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Programma Attiecināmās teritorijas Finansējums 

(EUR)

Igaunijas–Latvijas (EE-LV) pārrobežu

sadarbības programma

Kurzeme, Rīga, Pierīga,

Vidzeme

38 020 684

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības

programma

Kurzeme, Zemgale,

Latgale

54 966 201

Centrālā Baltijas jūras reģiona (CB)

pārrobežu sadarbības programma

Kurzeme, Rīga, Pierīga;

Zemgale, Vidzeme

65 650 000

Baltijas jūras reģiona (BSR) transnacionālā

sadarbības programma

Visa Latvija 263 830 658

Starpreģionu sadarbības programma URBACT

III

Visa Latvija 74 000 000 

Starpreģionu sadarbības programma

INTERREG VC

Visa Latvija 359 326 000 



PĀRROBEŽU/TRANSNACIONĀLO SADARBĪBAS PROGRAMMU TĒMAS
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Tematiskā koncentrācija programmas ietvaros EE-

LV

LV-LT CB BSR

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



IGAUNIJAS-LATVIJAS PROGRAMMA: VIDES JOMA
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Tematiskais 

mērķis

Investīciju prioritātes Atbalstāmās darbības

Vides aizsardzība 

un efektīvas 

resursu 

izmantošanas 

veicināšana

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



LATVIJAS-LIETUVAS PROGRAMMA : VIDES JOMA
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Tematiskais 

mērķis

Investīciju prioritātes Atbalstāmās darbības

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



BALTIJAS JŪRAS REĢIONA PROGRAMMA :VIDES JOMA

6

Tematiskais 

mērķis

Investīciju 

prioritātes

Atbalstāmās darbības

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.



STARPREĢIONĀLĀS SADARBĪBAS PROGRAMMAS –

PIEDALĀS VISAS ES VALSTIS + NORVĒĢIJA UN ŠVEICE
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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


