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1. ES fondu pamatprogrammas 2014-2020:
ERAF un KF
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ES fondu finansējums pašvaldībām 2014-2020*
Atbildīgā
ministrija

VARAM

ES fondu
finansējums,
EUR
689 820 689

EM

53 194 494

IZM

409 301 121

LM

182 581 896

KM

115 573 346

SM

274 836 504

VM

75 113 403

Kopā

1 800 421 453

2014.-2020.g. plānošanas periodā ir izvirzītas šādas vispārējas
Kohēzijas politikas fondu attīstības prioritātes:
tautsaimniecības ražīguma, inovāciju, pētniecības un zinātnes
kvalitātes līmeņa celšana;
ilgtspējīga un efektīva transporta infrastruktūra;
ilgtspējīga dabas un kultūras resursu izmantošana;
augsts nodarbinātības līmenis iekļaujošā sabiedrībā;
kvalitatīva un efektīva izglītības sistēma;
līdzsvarota un ilgtspējīga teritoriālā attīstība.

Tiešas investīcijas pašvaldībām ir paredzētas šādu prioritāro
virzienu ietvaros:
 IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
 Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
 Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās
nozarēs
 Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
 Ilgtspējīga transporta sistēma
 Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana
 Izglītība, prasmes un mūžizglītība

*Pašvaldību teritorijām paredzētais finansējums sadalījumā pa atbildīgajām ministrijām
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ES fondu finansējums pašvaldībām (I) –
enerģētika, kultūra, satiksme
AI

SAM nosaukums

ES fondu
finansējums,
EUR

EM

4.3.1. Enerģētika

53 194 494

KM

5.5.1. Dabas un kultūras mantojums

35 190 555

KM

5.6.1. Lielie objekti

80 382 791

KM KOPĀ

115 573 346

SM

4.5.1. Videi draudzīgs sabiedriskais transports

SM

6.1.3. Rīgas transports

82 202 804

SM

6.1.4. Pilsētu sasaiste ar TEN-T

84 116 932

SM KOPĀ

108 516 768

274 836 504
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ES fondu finansējums pašvaldībām (II)
– veselība, labklājība
AI

SAM nosaukums

ES fondu
finansējums,
EUR

VM

7.6.2. Veselības infrastruktūra

152 136 253

VM

7.5.4. Veselības veicināšana

47 296 259

VM

7.5.5. Ārsti reģionos, tālākizglītība

27 817 144

VM KOPĀ

75 113 403

LM

7.4.1. Integrēšana darba tirgū

LM

7.5.1. Sociālo dienestu efektivitāte

LM

7.5.2. Deinstitucionalizācija (alternatīvie pakalpojumi)

48 600 894

LM

7.6.1. Deinstitucionalizācija

41 241 194

LM

7.1.1. Apmācības bezdarbniekiem

81 963 841

LM

7.2.1. Jauniešu garantijas

LM KOPĀ

81 584 859
8 165 588

2 989 361
182 581 896
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ES fondu finansējums pašvaldībām (III)
– izglītība
AI

SAM nosaukums

ES fondu
finansējums,
EUR

IZM

8.3.4. Karjeras izglītība

19 618 584

IZM

8.4.1. Tālākizglītība

22 979 380

IZM

8.5.1. Profesionālās izglītības saturs

30 917 611

IZM

8.5.2. Profesionālās izglītības kvalitāte

IZM

8.1.2. Vispārējās izglītības infrastruktūra

IZM

8.1.3. Profesionālās izglītības infrastruktūra

89 068 648

IZM

8.3.1.Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās
izglītības saturu un ieviest izglītības kvalitātes monitoringu

21 501 965

IZM

8.3.2. Vispārējās izglītības saturs

19 989 694

IZM

8.3.3. Nabadzība

62 594 344

IZM
KOPĀ

4 241 582
138 389 313

409 301 121
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VARAM 2014.-2020. ES fondi –
vide, reģionālā attīstība, IKT
Kopumā VARAM pārziņā 9 specifiskie atbalsta mērķi (SAM), aptverot
šādas galvenās investīciju jomas:
 Vides infrastruktūras attīstība un vides aizsardzība – notekūdeņu
savākšanas tīklu atjaunošana un paplašināšana, kā arī atbalsts pieslēgumu
izbūvei, atkritumu pārstrādes un reģenerācijas infrastruktūras attīstība,
plūdu risku samazināšana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana u.c.
 Reģionālā attīstība – nacionālās un reģionālās nozīmes izaugsmes centru
attīstība, teritoriju revitalizācija, pašvaldību ēku energoefektivitāte, atbalsts
89 novadu pašvaldībām
 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) – datu un pakalpojumu
pieejamības un izmantojamības veicināšana
Indikatīvais kopējais ES fondu finansējums VARAM SAMiem – 689,8 miljoni
EUR
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Finansējums pašvaldībām - VARAM
AI

SAM nosaukums

ES fondu
finansējums, EUR

VARAM

2.2.1.E-pakalpojumi

VARAM

5.1.1.Plūdu risku mazināšana

28 937 805

VARAM

5.2.1.Atkritumi

41 342 252

VARAM

5.3.1.Ūdenssaimniecība

VARAM

5.4.1. Bioloģiska daudzveidība

15 000 000

VARAM

5.4.2.Vides monitorings

22 221 960

VARAM

3.3.1.Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības
veicināšanai, t.sk. atbalsts 89 pašvaldībām 37 193 477
milj. euro

59 016 742

VARAM

4.4.2. Pašvaldību energoefektivitāte

31 393 658

VARAM

5.6.2. Degradēto teritoriju revitalizācija

KOPĀ

128 809 714

126 574 186

236 524 372
689 820 689
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Reģionālā attīstība (1)
SAM 3.3.1. – palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties
un vietējo uzņēmēju vajadzībām
59 milj. euro ERAF
Plānotais atbalsts:
Pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem investīciju projektiem:
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai investoru piesaistei un darbavietu radīšanai, kā arī
infrastruktūras trūkumu esošajiem uzņēmumiem novēršanai.
Finansējuma saņēmēji:
• Visas pašvaldības, izņemot Rīgu.

•

37 milj. 89 pašvaldībām.

Rezultāts:
• Strādājošo skaits privātajā sektorā (bāze 2011.gadā – 429,9 tūkst.) 2023.gadā – 446,3 –
475,1 tūkst.
• Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem
(faktiskajās cenās, euro) (bāze 2012.gadā – 1 700 milj.euro) 2023.gadā – 2 125 – 2 438
milj. euro.
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Reģionālā attīstība (2)
SAM 4.2.2. – energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo
energoresursu izmantošana pašvaldību publiskajā infrastruktūrā
31 milj. euro ERAF (85%)
Pamatojums:
Publisko ēku un citu nedzīvojamo ēku sektors ietver būtisku
potenciālu enerģijas un izmaksu ietaupījumam un
atjaunojamās enerģijas izmantošanai.
Atbalsts:
Atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības plāniem investīcijas pašvaldību ēku
renovācijā energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī lokālo siltumavotu rekonstrukcijā (kā
papildelements), tai skaitā veicot pielāgošanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai.
Finansējuma saņēmēji:
Pašvaldības, pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības. Atklāts konkurss (plānotas atsevišķas
kārtas nacionālās nozīmes centriem un pārējām pāsvaldībām).
Rezultātā:
Vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei, kWh/m2/gadā – 120 (bāze 2012.gadā – 150).
Primārās enerģijas patēriņa samazinājums publiskajās ēkās – 19,47 GWh/gadā.
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Reģionālā attīstība (3)
SAM 5.6.2. – pilsētu degradēto teritoriju revitalizācija atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām
236,5 milj. euro ERAF
Pamatojums:
Degradētas teritorijas ir vietas vai pilsētas daļa, kas līdzšinējā laikā ir izmantota,
apbūvēta vai plānota uzņēmējdarbības aktivitātēm, bet šobrīd tur uzņēmējdarbības aktivitātes un
nodarbinātība nav apmierinošā līmenī. Teritorijas vai tajās esošie objekti ir pilnībā vai daļēji pamesti vai
nolaisti vai arī nereti — piesārņoti
Atbalsts:
Pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem publiskās infrastruktūras investīciju
projektiem, kas vērsti uz pilsētvides revitalizācijas veicināšanu, bijušo rūpniecisko teritoriju un citu
degradēto (t.i. deprived areas) teritoriju atjaunošanu (teritorijas labiekārtošanas darbi).
Finansējuma saņēmēji:
Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri, t.sk. Latgales reģiona pašvaldības (sadarbības
projektiem 52,24 milj.euro), saskaņā ar pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem
projektiem
Rezultātā:
• Strādājošo skaits privātajā sektorā (bāze 2011.gadā – 429,9 tūkst.) 2023.gadā – 446,3 – 475,1 tūkst.
• Degradēto teritoriju platības samazinājums – 819 ha.
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Reģionālā attīstība (4)
Publiskā infrastruktūra
uzņēmējdarbības veicināšanai
8+21+89 (VARAM)

.

Pašvaldību ēku
energoefektivitāte
(VARAM)

Teritoriju
revitalizācija,
degradētās vides
sakārtošana 9+21,
Latgales
sadarbības projekti

Integrētas

investīcijas

(VARAM)
Vispārējās un profesionālās
izglītības
infrastruktūra

Sociālo pakalpojumu
infrastruktūra

(IZM)

(LM)

Integrētas pašvaldību attīstības programmas
12
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Reģionālā attīstība (5)
Atbilstība politikas plānošanas dokumentiem
Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP):
NAP uzdevums

Summa
NAP (milj.)

[127] Valsts un pašvaldību infrastruktūras
(industriālās infrastruktūras pieslēgumi)
sakārtošanas programma privāto lielo
investīciju piesaistei

175,95 LVL/
250,35 euro

[202] Energoefektivitātes programmas
valsts un pašvaldību sabiedrisko ēku
sektorā

117,23 LVL/
166,80 euro

[388] Pašvaldību kapacitātes attīstīšana
darbā ar uzņēmējiem

[392] Atbalsts austrumu pierobežas
infrastruktūrai

[393] Uzņēmējdarbības atbalsta publiskā
infrastruktūra piekrastē

Kopā

1,35 LVL/
1,92 euro

40,80 LVL/
58,05 euro

26,20 LVL/
37,28 euro
361,53 LVL/
514,41 euro

Atbilstošais SAM

Summa
DP (milj. euro)

3.3.1. Publiskā infrastruktūra
uzņēmējdarbības veicināšanai
5.6.2. Teritoriju revitalizācija,
degradētās vides sakārtošana

59,02

4.2.2. Pašvaldību ēku
energoefektivitāte

31,39

3.3.2. Publiskā infrastruktūra
uzņēmējdarbības veicināšanai
5.6.2. Teritoriju revitalizācija,
degradētās vides sakārtošana

59,02

3.3.1. Publiskā infrastruktūra
uzņēmējdarbības veicināšanai un
5.6.2. Teritoriju revitalizācija,
degradētās vides sakārtošana

59,02

5.5.1. kultūras un dabas mantojums
un ar to saistītie pakalpojumi
KM sadarbībā ar VARAM

35,19*

236,52

236,52

236,52

226,26 LVL/
321,94 euro
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Vides resursu pārvaldība (1)
SAM 5.3.1. – ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides
stāvokli (5.3.1.)

126,57 milj. euro KF (85% tīkliem un pieslēgumiem soc.riska grupām)
Problēmas:
• Nav izpildītas ES direktīvu prasības ūdenssaimniecības jomā;
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība un faktisko pieslēgumu apjoms nav 100%;
• Ūdens zudumi un vides piesārņojums no zemas kvalitātes tīkliem;
• Zema dažu ūdens objektu kvalitāte.
Atbalsts:
• Kanalizācijas tīklu sistēmu paplašināšana, kvalitātes prasībām neatbilstošu
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un mājsaimniecību pieslēgumu izveide kanalizācijas
tīkliem (sociālā riska grupām) aglomerācijās ar C.E. lielāku par 2000;
• Notekūdeņu intensīvāka attīrīšana, t.sk., aglomerācijās ar C.E. mazāku par 2000;
• Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana (minimālas investīciju apjoms).
Finansējums saņēmējs: ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
Rezultātā: iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti atbilstošu centralizēto notekūdeņu
pakalpojumu pieslēgumi - 92 % (bāze 2012.g. – 85,5%; perioda tiešā ietekme – 6,5%)
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Vides resursu pārvaldība (2)
SAM 5.2.1. – atkritumu pārstrādes un reģenerācijas
infrastruktūras attīstība (5.2.1.)
41,34 milj. euro KF (35%, valsts atbalsts)
Problēmas:
• Nav izpildītas ES direktīvu prasības atkritumu saimniecības jomā;
• Zems atkritumu pārstrādes un reģenerācijas līmenis.
Atbalsts:
• Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība:
Dalītas vākšanas punktu & laukumu izveide un aprīkošana,
• Atkritumu automātisko šķirošanas līniju ierīkošana;
• Atkritumu pārstrādes un reģenerācijas veicināšana:
Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana un anaerobā pārstrāde;
Atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbalstošās infrastruktūras veidošana
atkritumu sagatavošanai atkārtotai izmantošanai,
Atkritumu sagatavošana pārstrādei vai reģenerācijai,
Esošo atkritumu pārstrādes jaudu palielināšana (papīrs, metāls, plastmasa),

Finansējums saņēmējs: komersanti, pašvaldības, pašvaldības kapitālsabiedrības
Rezultātā:
•

15 •

Pārstrādei un reģenerācijai nodoto sadzīves atkritumu daudzums 2022.g. – 59% (bāzes
vērtība 2010.g. – 24%)
Atkritumu pārstrādes jaudas palielinājums par 423 tūkst. tonnām gadā
15

Vides resursu pārvaldība (3)
SAM 5.1.1. - pielāgošanās klimata pārmaiņām,
samazinot plūdu un krasta erozijas riskus
28,94 milj. euro ERAF (85%)
Pamatojums:
Plūdu un jūras krastu erozijas riska draudi, t.sk., klimata pārmaiņu ietekmē.
Atbalsts:
• pasākumi jūras krastu eroziju samazināšanai sabiedriski nozīmīgu infrastruktūras
objektu aizsardzībai,
• pielāgošanās darbībām klimata pārmaiņām plūdu apdraudēto apdzīvoto teritoriju
aizsardzībai plūdu jomā, primāri izvērtējot zaļās infrastruktūras risinājumu
piemērošanu.
SAM ietvaros plānots rekonstruēt un izbūvēt jaunas hidrobūves, kā arī paplašinot un
rekonstruējot hidrotehniskās būves pilsētās un apdzīvotās vietās, ja nav iespējama zaļās
infrastruktūras risinājumu piemērošana.

Finansējuma saņēmējs: pašvaldības, valsts vai pašvaldības iestādes vai komersanti,
kuriem, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem ir jānodrošina pretplūdu pasākumi un kuru
saimnieciskā darbība nav izraisījusi plūdu draudus
Rezultātā: Plūdu un erozijas apdraudēto iedzīvotāju skaits pilsētās samazinājies no 600
000 (2012.gads) līdz 400 000 (2023.gads).

16

16

Vides resursu pārvaldība (4)
SAM 5.4.1. – dabas objektu aizsardzības un apskates
infrastruktūras attīstība, biotopu atjaunošana
15 milj. euro KF (85%)
Problēmas:
• Lielākajai daļai aizsargājamo sugu un biotopu netiek nodrošināts
labvēlīgs aizsardzības statuss;
• Tūrisma spiediens uz aizsargājamām dabas teritorijām un tā
ietekme uz dabas vērtībām.
Atbalsts:
• Infrastruktūras (gājēju laipas, informatīvās zīmes, labiekārtotas takas, putnu
vērošanas torņi, skatu torņi, tiltiņi, ūdenstūristu apmetņu vietas, auto stāvlaukumi u.c.)
izbūve un rekonstrukcija,
• biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
Finansējuma saņēmējs: valsts un pašvaldības iestādes, pašvaldības
Rezultātā:
• Labvēlīgs aizsardzības statuss nodrošināts 60% ES nozīmes biotopiem un sugām;
• 23 118 ha dzīvotņu platības saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi.
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Vides resursu pārvaldība (5)
SAM 5.4.2. - vides monitoringa un kontroles nodrošināšana,
un sabiedrības zaļās apziņas veidošana
22,22 milj. euro ERAF (85%)
(17,08 milj. euro monitoringam; 5,14 milj. euro zaļajai apziņai)
Problēmas:

• Vides monitorings netiek veikts nepieciešamajā apjomā un kvalitātē;
• Vides informācija ne vienmēr ir pietiekama un pieejama. Nepietiekama sabiedrības iesaiste.
Atbalsts:

• Vides monitoringa tīkla paplašināšana, modernizācija, kontroles iekārtu iegāde,
programmatūras izstrāde vides datu bāzu pilnveidošanai, t.sk. ģeotelpiskā informācija
• Aizsargājamo sugu un biotopu inventarizācija un kartēšana
• Sugu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde
• Vides informācijas un izglītības centru pilnveidošana
• Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi
Finansējuma saņēmējs: valsts pārvaldes iestādes, zinātniskās institūcijas, valsts augstskolas un
valsts kapitālsabiedrības, pašvaldības un to iestādes un kapitālsabiedrības, biedrības un
nodibinājumi, plānošanas reģioni.
Rezultātā:

• Direktīvu prasībām atbilstošas vides monitoringa vietas -1110 -1020 (bāze 2012.g. – 927);
• Vides monitoringa programmas (jomas), kurās nodrošināta atbilstība ES direktīvu prasībām – 4

18

18

Vides joma atbilstoši NAP
NAP summa
(milj.)

NAP uzdevums
[338] Kvalitatīva pilsoniskās līdzdalības
veicināšana un publiskās pārvaldes
komunikācija ar sabiedrību jautājumos,
kas visvairāk skar cilvēku
[417] Noteikt un ieviest publisko un
sabiedrisko pakalpojumu grozu
dažādiem apdzīvojuma līmeņiem
[436] Uz eksportu orientētu integrētu
tūrisma, kultūras, veselības un dabas
kapitāla infrastruktūras, pakalpojumu un
produktu piedāvājuma attīstība
[438] Stimulēt zemes un citu dabas
resursu ilgtspējīgu izmantošanu un
bioloģisko daudzveidību, pielietojot vidi
saudzējošas tehnoloģijas
[442] Atkritumu šķirošana un dalīti
savākto atkritumu pārstrāde
KOPĀ NAP

Atbilstošais SAM

SAM
summa
(milj.)

14,76 LVL/
21,00 euro

Vides monitoringa un kontroles
nodrošināšana, un sabiedrības 22,22 euro
zaļās apziņas veidošana

85,00 LVL/
120,94 euro

Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu attīstība aglomerācijās ar
126,57 euro
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

30,00 LVL/
42,68 euro

Dabas objektu aizsardzības un
apskates infrastruktūras attīstība,
biotopu atjaunošana

15,00 euro

20,04LVL/
29,03 euro

Pielāgošanās klimata pārmaiņām,
samazinot plūdu un krasta erozijas
risku

28,94 euro

22,80 LVL/
32,44 euro

Atkritumu pārstrādes un
reģenerācijas infrastruktūras
attīstība

41,34 euro

172,6 LVL/
246,09 euro

KOPĀ SAM 234,07 euro
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Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
SAM 2.2.1. Nodrošināt publisko datu
atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās
pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
128, 81 milj. EUR ERAF (85%)
Pamatojums:
• Jānodrošina Digitālajā programmā Eiropai
izvirzītie mērķi, t.sk. par iekļaušanos ES vienotajā tirgū
• Nepietiekami nodrošinātas atvērto datu un atvērto saskarņu izmantošanas iespējas 3.pusēm
• Nepietiekami elektronizēti nepieciešamie pakalpojumi (~ 1/3)
Atbalsts: pasākumi, lai valsts pārvaldes dati un procesu saskarnes būtu tehniski, tiesiski
un publiski pieejami; darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu analīze,
transformācija, optimizācija un elektronizācija, izvēloties izmaksu efektīvus risinājumus;
pakalpojumu pielāgošana sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū, IKT iespēju izmantošanas
paaugstināšana
Finansējuma saņēmēji: valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, plānošanas reģioni, valsts un
pašvaldību kapitālsabiedrības (deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai), tiesu varas
institūcijas
Rezultātā:
• Vidējais publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss – 475 punkti (no max. 700)
• Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus (iesniedz veidlapas elektroniski) – 35%
• Uzņēmumu īpatsvars, kas izmanto e-pakalpojumus (iesniedz veidlapas elektroniski) – 92%
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IKT joma atbilstoši NAP
NAP uzdevums

Summa
NAP (milj.)

Atbilstošais
SAM

(415) Pārvaldes pakalpojumu elektronizācija un informācijas resursu
digitalizācija, publiskā piekļuve internetam (VARAM)

64, 82 LVL/ 92,23 euro

(415) 112 izsaukuma platformas modernizēšana un integrēšana epakalpojumu vidē (VARAM)

7,48 LVL/10,64 euro

(415) Iedzīvotāju e-prasmju pilnveide (VARAM)

3,43 LVL/4,88 euro

(418) Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide (VARAM)

21,28 LVL/30,27 euro

(155) Efektīvi e-pakalpojumi un sistēmas tieslietu jomā (TM)

5,95 LVL/8,46 euro

(158) Maksātnespējas modeļa ieviešana (TM)

0,70 LVL/0,96 euro

Nodrošināt
publisko
datu
atkalizmantošan
as
pieaugumu un
efektīvu
publiskās
pārvaldes
un
privātā
sektora
mijiedarbību

(160) Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sistēma (TM)

0,57 LVL/ 0,81 euro

(188 )Mašīntulkošanas sistēmas pilnveide (KM)

3,40 LVL/ 4,83 euro

(415) Kultūras mantojuma digitalizēšana (KM)

10,00 LVL/ 14,23 euro

(313) Veselības aprūpes sistēmas pakalpojumu apmaksas sistēma (VM)

2,55 LVL/3,63 euro

(246) Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana (LM)

0,65 LVL/0,92 euro

(314) Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana (LM)

0,43 LVL/ 0,61euro

KOPĀ (ES fondi):

121,26 LVL/ 172,53
EUR

128, 81 EUR
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Laika grafiks
Partnerības līgums:
- Apstiprināts MK 2014.gada 3.jūnijā
- Apstiprināts Eiropas Komisijā 2014.gada 20.jūnijā
Darbības programma (DP) un DP papildinājums (DPP):
- Precizēto DP plānots iesniegt Eiropas Komisijā š. g. augustā
- DPP plānots izstrādāt 2014.gada septembrī
Ex-ante nosacījumu izpilde:
- Vides politikas pamatnostādnes apstiprinātas 2014.gada
18.martā, gala izpilde plānota līdz 2015.gada beigām
- Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.–2019.gadam –
apstiprinātas 2013.gada 29.oktobrī
- Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.2020.gadam –apstiprinātas 2013.gada 1.oktobrī.

Normatīvo aktu sagatavošana ES fondu atbalsta
administrēšanai
- ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.
gada plānošanas perioda vadības likums pieņemts
Saeimā - 2014.gada 3.jūlijā
- Horizontālo MKN izstrāde projektu atlases uzsākšanai līdz 2014.gada 3.-4.ceturksnis
- VARAM specifisko atbalsta mērķu īstenošanas MKN
izstrāde - līdz 2015.gada 1.janvārim - 1.jūlijam
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2. Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS)
mērķa
un
Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta
programmas
2014-2020
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ETS un pārrobežu programmas 2014-2020
Programma
Igaunijas–Latvijas(EE-LV)
pārrobežu sadarbības programma

Attiecināmās teritorijas
Rīga,

Pierīga

un

38 020 684

Centrālā Baltijas jūras reģiona Kurzeme, Rīga, Pierīga;
(CB)
pārrobežu
sadarbības Zemgale, Vidzeme kā pieguļošie
programma
reģioni

65 650 000

Baltijas jūras reģiona
(BSR) Visa Latvija
transnacionālā
sadarbības
programma

263 830 658

Starpreģionu
sadarbības Visa Latvija
programma URBACT III

74 000 000

Starpreģionu
sadarbības Visa Latvija
programma INTERREG VC

359 326 000

Latvijas–Krievijas(LV-RU)
pārrobežu sadarbības programma

Kurzeme,
Vidzeme

Finansējums (EUR)

Latgale un Vidzeme;
Pierīga, Zemgale, Rīgas pilsēta
kā papildus teritorija
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Nav saņemta info no
EK par finansējumu
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Igaunijas-Latvijas programma (1)
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Igaunijas-Latvijas programma (2)
Tematiskais
mērķis

Investīciju prioritātes

Mazo un vidējo
uzņēmumu
konkurētspējas
palielināšana

Uzņēmējdarbības veicināšana,
- tīklu un kontaktu dibināšana;
atvieglojot jaunu ideju izmantošanu - apmācības, konsultācijas;
ekonomikā un atbalstot jaunu
- atbalsts mārketinga uzsākšanai;
uzņēmumu izveidi, tostarp
uzņēmumu inkubatoru palīdzību

Vides aizsardzība
un efektīvas
resursu
izmantošanas
veicināšana

Atbalstāmās darbības

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.

Dabas un kultūras mantojuma
saglabāšana, aizsardzība,
popularizēšana 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
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Igaunijas-Latvijas programma (3)
Tematiskais mērķis

Investīciju prioritātes

Atbalstāmās darbības

Ilgtspējīga transporta
veicināšana un
trūkumu novēršana
galvenajās tīkla
infrastruktūrās

Videi draudzīgu un zema
oglekļa izmešu transporta
sistēmu attīstīšana un
uzlabošana, ieskaitot iekšzemes
ūdensceļu un jūras transportu,
ostas , multimodālos
savienojumus un lidostas
infrastruktūru, lai veicinātu
ilgtspējīgu reģionālo & vietējo
mobilitāti

- ceļu posmu rekonstrukcija

Ilgtspējīgu un kvalitatīvu
darbavietu
veicināšana un
darbaspēka mobilitātes
atbalstīšana

Pārrobežu darba tirgus
integrēšana, ietverot pārrobežu
mobilitāti, kopīgas vietējās
nodarbinātības iniciatīvas,
informācijas un konsultāciju
pakalpojumus un kopīgas
apmācības

- darba meklētāju datu bāžu
attīstība;
- mūžizglītības aktivitāšu
īstenošana;
- attālinātā darba popularizēšana;
- vajadzību un iespēju kartēšana;
- apmācību nodrošināšana u.c.

- mazo ostu, kuras atbalsta
pārrobežu kustību, attīstība;
- pakalpojumu uzlabošana
mazajās ostās
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Centrālā Baltijas jūras reģiona programma (1)
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Centrālā Baltijas jūras reģiona programma (2)
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.

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.

Apkārtējās
vides
aizsardzība un
resursu
efektīvas
izmantošanas
veicināšana
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Centrālā Baltijas jūras reģiona programma (3)
Tematiskais
mērķis

Investīciju prioritātes

Atbalstāmās darbības

Ilgtspējīga
transporta
veicināšana un
trūkumu novēršana
galvenajās tīkla
infrastruktūrās

Videi 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.
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Baltijas jūras reģiona programma (1)
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Baltijas jūras reģiona programma (2)
Tematiskais
mērķis

Investīciju
prioritātes

Atbalstāmās darbības

Inovācijas
spējas

Pētniecības un
inovāciju
infrastruktūra

- pētniecības pārvēršana produktos un pakalpojumos;
- inovāciju pārvaldības izaicinājumu noteikšana u.c.

Viedā
specializācija

- sadarbības struktūru, platformu un alianšu izveide
viedās specializācijas jomā;

Ar tehnoloģijām
nesaistītas
inovācijas

- jaunu produktu un pakalpojumu attīstība;
- prasmju apzināšana un to apgūšanu veicinošu shēmu
izveide u.c.

Tīri ūdeņi

- integrētu rīcības plānu īstenošana u.c.

Atjaunojamie
energoresursi

- inovatīvu enerģijas tehnoloģiju un sadales modeļu
demonstrācija un īstenošana u.c.

Efektīva
dabas
resursu
pārvaldība

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.
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Baltijas jūras reģiona programma(3)
Tematiskais
mērķis

Investīciju prioritātes

Atbalstāmās darbības

Ilgtspējīga
transporta
nozare

Transporta veidu savstarpēja
kombinēšana

- 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 draudzīga kuģošana

- emisiju samazināšanas pasākumu
īstenošana; -atkritumu iekārtu un krasta
elektroapgādes izveide u.c.

Videi nekaitīga mobilitāte
pilsētās

- ilgtspējīgu mobilitātes un pārvaldības
plānu izstrāde u.c.

Sākuma kapitāls

- līdzekļi projektu sagatavošanai BJR
stratēģijas jomās

Makroreģionu sadarbības
koordinēšana

- BJR stratēģijas saiknes stiprināšana ar
stratēģijām partnervalstīs

Institucionālā
kapacitāte
makroreģionu
sadarbībai
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Starpreģionālās sadarbības programmas – piedalās visas
ES valstis + Norvēģija un Šveice
URBACT
Programmas mērķis

Programmas tematiskā koncentrācija

Veicināt pieredzes apmaiņu, apzinot,
izplatot
un
pārnesot
paraugpraksi
ilgtspējīgas pilsētvides attīstībā, t.sk.,
pieredzes apmaiņas pasākumus pilsētas
–
lauku
mijiedarbībā
(“mīkstās)
aktivitātes

- nostiprināt pētniecību;
- uzlabot MVU konkurētspēju
- atbalstīt pāreju uz ekonomiku, kas rada mazāk
oglekļa emisiju;
- aizsargāt vidi un veicināt resursu izmantošanas
efektivitāti

INTERREG EUROPE
Programmas mērķis

Programmas tematiskā koncentrācija

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 MVU konkurētspēju
- atbalstīt pāreju uz ekonomiku, kas rada mazāk
oglekļa emisiju;
- aizsargāt vidi un veicināt resursu izmantošanas
efektivitāti
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Programmu sagatavošanas un uzsākšanas laika
grafiks
Darbības programmas:
- Sabiedriskā apspriešana – 2014.gada pirmais pusgads
- Programmu apstiprināšana MK un oficiālā iesniegšana EK
-2014.gada 3. ceturksnis
Diskusijas ar EK par izstrādātajiem plānošanas
dokumentiem – 2014.gada 3.un 4.ceturksnis

Normatīvo aktu sagatavošana ES fondu atbalsta
administrēšanai :
- Likumprojekta saskaņošana, apstiprināšana,
pieņemšana – 2014.gada 3.ceturksnis
- Horizontālo MK noteikumu izstrāde – 2014.gada
4.ceturksnis – 2015.gada 2.ceturksnis

Projektu iesniegšana:
2015.gada sākums
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Latvijas-Krievijas programma (1)
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Latvijas-Krievijas programma (2)
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
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Latvijas-Krievijas programmas sagatavošanas un
uzsākšanas laika grafiks
- Programmas izstrāde– 2014.gada novembris
- Nacionālās programmas dokumenta
apstiprināšanas procedūras - 2014.gada
novembris- 2015.gada februāris
- Iesniegšana EK - 2015.gada I/II ceturksnis
- Apstiprināšana EK – 2015.gada III/IV
ceturksnis
- EK un partnervalstu finansēšanas līguma
parakstīšana – 2016.gada I/II ceturksnis

Pirmie konkursi - 2016.gada III/IV
ceturksnis
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EEZ programma „Nacionālā klimata politika”
Projektu iesniegumu atklātais konkurss
„Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju
samazinošu tehnoloģiju attīstība”
Konkursa mērķis
• Ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2)
risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām,
atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas jaunās
(inovatīvas) tehnoloģijas vai produktus, kas samazina CO2 emisijas

Finansējums
• Kopējais konkursa finansējums EUR 5 000 000
• Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no EUR 175 000 līdz EUR 1 000 000
(atkarībā no atbalsta jomas)
Projektu iesniedzēji
• Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde,
atvasināta publiska persona, Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kā
arī Latvijas Republikā reģistrēts komersants
Projektu iesniegšanas termiņš - no 2014.gada 11.augusta līdz 2014.gada 8.oktobrim
Projektu īstenošanas gala termiņš - 2016.gada 30.aprīlis
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EEZ programma „Nacionālā klimata politika” (2)
Neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātais konkurss
„Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai
par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām”
Konkursa mērķis
• Veicināt sabiedrības iesaisti, palielināt zināšanas un cilvēkresursu kapacitāti klimata
pārmaiņu novēršanā un pielāgošanās politikas pasākumu īstenošanā
Finansējums
• Kopējais konkursa finansējums EUR 1 718 044
• Vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no EUR 45 000 līdz EUR 175 000
Projektu iesniedzēji
• Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde,
atvasināta publiska persona, Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kā
arī Latvijas Republikā reģistrēts komersants
Projektu iesniegšanas termiņš - no 2014.gada 20.jūnija līdz 2014.gada 19.septembrim
Projektu īstenošanas gala termiņš - 2016.gada 30.aprīlis
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Paldies par uzmanību!
esfondi@varam.gov.lv
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