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Pašvaldību līdzfinansējums 
2015.gadā 

• 17 pašvaldības noslēgušas līgumu ar KPR par līdzfinansējuma 
piešķiršanu 

• Kopējais saņemtais finansējums 25 500,00  EUR 

 

Kapacitātes 
stiprināšanai 
18659 ,- EUR 

Labās prakses 
apgūšanas 
brauciens 

3560,- EUR  



Pašvaldību līdzfinansējuma 
izlietojums 2015.gadā 

Kapacitātes stiprināšanai Labās prakses apgūšanas brauciena 
organizēšanai 

Piesaistītie eksperti, kuru atalgojumi 
daļēji tiek segti no pašvaldību 
līdzfinansējuma: 
 sociālo pakalpojumu attīstības 

eksperte 
 pārrobežu sadarbības programmu 

eksperte 
 izglītības jomas eksperte 
 

Padomes locekļu brauciens uz Lietuvu, 
Ukmerģes rajona pašvaldību 16.-18.03. 
 
Braucienā piedalījās pārstāvji no 13 
pašvaldībām 
 

Komandējuma braucienu izmaksas 
dalībai pārrobežu sadarbības 
programmu komitejās 



• Pateicoties piesaistīto ekspertu iesaistei, šogad iesniegtie projektu 
pieteikumi : 
• "Educating Socially Practising Inclusively" (EDSPRINC) "Izglītojamies sociāli, 

praktizējam iekļaujoši" (CB) 
• "SmartPorts" (CB) 
• "Kurzeme visiem" (ESF) 
• "Zilās izaugsmes potenciāla sabalansēšana ar Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgu 

nākotni"/ BalticBlue  (BSR) 
• "Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas 

jūrā" / Baltic Blue Growth (BSR) 
• Visit Balti Nord 4 Food / BaltiNord4Food  (CB) 
• Hidden Assets into Wow-Tourism /  HIDDEN ASSETS (CB) 
• Coastal risk assessment and management: setting climate change adaptation 

platform / Coastrisk (CB) 
• Small Port Service and Storytelling / Storytelling / (CB) 
• Vocational Ideas for the Baltic Sea / VIBS / (CB) 
• ,, Increase local and regional mobility and tourism by sea through 

environmentally friendly, modern, attractive and improved port services in 
the Baltic Sea Region ‘’ akronīms ,,CleanLandings’’ (CB) 

 
 

Pašvaldību līdzfinansējuma 
izlietojums 2015.gadā 



• Uzsāktas sarunas par iespējamajiem projektiem: 

• Industriālā mantojuma tūrisma projekts (Est-Lat) 

• Energoefektīva vēsturisko ēku saglabāšana un atjaunošana (Est-
Lat) 

• Solārās enerģijas potenciāla izmantošana (BSR) 

• Uzņēmējdarbības veicināšanas projekts (Lat-Lit) 

• Pieaugušo izglītības jomas projekts (Lat-Lit) 

• Sociālās jomas projekts (Lat-Lit) 

• Piekrastes drošības kapacitātes paaugstināšanas projekts (Est-Lat/ 
Lat-Lit) 

• Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšanas un 
pakalpojumu uzlabošanas projekts (NFI /Lat-Lit) 

• U.c.  

 

Pašvaldību līdzfinansējuma 
izlietojums 2015.gadā 



Pašvaldību līdzfinansējums 
2016.gadā 

Kapacitātes 
stiprināšana 

Labās prakses 
apgūšanas 
brauciens 

Citi 
priekšlikumi 

??? 



Paldies! 


