošināt pieslēgšanas iespējas 

FINANSĒJUMS: 118 milj. euro KF (atbalsta intensitāte 85%)

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS: kanalizācijas tīklu paplašināšana aglomerācijās ar CE > 2000

PROCESSS TERMIŅŠ

Ex-ante nosacījums Izpildīts 12.2015

Projektu vērtēšanas kritēriji Apstiprināts UK 05.2016

MK noteikumi par atlases kārtas 

ieviešanu

Apstiprināti MK  - 06.2016 (1.kārta)

Grozījumi apstiprināti MK - 03.2017 (2., 3.kārta)

Ierobežota projektu atlase 1.kārta: 08.2016 – 11.2016

2.kārta: 03.2017 – 08.2017 

3.kārta: 06.2017 – 10.2017

Projektu vērtēšana 1.kārta: vērtēšanas procesā (līdz 03.2017.)

2.kārta: līdz 11.2017.

3.kārta: līdz 01.2018.

Projektu ieviešana 4 vai 5 gadi

STATUSS:

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI: ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzēji,

ierobežota projektu iesniegumu atlase 4 kārtās
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FINANSĒUMS: 3,4 milj. euro ERAF (atbalsta likme - 85%)

SAM 5.4.1. pasākums 5.4.1.1 

Infrastruktūra NATURA 2000 teritorijās

STATUSS:

PROCESS TERMIŅŠ

Projektu vērtēšanas kritēriji Apstiprināti UK 06.2016

MK noteikumi par atlases kārtas ieviešanu Apstiprināti MK 08.2016

Atklāta projektu atlase 10.2016 – 01.2017

Projektu vērtēšana 4 mēneši (t.i. līdz 05.2017.)

Projektu ieviešana 05.2017 – 12.2018.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI: pašvaldības, atklāta atlase

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS: Infrastruktūras izbūve un 

atjaunošana Natura 2000 teritorijās saskaņā ar Dabas 

aizsardzības plāniem, lai mazinātu antropēgēno slodzi



SAM 5.2.1. pasākums 5.2.1.1.

Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas 

attīstība 
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FINANSĒJUMS: 5,48 milj. euro KF (atbalsta intensitāte 35%)

Kohēzijas fonda finansējums, par kuru izsludināta atlases kārta:

• Atkritumu dalītas savākšanas punktu un laukumu izveidei – 3 957 927 euro

5.2.1.1. activity

“Development of sorted waste collection system”

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI: komersanti un pašvaldības, atklāts konkurss

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS:

• Sadzīves atkritumu dalītas savākšanas punktu izveide un pilnveidošana

• Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu izveide un pilnveidošana

• Specializētie transportlīdzekļi dalīti vāktu atkritumu savākšanas maršrutiem

STATUSS:

PROCESS TERMIŅŠ

Projektu vērtēšanas kritēriji 06.2016

MK noteikumi par atlases kārtas ieviešanu 07.2016

Valsts atbalsta shēmas saskaņojums no EK 12.2016.

Atklāta projektu atlase 01.2017 – 04.2017

Projektu vērtēšana 04.2017 - 08.2017

Projektu ieviešana 4 gadi



SAM 5.2.1. pasākums 5.2.1.2.

Atkritumu pārstrādes veicināšana

1
0

FINANSĒJUMS: 26,68 milj. euro KF (atbalsta intensitāte 35% un 85% sab. pak. sniedzējiem)

Kohēzijas fonda finansējums, par kuru izsludināta atlases kārta:

• Atkritumu dalītas savākšanas punktu un laukumu izveidei – 3 957 927 euro

5.2.1.1. activity

“Development of sorted waste collection system”

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI: komersanti (t.sk. sab.pak. sniedzēji) un pašvaldības, atklāts 

konkurss

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS: atkritumu pārstrādes iekārtu izveide un pilnveidošana

STATUSS:

PROCESS TERMIŅŠ

Projektu vērtēšanas kritēriji 06.2016

MK noteikumi par atlases kārtas ieviešanu 08.2016

Valsts atbalsta shēmas saskaņojums no EK 01.2017

Atklāta projektu atlase No 04.2017. 

(iesniegšanas termiņš – 3 mēneši)

Projektu vērtēšana Sākot no 07.2017,

(vērtēšanas termiņš – 4 mēneši)

Projektu ieviešana 4 gadi

1.kārta: sadzīves atkritumi 2.kārta: citi atkritumu veidi 3.kārta: BNA

9,45 milj. KF

atbalsta likme - 35%

1.59 milj., 

atbalsta likme - 35%

15,64 milj. atbalsta 

likme - 35% un 85%
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FINANSĒJUMS: 9,18 milj. euro KF (atbalsta intensitāte 85%)

Kohēzijas fonda finansējums, par kuru izsludināta atlases kārta:

• Atkritumu dalītas savākšanas punktu un laukumu izveidei – 3 957 927 euro

5.2.1.1. activity

“Development of sorted waste collection system”

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI: sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji atkritumu un siltumapgādes 

nozarē, atklāts konkurss

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS: atkritumu reģenerācijas iekārtu ar enerģijas atguvi iekārtu 

izveide

STATUSS:

PROCESS TERMIŅŠ

Projektu vērtēšanas kritēriji Skatīs AK sēdē – 30.03.2017.

Indikatīvi apstiprinās UK – 06.2017

MK noteikumi par atlases kārtas ieviešanu Izsludināšana VSS – 03.2017.

Indikatīvais apstiprināšanas laiks – 06.2017

Atklāta projektu atlase 06.2018

Projektu vērtēšana 10.2018

Projektu ieviešana Līdz 2023

SAM 5.2.1. pasākums 5.2.1.3.
Atkritumu reģenerācijas veicināšana



1
2

SAM 4.2.2. – Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

AER izmantošanu pašvaldību ēkās

FINANSĒJUMS: 47 milj. euro ERAF (atbalsta intensitāte - 85%), t.sk.:

• republikas pilsētām – 31,3 milj. euro (ERAF) ITI !

• novadiem – 15,7 milj. euro (ERAF)

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI: pašvaldības un to iestādes, pašvaldību kapitālsabiedrības

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS: Investīcijas pašvaldību ēku energoefektivitātes

paaugstināšanā, lokālo siltumavotu un inženiersistēmu pārbūve vai atjaunošana

PROCESS TERMIŅŠ

Projektu vērtēšanas kritēriji Apstiprināti UK 01.2016.

MK noteikumi par atlases

kārtas ieviešanu
Apstiprināti MK 03.2015. 

Rādītāju un finansējuma 

sadalījums

1.kārtai (8 pilsētas) - apstiprināts 07.2016. koordinācijas padomē 

2. kārtai (67novadi) - apstiprināts MK 11.2016. 

Ierobežota projektu atlase 1.kārta: projektu atlasi izsludinājušas 4 no 7 pilsētām (ITI -

projektu atlasi organizē pilsētas!)

2.kārta - projektu atlase no 30.11.2016. līdz 29.11.2017. 

Projektu vērtēšana 4 mēnešu laikā

Projektu ieviešana līdz 2022. gada 31. decembrim.

STATUSS:



1
3

Eiropas teritoriālās 

sadarbības (ETS) mērķa un 

Eiropas kaimiņattiecību 

instrumenta programmas 

2014.-2020.gadam 

Iruma Kravale

VARAM Attīstības instrumentu 

departamenta direktore
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Latvija kā attiecināmā

teritorija ETS programmās

Programma Attiecināmās teritorijas Provizoriskais 
programmas 
finansējums

Igaunijas–Latvijas (EE-LV)
pārrobežu sadarbības programma

Kurzeme, Rīga, Pierīga un Vidzeme 38 050 000

Latvijas–Lietuvas (LV-LT)
pārrobežu sadarbības programma

Kurzeme, Zemgale, Latgale 55 000 000 

Centrālā Baltijas jūras reģiona
(CB) pārrobežu sadarbības
programma

Kurzeme, Rīga, Pierīga; Zemgale,
Vidzeme kā pieguļošie reģioni

65 650 000

Latvijas–Krievijas (LV-RU)
pārrobežu sadarbības programma

Latgale un Vidzeme; Pierīga,
Zemgale, Rīgas pilsēta kā papildus
teritorija

45 000 000

Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas
(LV-LT-BY) pārrobežu sadarbības
programma

Latgale un Zemgale kā papildus
teritorija

74 000 000

Baltijas jūras reģiona (BSR)
transnacionālā sadarbības
programma

Visa Latvija 250 000 000

Starpreģionu sadarbības
programma URBACT III

Visa Latvija 74 000 000 

Starpreģionu sadarbības
programma INTERREG VC

Visa Latvija 359 000 000 
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Pārrobežu/transnacionālo sadarbības 

programmu tematiskais tvērums

Tematiskā koncentrācija programmas ietvaros EE-

LV

LV-

LT

CB LV-

RU

LV-

LT-

BY

BS

R

Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju

Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju

Aizsargāt vidi un veicināt resursu izmantošanas 

efektivitāti

Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus 

galvenajās tīkla infrastruktūrās

Veicināt nodarbinātību un atbalstīt darba spēka 

mobilitāti

Veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību

Ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā

Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi

Vietējās kultūras un vēsturiskā mantojuma 

saglabāšanas veicināšana

Robežu pārvaldības un robežu drošības veicināšana



16

Eiropas teritoriālās sadarbības

(ETS) mērķa programmas 

2014.-2020.gadam 
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Igaunijas-Latvijas

programma (1)
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Tematiskais 

mērķis

Investīciju prioritātes Atbalstāmās darbības

Mazo un vidējo 

uzņēmumu 

konkurētspējas

palielināšana

Uzņēmējdarbības veicināšana, it 

īpaši veicinot jaunu ekonomikas 

ideju izmantošanu, kā arī veicinot 

jaunu uzņēmumu izveidi

-tīklu un kontaktu dibināšana;

-apmācības, konsultācijas;

-atbalsts mārketinga uzsākšanai;

Atbalsts MVU spējai

panākt izaugsmi reģionālos,

valsts un starptautiskos tirgos

un iesaistīties inovāciju

procesos

-kopējas mārketinga aktivitātes;

-atbalsts struktūrām, kas veicina 

uzņēmumu sadarbību starp valstīm;

-sadarbība starp publiskām 

institūcijām, uzņēmējiem, pētniekiem 

u.c.

Apkārtējās vides 

aizsardzība un 

resursu efektīvas 

izmantošanas 

veicināšana

Dabas un kultūras mantojuma 

saglabāšana, aizsardzība, 

veicināšana un attīstīšana

-esošā mantojuma attīstīšana;

-produktu un pakalpojumu radīšana;

-vides tūrisma veicināšana u.c.

Inovatīvu tehnoloģiju veicināšana, 

lai uzlabotu vides aizsardzību un 

resursu izmantošanas efektivitāti

-jaunu metožu ieviešana ilgtspējīgai 

resursu izmantošanai;

-apziņas veidošana par ilgtspējīgu 

un efektīvu resursu izmantošanu

Igaunijas-Latvijas 

programma (2)
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Tematiskais mērķis Investīciju prioritātes Atbalstāmās darbības

Veicināt ilgtspējīgu 

transportu un 

novērst trūkumus 

galvenajās tīkla 

infrastruktūrās

Paaugstināt reģionālo 

mobilitāti, izveidojot 

savienojumu otrās/trešās

šķiras ceļiem ar TEN –T tīklu

-ceļu posmu rekonstrukcija

Dabai draudzīgu sistēmu

izstrāde un uzlabošana 

iekšzemes un jūras 

transportam

-mazo ostu, kuras atbalsta 

pārrobežu kustību, attīstība;

-pakalpojumu uzlabošana 

mazajās ostās

Veicināt

nodarbinātību un 

atbalstīt darba spēka 

mobilitāti

Integrēts pārrobežu darba 

tirgus, tai skaitā attīstot 

pārrobežu mobilitāti, kopējas 

vietējās iniciatīvas 

nodarbinātības 

paaugstināšanai, kopējas 

apmācības 

-darba meklētāju datu bāžu 

attīstība;

-mūžizglītības aktivitāšu 

īstenošana;

-attālinātā darba 

popularizēšana;

-vajadzību un iespēju 

kartēšana;

-apmācību nodrošināšana u.c.

Igaunijas-Latvijas 

programma (3)
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Otrais projektu konkurss: 2017.gada pavasarī

Igaunijas-Latvijas programma (4)
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Latvijas-Lietuvas 

programma (1)



2
2

Tematiskais 

mērķis

Investīciju prioritāte Atbalstāmās darbības

Apkārtējās 

vides 

aizsardzība 

un resursu 

efektīvas 

izmantošanas 

veicināšana

Apkārtējās vides aizsardzība 

un resursu efektīvas 

izmantošanas veicināšana

-dabas un kultūras mantojuma 

infrastruktūras uzlabošana jaunu 

tūrisma pakalpojumu izveidei;

- mārketēšana

Aizsargāt un atjaunot

bioloģisko daudzveidību un 

augsni

-vides infrastruktūras attīstība;

-vides risku pārvaldība;

-apziņas veidošana 

Pilsētvides uzlabošana attīrot 

pamestas teritorijas

-infrastruktūras uzlabošana ar mērķi 

veicināt ekonomisko aktivitāti

Veicināt 

nodarbinātīb

u un atbalstīt 

darba spēka 

mobilitāti

Investīcijas pašnodarbinātības

un mazās uzņēmējdarbības 

attīstībā

-pašvaldības infrastruktūra 

uzņēmējdarbības veicināšanai;

-atbalsta pasākumi uzņēmējdarbībai;

-apmācības, mentorings, tīklošanās 

Pārrobežu darba tirgus

integrācija, pārrobežu 

mobilitātes veicināšana

-apmācību programmu izveide, 

-infrastruktūras uzlabošana;

-nodarbinātības veicināšanas pasākumi;

- pārrobežu ceļu infrastruktūras 

uzlabošana 

Latvijas-Lietuvas programma (2)
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Tematiskais 

mērķis

Investīciju prioritāte Atbalstāmās darbības

Sociālās

iekļaušanas 

veicināšana, cīņa 

pret nabadzību un 

diskrimināciju

Investīcijas sociālajā infrastruktūrā, 

veicinot sociāli atstumto atgriešanu 

darba tirgū

-sociālās infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstība;

-speciālistu kompetences 

paaugstināšana;

-pārvaldības mehānismu

pilnveidošana

Atbalsts sociāli atstumto kopienu 

fiziskai, ekonomiskai un sociālai 

iekļaušanai

-sadarbība atstumto/trūcīgo 

kopienu problēmu risināšanai;

-maza mēroga infrastruktūras 

attīstība 

Publisko iestāžu un 

personu 

institucionālo spēju 

un valsts pārvaldes 

efektivitātes 

uzlabošana

Publiskās pārvaldes iestāžu kapacitātes 

paaugstināšana efektīvāku pakalpojumu 

sniegšanai

-atbalsts civilās aizsardzības 

iniciatīvām;

-atbalsts valsts iestāžu, 

reģionu un pašvaldību 

sadarbībai kapacitātes 

paaugstināšanai

Latvijas – Lietuvas programma (3)
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Otrais projektu konkurss: 2017.gada 

27.marts – 31.maijs

Latvijas-Lietuvas programma (4)



25

Centrālā Baltijas jūras reģiona 

programma (1)



2
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Tematiskais 

mērķis

Investīciju prioritātes Atbalstāmās darbības

Mazo un vidējo 
uzņēmumu 
konkurētspējas
palielināšana

Uzņēmējdarbības veicināšana, it 
īpaši veicinot jaunu ekonomikas 
ideju izmantošanu, kā arī veicinot 
jaunu uzņēmumu izveidi

-izpratnes veidošana, apmācības;
-konsultācijas, mentorings, prakse;
-sadarbības tīklu attīstīšana;
-Inkubatoru pakalpojumi u.c.

Mazo un vidējo uzņēmumu 
darbības atbalsts, lai veicinātu 
reģionālo, nacionālo un 
starptautisko tirgu, kā arī inovācijas 
procesa izaugsmi

-pakalpojumu, produktu izstrāde, 
pielāgošana tirgiem;
-mārketings;
-tirgus analīze u.c.

Apkārtējās 
vides 
aizsardzība un 
resursu 
efektīvas 
izmantošanas 
veicināšana

Dabas un kultūras mantojuma 
saglabāšana, aizsardzība, 
veicināšana un attīstīšana

-kopīga resursu analīze, 
pārvaldība;
-tūrisma pakalpojumu izveide;
-mārketings u.c.

Inovatīvu tehnoloģiju veicināšana, 
lai uzlabotu vides aizsardzību un 
resursu izmantošanas efektivitāti

-izpēte, metožu analīze, 
piemērošana;
-jaunu tehnoloģiju izstrāde u.c.

Darbības pilsētvides uzlabošanā, 
pilsētu attīstīšanai

-degradēto teritoriju atjaunošanas 
plānošana;
-sākotnējās investīcijas u.c.

Centrālā Baltijas jūras reģiona 

programma (2)
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Tematiskais 

mērķis

Investīciju prioritātes Atbalstāmās darbības

Ilgtspējīga

transporta 

veicināšana un 

galveno 

infrastruktūru 

trūkumu 

novēršana

Dabai draudzīgu sistēmu

izstrāde un uzlabošana 

iekšzemes un jūras 

transportam

-kopīgu risinājumu un plānu 

izstrāde;

-IKT risinājumu izstrāde, ieviešana;

-sākotnējās investīcijas plūsmu 

efektīvā organizēšanā;

-kopīga ostu darbības analīze;

-sākotnējie ieguldījumi mazo ostu 

infrastruktūrā 

Ieguldījumi 

prasmēs, izglītībā 

un mūžizglītībā

Vienotu izglītības un 

apmācību shēmu izveide un 

ieviešana

-darba tirgus analīze, izpētes;

-kopīgu pārvaldības metožu 

izstrāde;

-kopīgu apmācību un tālmācības 

programmu izstrāde;

-kopīga elektronisko platformu 

izveide u.c.

Centrālā Baltijas jūras reģiona 

programma (3)



28

Trešais projektu konkurss (1.posms): 

2017.gada 2.janvāris – 27.februāris

Trešais projektu konkurss (2.posms): 

2017.gada  12.jūnijs – 15.septembris

Centrālā Baltijas jūras reģiona 

programma (4)



Baltijas jūras reģiona 

programma (1)

29



Baltijas jūras reģiona 

programma (2)

3
0

Tematiskais 

mērķis

Investīciju 

prioritātes

Atbalstāmās darbības

Inovācijas

spēju 

paaugstināša

na

Pētniecības un 

inovācijas 

infrastruktūra

-pētniecības pārvēršana produktos un pakalpojumos;

-inovāciju pārvaldības izaicinājumu noteikšana u.c.

Viedā 

specializācija

-sadarbības struktūru, platformu un alianšu  izveide 

viedās specializācijas jomā;

Netehnoloģiskā 

inovācija

-jaunu produktu un pakalpojumu attīstība;

-prasmju apzināšana un to apgūšanu veicinošu 

shēmu izveide u.c.

Efektīva

dabas 

resursu 

pārvaldība

Tīri ūdeņi -integrētu rīcības plānu īstenošana u.c.

Atjaunojamie

energoresursi

-inovatīvu enerģijas tehnoloģiju un sadales modeļu 

demonstrācija un īstenošana u.c.

Energoefektivitāte -ilgtspējīgu pilsētu un lauku enerģētikas stratēģiju 

sagatavošana, koordinācijas mehānismu ieviešana 

u.c.

Efektīva jūras 

nozaru izaugsme

-pilotprojekti jūras resursu izmantošanai;

-jūras vides pārvaldības plānu izstrāde u.c.



Baltijas jūras reģiona 

programma (3)

3
1

Tematiskais 

mērķis

Investīciju prioritātes Atbalstāmās darbības

Ilgtspējīga 

transporta

nozare

Transporta veidu savstarpēja 

izmantojamība

-transporta tīklu kopīga plānošana 

u.c.

Piekļuve attālākiem apvidiem 

vai apvidiem, kurus ietekmē 

demogrāfiskas izmaiņas

-jaunu transporta pakalpojumu 

modeļu izstrāde; -mobilitātes 

pārvaldības shēmu izstrāde u.c.

Drošība jūrā -riska novēršanas un reaģēšanas 

pasākumu risinājumu pilotēšana;

-jūras drošuma tehnoloģiju izvēršana

Videi nekaitīga pārvadāšana -emisiju samazināšanas pasākumu 

īstenošana; -atkritumu iekārtu un 

krasta elektroapgādes izveide u.c.

Videi nekaitīga pilsētu 

mobilitāte

-ilgtspējīgu mobilitātes un 

pārvaldības plānu izstrāde u.c.

Institucionālā

kapacitāte 

makroreģionālai

sadarbībai

Sēklas naudas kapitāls -līdzekļi projektu sagatavošanai BJR 

stratēģijas jomās

Makroreģionu sadarbības 

koordinēšana

-BJR stratēģijas saiknes stiprināšana 

ar stratēģijām partnervalstīs
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Trešais projektu konkurss (1.posms): 

2017.gada rudenī

Baltijas jūras reģiona programma (4)



Starpreģionālās sadarbības programmas –

piedalās visas ES valstis + Norvēģija un 

Šveice (1)

33

Programma Programmas  mērķis Programmas tematiskā

koncentrācija

URBACT III Veicināt pieredzes apmaiņu,

apzinot, izplatot un pārnesot

paraugpraksi ilgtspējīgas

pilsētvides attīstībā, t.sk.,

pieredzes apmaiņas

pasākumus pilsētas – lauku

mijiedarbībā (“mīkstās)

aktivitātes

-nostiprināt pētniecību;

-uzlabot mazo un vidējo

uzņēmumu konkurētspēju

-atbalstīt pāreju uz ekonomiku,

kas rada mazāk oglekļa emisiju;

-aizsargāt vidi un veicināt

resursu izmantošanas

efektivitāti

INTERREG

EUROPE

Veicināt pieredzes apmaiņu

starp partneriem Eiropā,

pārnesot paraugpraksi uz

programmām “Ieguldījumi

izaugsmei un nodarbinātībai”,

un, ja nepieciešams “Eiropas

teritoriālās sadarbības” mērķa

programmām (“mīkstās”

aktivitātes)

-nostiprināt pētniecību;

-uzlabot mazo un vidējo

uzņēmumu konkurētspēju

-atbalstīt pāreju uz ekonomiku,

kas rada mazāk oglekļa emisiju;

-aizsargāt vidi un veicināt

resursu izmantošanas

efektivitāti



Starpreģionālās sadarbības 

programmas – piedalās visas ES 

valstis + Norvēģija un Šveice (2)

URBACT III 

programma

Trešais projektu konkurss : 

konkurss uz labākajām praksēm 

(Good Practices): 2016.gada 

5.decembris- 2017.gada 31.marts

projektu konkurss Pārneses tīklu 

izveidošanai (Transfer Networks) :

2017.gada rudenī

INTERREG 

EUROPE

Trešais projektu konkurss: 

2017.gada 1.marts – 30.jūnijs
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Eiropas kaimiņattiecību 

instrumenta programmas 

2014.-2020.gadam 

35



36

Latvijas-Krievijas 

programma (1) 



37

Tematiskais mērķis Iespējamie atbalsta virzieni

Uzlabot mazo un vidējo 

uzņēmumu 

konkurētspēju

-uzņēmējdarbības veicināšana (t.sk. kultūrvēsturiskais  

mantojums/tūrisms) un atbalsts tās attīstībai;

-konkurētspējas stiprināšana

Aizsargāt vidi un veicināt 

resursu izmantošanas 

efektivitāti

-pārrobežu piesārņojuma mazināšana;

-kopīgu brīdinājuma sistēmu izveidošana;

-apziņas paaugstināšana vides jautājumos;

-vides tūrisma attīstīšana

Robežas pārvaldība un 

drošība

-robežšķērsošanas vietu attīstība un drošība;

-cilvēku un preču mobilitātes uzlabošana 

Latvijas-Krievijas 

programma (2) 



Latvijas-Krievijas 

programma (3) 

38

Pirmais projektu konkurss 

(1.posms): 2017.gada jūnijs



3
9

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 

programma (1)



40

Tematiskais mērķis Iespējamie atbalsta virzieni

Sociālās iekļaušanas 

veicināšana un 

nabadzības 

apkarošana

-pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem

uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām;

-nodarbinātības stimulēšana, veicinot 

uzņēmējdarbību un inovācijas

Atbalsts vietējo un 

reģionālo institūciju 

labai pārvaldībai

-vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes celšana 

kopīgu problēmu risināšanai;

-sabiedrības aktivitātes stiprināšana

Vietējās kultūras un 

vēsturiskā mantojuma 

saglabāšanas 

veicināšana

-pasākumi vēsturiskā mantojuma saglabāšanai un 

pielāgošanai kultūras, izglītības un tūrisma 

veicināšanai; -kopīgas iniciatīvas vēsturiskā 

mantojuma objektu attīstībai

Robežas pārvaldība un 

drošība

-robežšķērsošanas vietu attīstība un drošība

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 

programma (2)



Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 

programma (3)

41

Otrais projektu konkurss: 2017.gadā 

rudenī



Eiropas teritoriālā sadarbība: projektu 

konkursi 2017.gadā

42

Programmas nosaukums Projektu konkursi

Igaunijas-Latvijas programma Otrais projektu konkurss: 2017.gada pavasarī

Latvijas-Lietuvas programma Otrais projektu konkurss: 2017.gada 27.marts –

31.maijs

Centrālā Baltijas jūras reģiona 

programma

Trešais projektu konkurss (1.posms): 2017.gada 

2.janvāris – 27.februāris

Trešais projektu konkurss (2.posms): 2017.gada  

12.jūnijs – 15.septembris

Interreg Baltijas jūras reģiona 

programma

Trešais projektu konkurss (1.posms): 2017.gada 

rudenī

URBACT III programma Trešais projektu konkurss : 

konkurss uz labākajām praksēm (Good Practices): 

2016.gada 5.decembris- 2017.gada 31.marts

projektu konkurss Pārneses tīklu izveidošanai 

(Transfer Networks) : 2017.gada rudenī

INTERREG EUROPE Trešais projektu konkurss: 2017.gada 1.marts –

30.jūnijs

Latvijas-Krievijas programma Pirmais projektu konkurss (1.posms): 2017.gada jūnijs

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 

programma

Otrais projektu konkurss: 2017.gadā rudenī



Paldies par uzmanību!


