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Izmantotie saīsinājumi 

 

DP Darbības programma 

ES Eiropas Savienība 

EEZ Eiropas Ekonomikas zona 

EK Eiropas Komisija 

ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstība 

ELVGF Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds 

ERAF  Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

EUR Eiropas Savienības vienotā valūta - eiro 

EZF Eiropas Zivsaimniecības fonds 

KF Kohēzijas fonds 

KPFI Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

LIAA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

LR Latvijas Republika 

NAP Nacionālais attīstības plāns 

NSID Nacionālais stratēģiskā ietvara dokuments 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO Nevalstiska organizācija 

SF Struktūrfondi 

VRAA  Valsts reģionālās attīstības aģentūra  
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Ievads 

 

 

Pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaiste pierobežas 

pašvaldību attīstībai” veikts Eiropas Sociālā fonda projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes 

paaugstināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” 

ietvaros. 

 

Pētījuma izstrādes ideju pamato Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas 

speciālistu, citu nodaļu vadītāju un speciālistu vēlme nodrošināt informācijas pieejamību par 

finansējuma piesaistes iespējām, atbilstoši attiecīgai nepieciešamībai noteiktā jomā. 

 

Pētījuma mērķis ir nodrošināt projekta mērķauditoriju ar aktuālu, sistematizētu informāciju, 

tādējādi paaugstinot Valkas novada domes un partnerinstitūciju speciālistu kapacitāti projektu 

sagatavošanas un īstenošanas jautājumos, veicinātu speciālistu zināšanu un profesionālās 

kompetences paaugstināšanos, nodrošinātu iespējas izmantot projekta rezultātus pēc projekta 

īstenošanas. 

 

Pētījuma mērķauditorija: Valkas novada domes speciālisti, citu pierobežas pašvaldību speciālisti, 

kuri iesaistīti Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

izstrādē un ieviešanā, pašvaldības iestāžu vadītāji, kuru institūcijās tiek realizēti projekti, 

partnerinstitūciju speciālisti. 

 

Pētījumā sniegts ES direktīvu apskats pārrobežu jautājumos, pārskats par Latvijas Republikas 

likumdošanu saistībā ar ES finansējuma piesaistes un izmantošanas noteikumiem.  

Pētījumā sniegts pārskats un informācija par pašvaldībām pieejamiem ES struktūrfondiem un 

citiem ārvalstu finanšu piesaistes avotiem, sniegti praktiski ES un citas ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētu projektu piemēri no pierobežas pašvaldībām - Alojas novada, Alūksnes 

novada, Apes novada, Baltinavas novada, Balvu novada, Gulbenes novada, Mazsalacas novada, 

Naukšēnu novada, Rūjienas novada, Salacgrīvas novada, Smiltenes novada, Strenču novada, 

Valkas novada, Viļakas novada. 

 
 

Pētījuma ietvaros tika veikta aptauja 14 iepriekš minētajām pierobežas novadu pašvaldībām, 

kurā tika noskaidrotas to galvenās attīstības problēmas, svarīgākās jomas un prioritātes ES un 

citu ārvalstu finanšu piesaistei, kā arī citi būtiski jautājumi. 
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Pētījuma noslēgumā, sniegts kopsavilkums, izdarīti secinājumi un sniegti ieteikumi. 

Pamatojoties uz aptaujā noteiktajām aktuālākajām problēmām un jomām, izvērtēta iespējamība 

tās atrisināt, piesaistot ES finansējumu. Norādīti iespējamie finanšu avoti un analizēta iespēja 

piesaistīt finansējumu, prasības finansējuma piesaistei, priekšnoteikumi, iespējamās problēmas.  
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1. Vispārējā informācija par Eiropas Savienības fondiem 2007.-

2013.g. plānošanas periodā 

 

 

Latvijai ES fondi ir pieejami kopš 2004.gada, uz kuriem var pretendēt gan valsts, gan pašvaldību 

iestādes, gan uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, investējot ekonomikas attīstībā, publiskās 

infrastruktūras sakārtošanā, tehnoloģiskā izcilībā un cilvēkresursu attīstībā. 

Latvija kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, īstenojot ES reģionālo politiku, izmanto ES 

sniegto finanšu palīdzību ekonomiskajai un sociālajai attīstībai.  

Lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros Latvija saņem finanšu palīdzību, ir ES fondi: 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas 

fonds (KF), kuru vadību Latvijā nodrošina Finanšu ministrija. Papildus tam Latvija saņem 

finanšu līdzekļus arī Eiropas Kopienas iniciatīvu Equal un Interreg ietvaros, kā arī piedalās 

dažādās citās ES finansētās programmās. Lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares atbalstu 

2007.-2013.g. periodā koordinē Zemkopības ministrija, administrējot Eiropas Lauksaimniecības 

fondu lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF). 

Saskaņā ar ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2007.-2013.gadam, Latvija 

saņēmusi EUR 4,53 mljrd. (EUR 4'530'447'634) kohēzijas politikas mērķu īstenošanai ar ES 

fondu (ERAF, ESF un KF) starpniecību. (1. att.) 

 

 

1. att. Finansējuma sadalījums starp darbības programmām 

 

Galvenais valsts vidēja termiņa plānošanas dokuments 2007. - 2013.gadam ir Valsts 

stratēģiskais ietvardokuments, kas nosaka kopējo ES fondu apguves stratēģiju, bet plānošanas 

dokumentāciju veido arī trīs darbības programmas un darbības programmu papildinājumi, ar 

kuru palīdzību tiek vadītas ES fondu investīcijas Latvijā.  

http://www.esfondi.lv/page.php?id=478
http://www.esfondi.lv/page.php?id=478
http://www.esfondi.lv/page.php?id=479
http://www.esfondi.lv/page.php?id=755


Pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaiste pierobežas pašvaldību attīstībai” 
 

SIA „Omnia Pro”, 2012.gada aprīlis    8 
 

 

ES fondu vadību Latvijas normatīvo aktu sistēmā regulē Eiropas Savienības struktūrfondu un 

kohēzijas fonda vadības likums un 26.06.2007. MK noteikumi Nr.419 "Kārtība, kādā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas 

nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu".  

Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=414  

2007.-2013.g. plānošanas periodā ES fondu atbalsts primāri virzīts uz iedzīvotāju izglītību, 

uzņēmumu tehnoloģisko izcilību un elastību, kā arī zinātnes un pētniecības attīstību, lai veicinātu 

zināšanu ietilpīgas ekonomikas veidošanos valstī un stiprinātu citus nepieciešamos 

priekšnoteikumus ilgtspējīgai ekonomiskai attīstībai un cilvēku dzīvei Latvijā kopumā (lai 

Latvija varētu sasniegt vidējos ES attīstības rādītājus, ar fondu palīdzību ir jāīsteno valsts 

attīstības stratēģija, ko valdība noteikusi Nacionālajā attīstības plānā. Valsts attīstības stratēģijas 

priekšplānā izvirzīts izglītots, radošs un uzņēmīgs cilvēks, bet kā galvenais mērķis noteikts uz 

izglītību, zinātni un konkurētspējīgiem uzņēmumiem balstīta tautsaimniecība).  

Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=414  

 

1. tab. Finansējuma sadalījums pa fondiem  

un nacionālais līdzfinansējums 

Fonds 

Eiropas 

Kopienas 

finansējums 

(EUR) 

Latvijas 

līdzfinansējums 

(EUR)  

Kopējais 

finansējums 

(Eiropas 

Kopienas+ 

Latvijas) (EUR)  

 % no SF 

un KF 

ERAF 2'440'017'364 662'793'319 3'102'810'683 53.86% 

ESF 550'653'717 97'174'186 647'827'903 12.15% 

KF 1'539'776'553 381'540'358 1'921'316'911 33.99% 

KOPĀ: 4'530'447'634 1'141'507'863 5'671'955'497 100.00% 

Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=633  

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=775
http://www.esfondi.lv/page.php?id=775
http://www.esfondi.lv/page.php?id=508
http://www.esfondi.lv/page.php?id=508
http://www.esfondi.lv/page.php?id=508
http://www.esfondi.lv/page.php?id=414
http://www.esfondi.lv/page.php?id=414
http://www.esfondi.lv/page.php?id=633
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2. ES fondu plānošana 2007.-2013.g. plānošanas periodā 

2007.-2013.g. perioda plānošana īstenota trīs līmeņos - ar ES līmeņa stratēģijas (Kopienas 

stratēģiskās pamatnostādnes), dalībvalstu stratēģijas (Valsts stratēģiskais ietvardokuments) un 

dalībvalstu darbības programmu palīdzību. 

 

ES un Latvijas kohēzijas politikas plānošanas dokumentu hierarhija: 

 

2. att. Plānošanas dokumentu hierarhija 

Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=478 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=478
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3. ES Fondu ieviešana 2007.-2013.g. plānošanas periodā 

 

ES fondu ieviešana ir nepieciešamo plānošanas dokumentu sagatavošana, saskaņošana un 

apstiprināšana, ES fondu vadības sistēmas izveide, ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritēriju izstrāde, projektu iesniegumu atlase un apstiprināšana, projektu īstenošana, kontrole, 

revīzija, uzraudzība un izvērtēšana. 

ES fondu ieviešanu 2007.-2013.gadā reglamentē virkne ES normatīvo aktu, no kuriem 

nozīmīgākais ir Padomes 2006.gada 11.jūlija regula Nr.1083/2006, kas nosaka vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un 

Kohēzijas fondu (KF).  

Savukārt Latvijas normatīvo aktu sistēmā ES fondu vadību regulē Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums, kas nosaka ES fondu vadībā iesaistīto 

institūciju un ES fondu finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumus, ES fondu vadībā iesaistīto 

institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību u.c., kā arī Ministru 

kabineta noteikumi. 

Par ES fondu vadību kopumā Latvijā atbild Latvijas Republikas Finanšu ministrija – ES fondu 

vadošā iestāde.  

 

ES fondu vadību nodrošina šādas institūcijas: 

 vadošā iestāde; 

 atbildīgās iestādes; 

 sadarbības iestādes; 

 maksājumu iestāde; 

 revīzijas iestāde; 

 sertifikācijas iestāde; 

 uzraudzības komiteja; 

 Iepirkumu uzraudzības birojs. 

Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1112 

 

2007.-2013.gada plānošanas periodā visas aktivitātes tiek īstenotas divos projektu konkursu 

veidos: 

 Atklāta projektu iesniegumu atlase (APIA) 

vienlīdzīgi konkurējot uz aktivitātei vai apakšaktivitātei pieejamo finansējumu. 

 Ierobežota projektu iesnieguma atlase (IPIA), 

MK noteikumos nosaucot konkrētos ES fondu projektu iesniedzējus, kam ir tiesības pretendēt uz 

konkrēto aktivitāti vai apakšaktivitāti. Projektu apstiprina, ja tas atbilst attiecīgajiem projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=775
http://www.esfondi.lv/page.php?id=775
http://www.esfondi.lv/page.php?id=825
http://www.esfondi.lv/page.php?id=821
http://www.esfondi.lv/page.php?id=895
http://www.esfondi.lv/page.php?id=885
http://www.esfondi.lv/page.php?id=480
http://www.esfondi.lv/page.php?id=917
http://www.esfondi.lv/page.php?id=490
http://www.esfondi.lv/page.php?id=918
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4. ES fondu ieviešanas izvērtēšana 2007.-2013.g. plānošanas periodā 

 

Izvērtēšana (evaluation) ir ES fondu resursu izmantošanas efektivitātes un lietderības, to 

ietekmes uz Kopienas ekonomiskās un kohēzijas politikas sekmīgu īstenošanu noteikšana. 

Izvērtēšana, kā tā tiek saprasta ES fondu kontekstā, ir atšķirīga no citiem darbības novērtēšanas 

veidiem, kas tiek plaši izmantoti gan privātajā sektorā, gan valsts pārvaldē, gan starptautiskās 

organizācijās. Tādejādi tā netiek klasificēta kā audits, inspekcija, zinātnisks pētījums, vadības 

konsultācija, projektu vērtēšana, uzraudzība. 

Izvērtēšana ir instruments, kas domāts kvalitatīvu un savlaicīgu lēmumu pieņemšanā visos ES 

fondu vadības procesos, t.i., plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā. 

Nākamā attēlā ir atspoguļota izvērtēšanas loma ES fondu vadībā: 

 

 

3. att. Izvērtēšanas loma ES fondu vadībā 

Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=906 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=906
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5. ES fondu saistošie dokumenti 

 

Latvijas Republikas tiesību akti:  

 ES fondu vadības likums  

2007.gada 15.februārī Saeimas otrajā lasījumā apstiprināts Eiropas Savienības (ES) 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums 2007. – 2013.gadam, kas nosaka ES fondu 

administrēšanas principus nākamajā ES fondu plānošanas periodā. Likums stājies spēkā 

2007.gada 1.martā. 

Likums ietver ES fondu vadībā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus, ES fondu 

uzraudzības komitejā pieņemto lēmumu statusu, pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt, kā 

tiek nodrošināti ES fondu vadības posmi, kā arī ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieņemto 

lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

Likumā definēti 2007. – 2013.gadā paredzamie projektu atlases veidi: atklāta projektu 

iesniegumu atlase jeb atklāti projektu konkursi un ierobežota projektu iesniegumu atlase, kas 

aizstās nacionālās programmas. Grantu shēmas kā projektu atlases veids 2007. – 2013.gadā vairs 

netiek paredzēts. 

Nākamā perioda ES fondu likumā netiek paredzēta struktūrfondu vadības komiteju darbība: to 

līdzšinējā funkcija - atbalsta saņemšanas nosacījumu apstiprināšana - tiks nodota valdībai; 

savukārt projektu iesniegumus vērtēs un lēmumu par atbalstu 3 mēnešu ietvaros pieņems tikai 1 

institūcija (nozares ministrija vai tās padotības iestāde), līdz ar ko projektu izvērtēšanu būs 

iespējams veikt pat līdz 4 reizēm ātrāk. 

Likumā arī novērstas pretrunas starp Administratīvā procesa likumu un Valsts pārvaldes iekārtas 

likumu, ar kurām nācies saskarties apstrīdot vai pārsūdzot iestādes pieņemtos lēmumus padotības 

kārtībā augstākā iestādē. Līdz ar jauno regulējumu augstāka valsts pārvaldes iestāde attiecībā uz 

struktūrfondu projektu varēs pieņemt citāda rakstura lēmumu – t.i. atkārtoti izvērtēt projektu 

iesniegumu un pieņemt lēmumu vai arī norādīt padotībā esošai institūcijai, ka projekta 

iesniegums vērtējams atkārtoti. 

Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=775 

 

 Valsts stratēģiskais ietvardokuments  

Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gadu periodam (turpmāk – VSID) ir Latvijas 

līmeņa galvenais struktūrfondu un kohēzijas fonda plānošanas dokuments, kas nodrošina 

kohēzijas politikas sasaisti ar nacionālajām prioritātēm un pamato šo prioritāšu izvēli, kā arī 

nosaka fondu apguves stratēģiju, vadības ietvaru, nodrošina koordināciju starp DP un citiem 

finanšu instrumentiem. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=458
http://www.esfondi.lv/page.php?id=775
http://www.esfondi.lv/page.php?id=775
http://www.esfondi.lv/page.php?id=478
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VSID projekts ir sagatavots, ņemot vērā Nacionālajā attīstības plānā, par kura izstrādi atbild 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, kā arī Latvijas Nacionālajā Lisabonas 

programmā, par kuras izstrādi atbildīga Ekonomikas ministrija, noteiktos mērķus un rīcības 

virzienus, kā arī, ievērojot Saeimas apstiprinātajā ilgtermiņa konceptuālajā dokumentā "Latvijas 

izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā" noteikto. 

2. tab. Valsts stratēģiskais ietvardokuments 

N.p.k. Nosaukums 

1. 

Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam (MK 

apstiprināts 23.10.2007.) 

National Strategic Reference Framework 2007-2013 

Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.- 2013.gada periodam kopsavilkums 

Parakstīšanas dokuments par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-

2013.gadam elementiem Kopienas kohēzijas politikas atbalstam (25.09.2007.) 

2. 
1.pielikums "Esošās situācijas analīze Valsts stratēģiskajam ietvardokumentam 

2007.-2013.gada periodam" (2007.gada oktobris) 

3. 

2.pielikums "Informācija par papildinātības principa ievērošanu valsts 

stratēģiskajam ietvardokumentam 2007.–2013.gada periodam" (2007.gada 

oktobris) 

4. 

3.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas 

dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā 

izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta sākotnējais (ex-ante) 

izvērtējums"  

3.pielikuma pielikumi 

5. 

4.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas 

dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā 

izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. 

Informatīvais ziņojums" 

6. 

5.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas 

dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā 

izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. 

Informācija par izstrādi" 

7. 

6.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas 

dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā 

izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. 

Monitorings" 

8. 

7.pielikums "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas 

dokumentu 2007. – 2013. gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums. Sākotnējā 

izvērtējuma ziņojums. Valsts stratēģiskā ietvardokumenta Vides pārskats. 

Kopsavilkums" 

9. 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums starp Valsts 

stratēģiskā ietvardokumenta 2007.- 2013.gadu perioda 

tematiskajām asīm un pasākumiem (MK apstiprināts 17.07.2007.) 

 

Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=478 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=478
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 Darbības programmas  

o Darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" (ESF) 

o Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas" (ERAF) 

o Darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi" (KF un ERAF) 

 

 Darbības programmu papildinājumi 

Kopienas kohēzijas stratēģiskās pamatnostādnes  

Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas 

Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=479 

 

 

 Ministru kabineta noteikumi (2007.-2013. gads)  

 

 

3. tab. MK noteikumi 

Nr.p.k. Saturs 
Noteikumu 

nr. 
Datums 

1. 

Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un 

vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko 

informāciju par šo fondu projektiem 

749 04.10.2011. 

2. 

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi 

un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes 

"Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana", darbības programmas 

"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 

2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta 

funkciju nodrošināšana", darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 

3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta 

funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes 

"Programmas vadības un atbalsta funkciju 

nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro 

kārtu 

694 06.09.2011. 

3. 

Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadībā 

1153 21.12.2010. 

4. Uzraudzības komitejas nolikums 1072 23.11.2010. 

5. 

Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī 

maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas 

sagatavošanas kārtība 

1041 09.11.2010. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=479
http://www.esfondi.lv/page.php?id=492
http://www.esfondi.lv/page.php?id=493
http://www.esfondi.lv/page.php?id=494
http://www.esfondi.lv/page.php?id=755
http://www.esfondi.lv/page.php?id=477
http://www.esfondi.lv/page.php?id=1017
http://www.esfondi.lv/page.php?id=479
http://www.esfondi.lv/page.php?id=508


Pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaiste pierobežas pašvaldību attīstībai” 
 

SIA „Omnia Pro”, 2012.gada aprīlis    15 
 

 

6. 

Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 

konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par 

piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst 

neatbilstošos izdevumus 

740 10.08.2010. 

7. 

Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta 

izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 

programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai 

464 18.05.2010. 

8. 

Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, 

sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda finansētā projekta īstenošanas vietā 

140 16.02.2010. 

9. 
Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un 

izvērtēšanas kārtība 
1238 27.10.2009. 

10. 

Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par 

pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros 

un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa 

iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās 

952 01.09.2009. 

11. 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanas un 

izmantošanas kārtība 

210 03.03.2009. 

12. 

Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem 

65 05.02.2008. 

13. 

Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi 

un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti 

"Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", 

darbības programmas "Uzņēmējdarbība un 

inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti 

"Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", 

darbības programmas "Infrastruktūra un 

pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti 

"Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" un 

3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta 

nodrošināšana" 

918 18.12.2007. 

14. 
Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles 

sistēmas izveidošanas prasības 
524 31.07.2007. 

15. 

Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas 

nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo 

fondu ieviešanu 

419 26.06.2007. 
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Apstiprinātie MK noteikumi par kārtību, kādā īsteno 2007.-2013.g. plānošanas perioda ES fondu 

aktivitātes, pieejami atbildīgo iestāžu mājas lapās atbilstoši to pārziņā esošo aktivitāšu piederībai. 

Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=508 

 

 

 

Eiropas Savienības tiesību akti:  

 Regulas (2007.-2013.gads)  

 

4. tab. Regulas 

Saturs 
Regulas 

Nr. 
Datums 

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr.1828/2006 kas 

paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes 

Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 

1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 

1828/2006 08.12.2006. 

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 832/2010 (2010. gada 

17. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 

1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 

vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 

fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 

1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 

832/2010 17.09.2010. 

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr.846/2009, ar ko groza 

Regulu (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par 

to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar 

ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 

Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu 

846/2009 01.09.2009.  

PADOMES REGULA (EK, EURATOM) Nr. 

1995/2006 (2006. gada 13. decembris), ar kuru groza 

Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 

regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 

budžetam 

1995/2006 13.12.2006. 

PADOMES REGULA (EK) Nr.1085/2006 ar ko 

izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu 
1085/2006 17.07.2006. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=508
http://www.esfondi.lv/page.php?id=482
http://www.esfondi.lv/page.php?id=487
http://www.esfondi.lv/page.php?id=487
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(IPA) 

PADOMES REGULA (EK) Nr.1084/2006 par 

Kohēzijas fonda izveidi un Regulas (EK) Nr.1164/94 

atcelšanu 

1084/2006  11.07.2006. 

PADOMES REGULA (EK) Nr.1083/2006, ar ko 

paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu 

un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) 

Nr.1260/1999 

1083/2006 11.07.2006. 

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1989/2006 (2006. gada 

21. decembris), ar kuru groza III pielikumu Regulai 

(EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 

Regulu (EK) Nr. 1260/1999 

1989/2006  21.12.2006. 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 

(ES) Nr. 539/2010 (2010. gada 16. jūnijs) ar kuru 

attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz 

dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību groza 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz 

vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības 

fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 

539/2010  16.06.2010.  

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending 

Regulation (EC) No 1083/2006 concerning general 

provisions on the European Regional Development 

Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund 

as regards simplification of certain requirements and as 

regards certain provisions relating to financial 

management (PROJECT) 

COM(2009) 

384 final 

 

2009/0107 

(AVC) 

22.07.2009. 

PADOMES REGULA (EK) Nr.284/2009, ar kuru groza 

Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, groza 

attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību 

284/2009 07.04.2009. 

PADOMES REGULA (EK) Nr.1341/2008, ar ko groza 

Regulu (EK) Nr.1083/2006 ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz 

attiecīgiem ieņēmumus nesošiem projektiem 

1341/2008 18.12.2008. 

Labojums PADOMES REGULĀ (EK) Nr.85/2009 

(19.01.2009.), ar kuru groza Regulu (EK) Nr.1083/2006 

PADOMES REGULA (EK) Nr.85/2009, ar kuru groza 

Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 

Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, groza 

attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību 

Labojums 

 

85/2009 

03.02.2009. 

 

19.01.2009. 
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(ATCELTA) 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (EK) Nr.1082/2006 par Eiropas 

teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) 

1082/2006 05.07.2006. 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (EK) Nr.1081/2006 par Eiropas Sociālo 

fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 

1081/2006 05.07.2006. 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 

(EK) Nr. 396/2009 (2009. gada 6. maijs), ar ko Regulu 

(EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu groza, 

lai paplašinātu to izmaksu veidus, kuras ir atbilstīgas 

atbalstam no ESF 

396/2009 06.05.2009. 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 

1783/1999 atcelšanu 

1080/2006 05.07.2006. 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 

(EK) Nr. 397/2009 (2009. gada 6. maijs), ar ko Regulu 

(EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības 

fondu groza attiecībā uz mājokļu energoefektivitātes un 

atjaunojamas enerģijas ieguldījumu atbilstību 

397/2009 06.05.2009. 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA 

(ES) Nr. 437/2010, ar ko Regulu (EK) Nr. 1080/2006 

par Eiropas Reģionālās attīstības fondu groza attiecībā 

uz nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam 

paredzētas mājokļu intervences atbilstību 

437/2010 19.05.2010. 

 

Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=487 

 

 

 

 Citi Eiropas Komisijas izdoti dokumenti 

 

Nosaukums Nr.  Datums  

Guidance note on partial closure (under 

Article 88 of Regulation (EC) No 

1083/2006 

COCOF 08/0043/03-EN 21.04.2010. 

Communication from the Commission to 

the European Parliament, The Council, the 

European Economic and Social Committee 

and the Committee of Regions "A Shared 

Commitment for Employment" 

COM (2009) XXX 03.06.2009. 

 

Avots: http://www.esfondi.lv/page.php?id=947 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=487
http://www.esfondi.lv/page.php?id=947
http://www.esfondi.lv/page.php?id=947
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6. ES direktīvas pārrobežu jautājumos 

 

Direktīva ir ES institūciju (Padomes vai Eiropas Parlamenta un Padomes) visbiežāk izdotais 

tiesību akts. ES institūcijas, pieņemdamas direktīvu, uzliek saistības dalībvalstīm sasniegt 

direktīvā noteikto mērķi noteiktā termiņā, atstājot līdzekļu un metožu izvēli šā mērķa 

sasniegšanai dalībvalstu ziņā. Dalībvalstu uzdevums ir savlaicīgi - līdz direktīvā norādītajam 

termiņam - iestrādāt direktīvas nosacījumus valsts tiesību aktos. 

 

"ES direktīvas, regulas un lēmumi ir pārāki pār Latvijas tiesību aktiem, izņemot 

Latvijas Republikas Satversmi." 

 

Dalībvalstu fiziskajām un juridiskajām personām direktīvās iekļautie nosacījumi kļūst saistoši 

tikai ar brīdi, kad šie nosacījumi pārņemti valsts tiesību aktos. Taču, ja arī dalībvalsts nebūs 

ievērojusi termiņu vai būs nepareizi ieviesusi direktīvas normas, privātpersonai, kurai sakarā ar 

to radies zaudējums, ir tiesības atsaukties uz direktīvā ietvertajām normām un aizstāvēt savas 

intereses, kā arī prasīt kompensāciju no valsts. Par direktīvu savlaicīgu neieviešanu dalībvalstīm 

var tikt piemērotas sankcijas. 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/56/EK ( 2005. gada 26. oktobris ) par 

kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos. 

2005.gada 26.oktobrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/56/EK par 

kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos (turpmāk – direktīva). Direktīvas 2005/56/EK mērķis 

ir atvieglot tādu kapitālsabiedrību apvienošanu, no kurām katra ir reģistrēta citā Eiropas 

Savienības dalībvalstī, vienlaicīgi nodrošinot katras pārrobežu apvienošanas procesā iesaistītās 

kapitālsabiedrības dalībnieku un kreditoru aizsardzību. 

 

 

Pārrobežu veselības aprūpe  

 

2011.gada 28.februārī Eiropas Savienības Padome apstiprināja Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvu par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē.  

Direktīva publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī 2011.gada 4.aprīlī ar numuru 

2011/24/ES un tās pārņemšanas termiņš iestāsies 2013.gada 25.oktobrī. 

Direktīvas mērķis ir uzlabot piekļuvi drošai un kvalitatīvai pārrobežu veselības aprūpei un 

veicināt dalībvalstu sadarbību veselības aprūpes jomā, pilnībā ievērojot valstu kompetenci 

veselības aprūpes organizēšanā un sniegšanā, un tā attiecas uz pacientiem sniegtu veselības 

aprūpi neatkarīgi no veida, kā tā ir organizēta, sniegta vai finansēta. 

Citi normatīvie akti, kas regulē Eiropas Savienības pārrobežu veselības aprūpes nosacījumus: 

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par 

sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.  

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 987/2009 (2009. gada 16. septembris), ar ko 

nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu 

koordinēšanu.  

 

Avots: http://www.vm.gov.lv/index.php?id=697&top=146  

 

 

Pārrobežu maksātnespēja 

http://www.vm.gov.lv/index.php?id=697&top=146
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Attiecībā uz pārrobežu maksātnespējas procesu Latvijā kopš 2004.gada 1.maija ir saistošs 

Eiropas Savienības regulējums (regulas, direktīvas, lēmumi u.c.), kas attiecas uz jautājumiem par 

pārrobežu maksātnespējas procesu un darbinieku tiesību aizsardzību maksātnespējas gadījumā, 

tajā skaitā 2000.gada 29.maija Padomes Regula (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas 

procedūrām. 

 

Uzņēmumi Eiropas Savienības telpā veic arvien vairāk pārrobežu darbības, kuras arvien vairāk 

nosaka Eiropas Savienības tiesību akti. Šādu uzņēmumu maksātnespēja ietekmē arī Eiropas 

Savienības iekšējā tirgus darbību. Regula (EK) Nr.1346/2000 saskaņo pasākumus, kurus veic 

attiecībā uz maksātnespējīga parādnieka aktīviem. Lai uzlabotu pārrobežu maksātnespējas 

procedūru efektivitāti, Regula (EK) Nr.1346/2000 nosaka starptautisko piekritību pārrobežu 

maksātnespējas procedūras uzsākšanai (t.i., nosaka to Eiropas Savienības dalībvalsti, kuras tiesas 

vai iestādes var uzsākt maksātnespējas procedūru), nosaka vienotus tiesību normu kolīziju 

noteikumus (t.i., nosaka, kuras Eiropas Savienības dalībvalsts tiesību akti ir piemērojami 

attiecīgajai pārrobežu maksātnespējas procedūrai). Regula (EK) Nr.1346/2000 nosaka arī vienā 

Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemtu nolēmumu attiecībā uz maksātnespējas procedūras 

sākšanu, izpildi un slēgšanu, kā arī nolēmumu, kas ir tiešā saistībā ar šādām maksātnespējas 

procedūrām, atzīšanas kārtību citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Regulai (EK) Nr.1346/2000 

par maksātnespējas procedūrām ir pievienoti arī pielikumi attiecībā uz maksātnespējas procedūru 

organizēšanu. Jāņem vērā, ka šie pielikumi ir vairākkārtīgi grozīti. 

 

Avots: http://www.tm.gov.lv/lv/sadarbiba/parrobezu-maksatnespeja.html  

 

 

Maksājumu pakalpojumu direktīva  
 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvas 2007/64/EK par 

maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 

2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (Direktīva 2007/64/EK) mērķis ir 

nodrošināt, ka maksājumi ES dalībvalstīs – sevišķi kredīta pārvedumi, tiešais debets un karšu 

maksājumi – kļūst tikpat vienkārši, efektīvi un droši kā iekšzemes maksājumi atsevišķās 

dalībvalstīs, un tas ir svarīgākais SEPA juridiskā ietvara elements. 

Direktīvas 2007/64/EK tiesību normas Latvijā ir ieviestas ar Maksājumu pakalpojumu un 

elektroniskās naudas likumu. 

Sākot ar 2009. gada 1. novembri ES dalībvalstu nacionālajās likumdošanās stājās spēkā 

normatīvie akti, kas ievieš Direktīvu 2007/64/EK un ietver trīs galvenās daļas: 

 tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus sabiedrībai; 

 pārskatāmības un informēšanas prasības; 

 maksājumu pakalpojumu lietotāju un sniedzēju tiesības un pienākumi. 

 

Avots: http://www.sepalatvija.lv/juridiskais-ietvars 

 

 

Patēriņa kredīta direktīva  
Patērētāju aizsardzība tiek regulēta arī Eiropas Kopienas līmenī, un patēriņa kredīts nav 

izņēmums. Regulējums patēriņa kredīta jomā Eiropas Savienībā pastāv jau kopš 1986.gada. 

1986. gada 22. decembrī tika pieņemta Padomes Direktīva 87/102/EEK par dalībvalstu likumu, 

nolikumu un administratīvo noteikumu, kas attiecas uz patērētāju kredītu, tuvināšanu, kuras 

mērķis bija saskaņot nacionālos normatīvos aktus kredītu jomā, vienlaikus garantējot augstu 

patērētāju aizsardzības līmeni. 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,lv&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=238577:cs&page=1&hwords
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,lv&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=238577:cs&page=1&hwords
http://www.tm.gov.lv/lv/sadarbiba/parrobezu-maksatnespeja.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:01:LV:HTML
http://www.likumi.lv/doc.php?id=206634
http://www.likumi.lv/doc.php?id=206634
http://www.sepalatvija.lv/juridiskais-ietvars
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1987L0102:19980421:LV:PDF
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Direktīva 87/102/EEK bija minimālās harmonizācijas direktīva, kas nozīmē, ka papildus 

direktīvas noteikumiem dalībvalstis varēja ieviest savus - nacionālos. Pastāvot atšķirīgam 

regulējumam dažādās ES valstīs bija apgrūtināta pārrobežu kreditēšana. 

Tāpēc 2008. gada sākumā tika pieņemta jauna Padomes un parlamenta direktīva – Direktīva 

2008/48/EK, kura sākot ar 2010.gada 11. jūniju pilnībā aizstāja Direktīvu 87/102/EEK. Jaunās 

direktīvas galvenais mērķis ir iekšējā tirgus izveide patēriņa kreditēšanas jomā, ieviešot 

skaidrākas, stingrākas un pašreizējai situācijai finanšu pakalpojumu tirgū atbilstošākas prasības 

attiecībā uz patērētājam sniedzamo informāciju pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas (tajā 

skaitā, reklāmā sniedzamo informāciju), kā arī līgumā norādāmo informāciju, lai nodrošinātu 

lielāku patērētāju aizsardzību pārrobežu kreditēšanas gadījumā. 

Latvijā prasības patērētāja kreditēšanai nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru 

kabineta 2010.gada. gada 28. decembra noteikumi Nr.1219 “Noteikumi par patērētāja 

kreditēšanu”, kas pārņem direktīvas prasības. 

 

Avots: http://www.dolceta.eu/latvija/Mod2/Eiropas-vide-iepaz%C4%ABstin%C4%81sana-

ar.html  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1987L0102:19980421:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:LV:PDF
http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309
http://www.likumi.lv/doc.php?id=223797
http://www.likumi.lv/doc.php?id=223797
http://www.dolceta.eu/latvija/Mod2/Eiropas-vide-iepaz%C4%ABstin%C4%81sana-ar.html
http://www.dolceta.eu/latvija/Mod2/Eiropas-vide-iepaz%C4%ABstin%C4%81sana-ar.html
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7. Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

 

 
 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 

 izveidots 1957.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros 

palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās 

infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu. 

ERAF mērķis ir nostiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā, mazinot 

reģionālās atšķirības. Īsumā, ERAF finansē: 

 tiešu atbalstu ieguldījumiem uzņēmumos (jo īpaši MVU) nolūkā izveidot ilgtspējīgas 

darba vietas;  

 infrastruktūras, kas jo īpaši ir saistītas ar pētniecību un inovāciju, telekomunikācijām, 

vides aizsardzību, enerģētiku un transportu;  

 finanšu instrumentus (riska kapitāla fondus, vietējas attīstības fondus utt.) nolūkā sniegt 

atbalstu reģionālai un vietējai attīstībai un sekmēt pilsētu un reģionu savstarpēju 

sadarbību;  

 tehniskas palīdzības pasākumus.  

ERAF līdzekļus var izmantot atbilstīgi trim jaunajiem reģionālās politikas mērķiem: 

 konverģence;  

 reģionu konkurētspēja un nodarbinātība;  

 Eiropas teritoriālā sadarbība.  

 

 

Konverģence 

Konverģences mērķa reģionos ERAF virza savu darbību tā, lai atbalstītu modernas un 

daudzveidīgas ekonomiskās struktūras un to, ka tiek saglabātas vai tiek radītas ilgtspējīgas darba 

vietas. Saskaņā ar ERAF īstenotas darbības aptver šādas jomas: 

 tehnoloģiju pētījumi un izstrāde;  

 inovācija un uzņēmējdarbība;  

 informācijas sabiedrība;  

 vides aizsardzība;  

 risku novēršana;  

 tūrisms;  

 kultūra;  

 transports;  

 enerģētika;  

 izglītība;  

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_lv.htm#Convergence
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_lv.htm#Regional_Competitiveness_and_Employment
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_lv.htm#European_Territorial_Cooperation
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 veselība.  

Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība 

Prioritātes attiecībā uz reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi ir trejādas: 

 inovācija un uz zinātnes atziņām balstīta ekonomika: nostiprināt reģionu tehnoloģisko 

pētījumu un attīstības spējas, stimulēt inovāciju un uzņēmējdarbību, nostiprināt 

finansēšanas metodes, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumiem, kas saistīti ar ekonomiku, kas 

pamatojas uz zinātnes atziņām; 

 vides aizsardzība un risku novēršana: attīrīt piesārņotas teritorijas, stimulēt 

energoefektivitāti, sekmēt videi draudzīgu pilsētu sabiedrisko transportu un izstrādāt 

plānus nolūkā novērst un kontrolēt dabas un tehnoloģiskas katastrofas;  

 vispārējas ekonomiskas intereses, transporta un telekomunikāciju pakalpojumu 

pieejamība.  

Eiropas teritoriālā sadarbība 

Attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi ERAF atbalstam ir trīs virzieni: 

 attīstīt ekonomiskas un sociālas pārrobežu darbības;  

 izveidot un attīstīt starptautisku sadarbību, tostarp divpusēju sadarbību starp jūras 

reģioniem;  

 nostiprināt reģionālās politikas efektivitāti, sekmējot reģionu savstarpējo sadarbību, 

sadarbības tīklu izveidi un pieredzes apmaiņu starp reģionu un vietējām iestādēm.  

 

Teritoriāli specifiskie apstākļi 

Turklāt īpašu uzmanību ERAF pievērš teritoriāli specifiskajiem apstākļiem. Savās darbībās 

ERAF tiecas mazināt pilsētu ekonomiskās, vides un sociālās problēmas. Ģeogrāfiski mazāk 

labvēlīgajām zonām (salu, kalnu vai mazapdzīvoti reģioni) ir priekšrocības, ko nosaka priviliģēti 

noteikumi. Īpaši attālajām zonām ir paredzēts specifisks ERAF atbalsts, lai kompensētu 

nošķirtību. 

 

ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem: 

 biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos 

uzņēmumos;  

 vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;  

 izpētei un tehnoloģiju attīstībai;  

 vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās 

infrastruktūras attīstībai;  

 vides aizsardzībai un attīstībai;  

 potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c. 
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ERAF projekti pašvaldībās 

 

7.1. DP “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1. 

apakšaktivitāte “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings”. 

 

Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo 

mārketingu ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās 

piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības 

misijās, tai skaitā vienotajos nacionālajos stendos. 

 

 Projekts „Gulbenes novada domes dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs – 

gadatirgos”. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 1324,00, pieprasītā finansējuma intensitāte 50%, kas ir 

LVL 662,00. 

 

 

7.2. DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.1. aktivitāte 

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana”. 

Aktivitātes mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti dabaszinātnēs vispārējās vidējās izglītības posmā 

un radīt priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs. 

Aktivitātes mērķa grupa ir vispārējās vidējās izglītības iestādes, izglītojamie un pedagogi. 

 

 Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošu kabinetu iekārtošana 

un materiālās bāzes nodrošināšana Alūksnes vidusskolā”. 
 

Projekts paredz vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšanu Alūksnes vidusskolā, 

modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās 

izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu. 

Divos kabinetos – matemātikas un bioloģijas tiks mainītas grīdas, durvis, veikta telpu iekšējā 

apdare. Vēl remonts tiks veikts ķīmijas un fizikas kabinetos.  

Projektā paredzēts iegādāties jaunas mēbeles minēto mācību priekšmetu kabinetu aprīkošanai 
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– galdus, skapjus, tāfeles un citas mēbeles atbilstoši katra kabineta specifikai. 

Projektā iekļauta arī dabaszinātņu un matemātikas kabinetos nepieciešamās materiāli 

tehniskās bāzes – iekārtu, specifiskā aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde, bibliotēkas fondu 

papildināšana un 20 darbavietu darbam ar datoru izveide. 

Projekta kopējās izmaksas ir 98 392 lati, 85% no tā jeb 83 633 latus finansē Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds, 6% jeb Ls 5 904 ir valsts budžeta finansējums un 9% jeb 8 855 

latus līdzfinansē pašvaldība. 

 

 Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Baltinavas vidusskolā". 

 

85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām tiek finansēti no ERAF līdzekļiem, 15 % 

- no valsts budžeta dotācijas pašvaldībām un no pašvaldības līdzekļiem. 

Projekta gaitā Baltinavas vidusskolā renovēti un aprīkoti ar mēbelēm četri kabineti- fizikas, 

ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinets. Renovācijas gaitā kabinetos izveidoti iekaramie 

griesti ar jauniem gaismas ķermeņiem, krāsotas sienas, atjaunots grīdas segums, ieliktas jaunas 

durvis. Fizikas un ķīmijas vajadzībām ar jaunām mēbelēm aprīkoti ne tikai paši kabineti, bet 

arī sagatavotas telpas.  

Renovētajās telpās tagad ir jauni skolēnu galdi un krēsli, pasniedzēju galdi un demonstrācijas 

galdi, dokumentu skapji, tāfeles, ekrāni un specifiskākas lietas katram dabaszinību kabinetam, 

piemēram, ķīmijas kabinetā tie ir laboratorijas galdi ar iebūvētām izlietnēm, vilkmes skapis, 

seifs ķimikālijām u.c.  

 

 Projekts „Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Smiltenes centra 

vidusskolā”. 

 

Projekta ietvaros matemātikas un dabaszinātņu kabinetos veikta telpu renovācija – nomainītas 

grīdas, atjaunots griestu un sienu segums. Kabinetos ir uzstādītas iebūvētās mēbeles, kas ļaus 

optimāli izmanot telpu. 

Matemātikas un dabaszinātņu kabineti ir aprīkoti ar jauniem un moderniem uzskates 

līdzekļiem un mācību materiāliem. 

Līdz ar to ir sasniegts projekta mērķis - vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana 

Smiltenes Centra vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, 

nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu. 

Projekta kopējās izmaksas bija 98392,00 LVL, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

līdzfinansējums - 83633,00 LVL un pašvaldības finansējums 14759,00 LVL.  

 

 Projekts ”Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Valkas ģimnāzijā”. 
Izglītības un zinātņu ministrijas izsludinātā centralizētā iepirkuma rezultātā 2010.gadā Valkas 

ģimnāzijā piegādāti jauni mācību līdzekļi prioritārajos priekšmetos – fizikā, ķīmijā, bioloģijā 

un matemātikā, t.sk. digitālās informācijas apstrādes sistēmas skolotājiem, 20 datoru 
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komplekts. Projekta attiecināmo izmaksu summa 98 392 LVL. 

 

 Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

izveidošana Balvu Amatniecības vidusskolā”. 

Projekta rezultātā ir pilnveidota dabas zinātņu programmas apguvei nepieciešamā  materiāli 

tehniskā bāze, uzlabots mācību saturs un metodika. Kopumā izveidotas četras modernas 

dabaszinību klases, nodrošināta materiāli tehniskā bāze, iegādāti mēbeļu komplekti, mācību 

aprīkojums un pilnveidots bibliotēkas fonds. 

Projekta kopējās izmaksas ir 97515 lati, no kurām 85% ir ERAF, 6% ir valsts budžets un 9% 

pašvaldības līdzekļi. 

 

 

Projekts «Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 

Naukšēnu vidusskolā». 

 

Projekta ietvaros ir iegādātas fizikas mācību grāmatas. Iegādātas iekārtas, datortehnika, 

materiāli un aprīkojums, datori, projektori, ierīces un piederumi kvalitatīvai dabaszinātņu 

apguvei. Notika arī ķīmijas kabineta paplašināšana, fizikas kabineta un datortelpas remonts.  

Saņemts skolotāju darba vietu aprīkojums (dators, projektors, ekrāns un dokumentu kamera, 

matemātikas kabinetam - interaktīvā tāfele). Saņemta mobilā klase, kas paredzēta skolēnu 

darbam. Mobilā klase stelāžu veidā nav jāpārvieto no viena kabineta uz otru - ir iekārtota 

atsevišķa laboratorija. Iegādātas demonstrējumu ierīces un skolēnu laboratorijas darbu 

komplekti.  

 

 Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana”.  

Līdzfinansējumu šim projektam piešķīra gan Salacgrīvas novada dome, gan valsts. 

Četri kabineti - ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas -, tāpat laboratorijas tagad 

sakārtotas atbilstoši visām Eiropas prasībām, patiešām kvalitatīvi un mūsdienīgi. 

Noslēdzies remonts šajos kabinetos, tika sagādātas jaunas mēbeles, saņemts tehniskais 

aprīkojums - 20 portatīvie datori ar interneta pieslēgumu, interaktīvās tāfeles un pārējā 

aparatūra, kas nepieciešama mācību darbā. Ķīmijas un bioloģijas kabinetam izveidota 

apvienota laboratorija - patiešām plaša telpa ar visu vajadzīgo aprīkojumu, lai skolēni var 

pilnvērtīgi strādāt.  
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 Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Viļakas valsts ģimnāzijā”.   

Projekta ietvaros tiek modernizēti prioritāro mācību priekšmetu (matemātikas, ķīmijas, fizikas, 

bioloģijas) kabineti.  

Projekta laikā ir paredzēts īstenot četras aktivitātes – telpu renovāciju, kabinetu aprīkojuma 

iegādi un uzstādīšanu, mēbeļu iegādi un uzstādīšanu, kā arī mācību materiālu un bibliotēkas 

fonda pilnveidi.  

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 98392 lati, no kuriem 85% līdzfinansē ERAF.  

 

 Projekts "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Strenču vidusskolā".  
Projekta ietvaros piesaistītais finansējums 98 393LVL izlietots dabaszinātņu (ķīmijas, 

bioloģijas, fizikas) un matemātikas kabinetu modernizācijai, veicot to renovāciju un 

iegādājoties modernu, mūsdienīgai mācību priekšmetu apguvei piemērotu aprīkojumu. 

Turpmāk skolēniem būs iespēja iepazīt eksaktos mācību priekšmetus saistošākā veidā – 

pašiem aktīvi darbojoties un veicot eksperimentus. Projekta rezultātā iegādāts daudzveidīgs 

aprīkojums: skolēniem un skolotājam paredzēta datortehnika ar dabaszinātņu apguvei 

piemērotām datorprogrammām, iekārtas un mēraparāti (piemēram, spektroskops, multimetrs, 

stereomikroskops u.c.), ķīmiskās vielas un daudzveidīgi uzskates materiāli.  

Iegādātais aprīkojums ļaus apgūt dabaszinātnes un matemātiku pilnīgāk un ar laikmetam 

atbilstošākām metodēm. Projekta rezultātā Strenču novada vidusskolas skolēniem būs iespējas 

pārliecināties, ka sarežģītā mācību viela, kas tiek apgūta ķīmijas, fizikas, matemātikas un 

bioloģijas stundās, var raisīt interesi un aizrautību. Situācijā, kad valstī darba tirgū ļoti 

pieprasīti ir labi eksakto zinātņu speciālisti, skolēniem, kuriem tās padodas un interesē, 

paveras plašas karjeras iespējas nākotnē. 

 

 Projekts ”Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Lejasciema vidusskolā”. 

Projekta kopējās izmaksas LVL 104368.00. Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 98392.00, no 

tām 85% ERAF finansējums, 7.5% valsts budžeta finansējums, 7.5% pašvaldības finansējums. 

 

 Projekts "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Rūjienas vidusskolā". 

Projekta specifiskais mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana 

Valmieras rajona Rūjienas vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko 
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bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā 

īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 98392, Rūjienas pilsētas domes 

līdzfinansējums LVL 14759. 

Lai efektīvi risinātu iepriekš minētās problēmas ir nepieciešams veikt šādas projekta 

aktivitātes: iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana (materiāli 

tehniskās pamatbāzes izveide un aprīkojuma iegāde); telpu renovācija un bibliotēku fondu 

pilnveide. 

Projekta ietvaros jau ir veikti remonti ķīmijas, matemātikas un bioloģijas kabinetos, iegādātas 

mēbeles ķīmijas, matemātikas, fizikas un bioloģijas kabinetos.  

Projekta rezultāta ir nodrošināta kvalitatīva vidējās izglītības programmas apguve 

dabaszinātnēs un matemātikā. 

 

 Projekts ”Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Gulbīša vidusskolā”. 

Projekta kopējās izmaksas LVL 99271.00. Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 98 392.00, no 

tām 85% ERAF finansējums, 4.5% valsts budžeta dotācija, 10,5% pašvaldības finansējums. 

 

 Projekts ”Atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei Gulbenes vidusskolā un Gulbenes 2. vidusskolā”. 

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas LVL 196784.00, no tām 85% jeb LVL 167267.00 

ERAF finansējums, LVL 11807.00 valsts budžeta dotācija, LVL 17710.00 pašvaldības 

finansējums. 

 

 

7.3. DP "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1. 

apakšativitāte "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma 

uzlabošana". 

 

Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot mācību vidi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kā arī 

veicināt darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamiem speciālās izglītības iestādēs. 

 

 Projekts „Gaujienas speciālās internātpamatskolas sporta zāles un tai 

piesaistīto telpu infrastruktūras un aprīkojuma vienkāršota renovācija”. 

 

Projekta ietvaros skolā tika renovēta sporta zāle un ārstnieciskās vingrošanas zāle. Izbūvētas 

modernas ģērbtuves, dušas telpas un tualetes  zēniem un meitenēm, kā arī labiekārtota 

inventāra noliktava un izbūvēts kabinets skolotājiem. 
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Projekta mērķis - radīt vienlīdzīgas izglītības iegūšanas, sporta nodarbību iespējas 

izglītojamiem ar garīgās attīstības un kustību traucējumiem. Nodrošināt izglītojamiem ar 

garīgās attīstības un kustību traucējumiem ārstnieciskās vingrošanas un ritmikas nodarbības, lai 

uzlabotu viņu darba un sadzīves prasmju attīstību. 

Kopējā projekta summu Ls 79023,52, kuru sastādīja ERAF finansējums Ls 67169,99 un 

pašvaldības līdzfinansējums Ls 11853,53. 

 

 Projekts „Alūksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem” . 

Projekta mērķis ir radīt vienlīdzīgas izglītības ieguves iespējas izglītojamajiem un citām 

personām ar funkcionāliem traucējumiem Alūksnes pilsētā, pielāgojot infrastruktūru 

izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem Alūksnes vidusskolā. 

Projekta ietvaros izstrādāts tehniskais projekts, izbūvēts lifts, savienojošie koridori starp diviem 

skolas korpusiem, speciāla tualete personām ar kustību traucējumiem, evakuācijas kāpnes, kā arī 

izveidota uzbrauktuve iekļūšanai skolā no fasādes puses un nobruģēts skolas pagalms. 

Tā kā izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem ir apgrūtināta iekļūšana 

un pārvietošanās pa izglītības iestādi, tad attiecīgi infrastruktūras pielāgošana, uzlabošana iestādē 

atvieglos un sekmēs savlaicīgu nokļūšanu skolā un pārvietošanos pa stāviem, nodrošinot 

vienlīdzīgas iespējas un vides pieejamību kvalitatīvas izglītības iegūšanai. 

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 98392, tajā skaitā ERAF finansējums Ls 83633 jeb 85% no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija – Ls 5904 jeb 6% no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums – Ls 8855 jeb 9% no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

 

 

7.4. DP "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2. 

apakšaktivitāte "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana 

izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem". 

 

Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt izglītības iestāžu pieejamību izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestādes 

izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem un vispārējās izglītības iestādes pedagogi. 

 

 Projekts ”Gulbenes 2.vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar 

kustību traucējumiem”. 
 

Pacēlāja izveide, kāpņu atjaunošana, ieejas un kabinetu durvju nomaiņa, ventilācijas uzlabošana 

kabinetos u.c. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 98 392.00. 
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 Projekts „Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas ēkas renovācija un mācību 

bāzes uzlabošana (ERAF)”. 

 85% no projekta attiecināmajām izmaksām finansēja ERAF, 15% Baltinavas novada pašvaldība.  

Projekta ietvaros tika īstenotas plānotās 2 aktivitātes:  

1. Nomainīts skolas ēkas jumta segums.  

2. Papildināta skolas mācību materiālā bāze kokapstrādes, šūšanas darbnīcās, mācību virtuvē un 

citās skolas telpās.  

Pateicoties ERAF projektam, uzlabojās skolas mācību vide, kas veicina skolēnu darba un 

sadzīves prasmju attīstību, uzlabojās mācību materiāli tehniskā bāze, kas ir ievērojams atbalsts 

ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, gatavojoties mācību stundām un ārpusstundu 

nodarbībām. 

 

 Projekts ”Sveķu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma 

uzlabošana”. 

 

Internāta ēkas fasādes siltināšana, ēkas jumta nomaiņa. Darbnīcas ēkas jumta nomaiņa, bēniņu 

pārseguma siltināšana, fasādes siltināšana, logu un durvju nomaiņa. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 98392.00, no tām 85% ERAF finansējums, 15% 

pašvaldības finansējums. 

 

 Projekts „Mājturības un tehnoloģiju, dabaszinātņu kabinetu renovācija un 

skolas jumta nomaiņa Palsmanes speciālā internātpamatskolā”.  

  

Projekta rezultātā ne tikai nomainīts skolas jumts un izremontēti mājturības un tehnoloģiju un 

dabaszinātņu kabineti, bet arī izremontētie mācību kabineti aprīkoti ar jaunu un modernu mācību 

aprīkojumu. Skolas mājturības un tehnoloģiju kabineta aprīkojums ir papildināts ar galdnieka 

ēvelsolu, leņķzāģi, skaidu nosūcēju, elektrisko ēveli ar gropēšanu, ēvelēšanas mašīnu ar 

biezumēveli, koksnes virpu, ripzāģi, elektrisko ēveli un lentzāģi kokapstrādei. Skolas 

dabaszinātņu kabinets aprīkots ar skolotāja demonstrāciju galdu, vilkmes skapi, 3 skapīšiem ar 

izlietnēm, dokumentu kameru un interaktīvo tāfeli.  

Līdz ar to ir sasniegts projekta mērķis uzlabot mācību vidi un veicināt darba un sadzīves prasmju 

attīstīšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Smiltenes novadā. Un no šī mācību gada 

sākuma bērni ar prieku un interesi apgūst jaunā aprīkojuma iespējas un izmanto to mācību darbā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 92798 LVL, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

līdzfinansējums ir 100%. 
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7.5. DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātes 

„Infrastruktūra cilvēka kapitāla nodrošināšanai” 3.1.4. pasākuma 

„Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.3. aktivitāte 

„Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centros”. 

 

Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un 

pakalpojumu pieejamību nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros, attīstot 

pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru. 

 

 Projekts „Pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” 

infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē”. 

Abu pirmsskolas izglītības iestāžu telpu renovācija notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

(ERAF) atbalstītā un Alūksnes novada pašvaldības īstenotā projekta „Pirmsskolas izglītības 

iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju 

veicināšanai Alūksnē” ietvaros. 

     Projekta mērķis bija veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem 

pirmsskolas vecumā, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru un izveidojot jaunas 

vietas pirmsskolas vecuma bērniem, tādējādi samazinot rindas uz vietām pirmsskolas izglītības 

iestādēs Alūksnē. 

 PII „Sprīdītis” tika veikta ēkas renovācija, kas paredzēja jumta un fasādes siltināšanu, logu un 

durvju nomaiņu, ēkas remontu un Alūksnes Mākslas skolas telpu remontu, pielāgojot tās 

pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, kā arī iebūvēto virtuves iekārtu nomaiņu. Iestādē 

izveidotas trīs grupas ar 72 papildus vietām, tādejādi radot iespējas lielākai daļai rindā esošajiem 

bērniem apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un viņu vecākiem iespēju atsākt vai nodibināt 

darba attiecības. 

Realizējot šo projektu, visiem bērniem, kas bija rindā, radīta iespēja apmeklēt pirmsskolas 

izglītības iestādi, jo „Sprīdītī” ir atvērtas jaunas grupas. Izveidotas jaunas darba vietas. Ēkai ir 

jauns jumta segums, nosiltināta un saulaini nokrāsota fasāde, nomainīti logi - ieguvums ne tikai 

siltuma ekonomijā, bet arī ēkas vizuālajā tēlā. Pasākumu un rotaļnodarbību vajadzībām 

izveidotas atsevišķi mūzikas un sporta zāles. Mūzikas zāli lielākiem pasākumiem var paplašināt. 

Ir izremontētas sanitārās telpas, pēc remonta ir gaišas un drošas kāpņu telpas. Jaunās iekārtas un 

atbilstoši higiēnas prasībām izremontētās telpas virtuvē atvieglo ikdienas darbu. 

PII „Pienenīte” tika veikta ēkas renovācija, kas paredzēja fasādes siltināšanu, kanalizācijas, 

ūdensvada, cauruļvada un apkures renovāciju, kā arī iebūvēto virtuves iekārtu nomaiņu un 

teritorijas labiekārtošanu (celiņu seguma maiņa). 

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 363 738, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

finansējums 85% - Ls 309 177, valsts budžeta dotācija 6% - Ls 21 824 un 9% jeb Ls 32 737 ir 

pašvaldības finansējums. 
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 Projekts ”Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” telpu 

renovācija”. 

Attiecināmo izmaksu summa 37 880 LVL. 

Projekta rezultātā ir izremontētas PII telpas – 1.stāvā aktu zāle, foajē, vadītājas kabinets un 

gaitenis; 2.stāvā sporta zāle ar palīgtelpām. 

 

 Projekts ”Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 143904.00, no tām ERAF finansējums 85%, valsts budžeta 

dotācija 6%, pašvaldības finansējums 9%. 

Projekts ”Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija 2.kārta” 

Saimniecības bloku renovācija, iebūvējamo iekārtu iegāde un izbūve 1., 2., 3. pirmsskolas 

izglītības iestādē. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 142 151.49, no tām 85% ERAF finansējums, 3% valsts 

budžeta dotācija, 12% pašvaldības finansējums. 

Projekts ”Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija, 3. kārta”. 

Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes siltināšana. 

Projekta kopējās izmaksas LVL 43 818.73, no tām ERAF finansējums LVL 37 245.92, valsts 

budžeta dotācija LVL 1 314.56, pašvaldības budžeta finansējums LVL 5 258.25. 

 

 

7.6. DP “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4. aktivitāte 

“Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”. 

 

Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, personu ar 

funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju 

attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus nacionālas un reģionālas 

nozīmes attīstības centriem – Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, 

Rēzeknes, Valmieras, Cēsīm, Ventspils, Alūksnes, Aizkraukles, Balviem, Bauskas, Dobeles, 

Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažiem, Līvāniem, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļiem, 

Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsiem, Tukuma, Valkas -, attīstot alternatīvās aprūpes 

pakalpojumu pieejamību. 

 

 Projekts „Dienas centra „RŪĶU NAMS” izveide Liepupes pagastā”. 

Projekta mērķis – izveidot dienas centru Liepupē, kurā nodrošinās bērnu izglītošanu, brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, profesionālās ievirzes mākslas apgūšanu. Projekta laikā renovētas brīvās 
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Liepupes vidusskolas telpas, dienas centra „Rūķu nams” izveidei, kā arī iegādāts un uzstādīts 

nepieciešamais aprīkojums centra darbības nodrošināšanai un rotaļu laukumam pagalmā. 

Kopējās šī projekta attiecināmās izmaksas – 17 379 lati, no kuriem – 14 772 Ls, jeb 85% ir 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 521 lats, jeb 3% valsts budžeta dotācija un 2086 Ls jeb 12% 

ir pašvaldības līdzfinansējums. 

 

 

7.7. DP "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2. 

apakšaktivitāte "Veselības aprūpes centru attīstība". 

 

Aktivitātes mērķis ir sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju 

infrastruktūru, uzlabojot ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un 

materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus. 

 

 Projekts ”Viļakas novada Veselības aprūpes centra attīstība”. 

 

Projektā ieguldītais ERAF finansējums un Viļakas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 

ieguldījums ilgtermiņā sabiedrības veselības aprūpes sfērā Viļakas novadā.  

Telpu renovācijā izmantoti materiāli un grīdas segumi, kas mazina apkārtējo troksni, kāpņu 

pakāpieni iezīmēti ar reljefu virsmu, izveidotas vadošās margas pie kāpnēm, gaiteņos, iebūvētas 

pamanāmas stiklotas konstrukcijas ārdurvis, telpās izliktas viegli izlasāmas un labi saskatāmas 

apgaismotas piktogrammas, ir vieta bērnu ratiņu novietošanai telpās, paplašinātas durvis, lai ērti 

varētu pārvietoties cilvēki ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojās ratiņkrēslā. 

Vidzemes reģiona Viļakas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes medicīnas 

darbinieki no izbraukumiem brīvajā laikā var atpūsties mājīgās gaišās telpās Parka ielā-2. 

SIA „Viļakas Veselības aprūpes centrs” sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi Viļakas novada 

iedzīvotājiem ir pieejami jaunās rekonstruētās telpās, ko atzinīgi novērtē ne tikai projekta 

sadarbības iestāde – Veselības ekonomikas centrs, bet arī ārsti, kuri strādā gaišajās telpās un 

pacienti, kuri apmeklē ārstus, lai saņemtu nepieciešamās konsultācijas. 

Iegādāts: automātisks - brīvpiekļuves bioķīmijas analizators. 

Automātiskā - brīvpiekļuves bioķīmijas analizatora iegāde nodrošina kvalitatīvus klīniskās 

laboratorijas pakalpojumus iedzīvotājiem ar paplašinātu bioķīmisko analīžu testu skaitu.  

Pacientiem varam veikt ātri nepieciešamos izmeklējumus un nodrošināt sekojošu adekvātu 

ārstēšanu. Darbiniekiem uzlaboti darba apstākļi, radīta droša darba vide un darba kultūra. 

Projektā ieguldītais ERAF finansējums un Viļakas novada pašvaldības līdzfinansējums ir  

ieguldījums  ilgtermiņā ar pozitīvu ietekmi uz iedzīvotāju veselības aprūpes uzlabošanu un 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem tuvāk dzīves vietai. 

Projekta realizācijas rezultātā ir veikta Viļakas novada Veselības aprūpes centra kā ambulatorās 

veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība ar reāliem ieguvumiem darbiniekiem un 

iedzīvotājiem. 

 

 

7.8. DP „Infrastruktūra un pakalpojumi”, prioritātes 3.2. „Teritoriju 

pieejamības un sasniedzamības veicināšana”, pasākuma 3.2.1.3.1. 
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apakšaktivitāte „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus 

Rīgas”. 

 

Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot satiksmes drošību apdzīvotās vietās, likvidējot ‘’melnos 

punktus’’ jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas – ne tikai tās, kur ir liels avāriju un bojāgājušo 

skaits, bet arī potenciāli bīstamās vietas, veicot dažādus transporta infrastruktūras uzlabošanas 

un satiksmes organizācijas pasākumus, lai ar iespējami mazākiem līdzekļiem panāktu satiksmes 

drošības līmeņa uzlabošanos (piemēram, krustojumu pārbūve un energoefektīva ielu 

apgaismošana, luksoforu uzstādīšana, gājēju celiņu un gājēju pāreju ierīkošana). 

 

 Projekts „Skolēniem droša pārvietošanās Alūksnes pilsētā”. 

Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Alūksnes pilsētā, veidojot bērniem drošu satiksmes 

vidi. 

Projekts ietver pasākumus, kas padarīs drošu bērnu un jauniešu pārvietošanos trīs galvenajos 

maršrutos no pilsētas dzīvojamiem rajoniem līdz pilsētas izglītības iestādēm – Alūksnes vakara 

(maiņu) un neklātienes vidusskolai, Alūksnes pilsētas sākumskolai, Alūksnes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skolai, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai un pirmsskolas izglītības 

iestādei „Pienenīte”. Projekta maršruts dienvidos sākas Merķeļa ielā netālu no šaursliežu 

dzelzceļa stacijas „Alūksne” un noslēdzas Glika ielā aiz Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas. 

Projektā paredzēta ietvju izbūve, apgaismojuma pilnveidošana, gājēju pāreju izveidošana, 

autobusa pieturu izbūve un konfigurācijas uzlabošana, kā arī nepieciešamo ceļa zīmju 

uzstādīšana Brīvības, Merķeļa, Jāņkalna, Glika un Helēnas ielās. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 180259,29. No Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 151417,80 (84%), valsts budžeta finansējums būs Ls 

5407,77 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 23433,72 (13%). 

 

 Projekts „Satiksmes drošības uzlabošana Pulkveža Zemitāna ielā Strenču 

pilsētā”.  
Projekta mērķis ir nodrošināt visu satiksmes dalībnieku (gājēju, velobraucēju un transporta 

līdzekļu vadītāju) pārvietošanās drošību, likvidējot bīstamās vietas.  

Projekta ietvaros vienā ielas malā tiks izbūvēta gājēju ietve, uzstādītas jaunas ceļazīmes, ierīkots 

ielas apgaismojums, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, paplašināts stāvlaukums pie kapsētas, 

autobusu pieturas vietas pārcelšana, pieslēgumu un nobrauktuvju sakārtošana.  

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 173 283 LVL, no kurām 145 211 LVL (83,8%) ir ERAF 

līdzfinansējums, 5198 LVL (3%) -valsts budžeta dotācija un 22 874 LVL (13,2%) - pašvaldības 

finansējums. Projekta izmaksa tiks precizētas pēc būvdarbu iepirkuma procedūras veikšanas. 

 

 Projekts ”Satiksmes drošības uzlabojumi Gulbenes pilsētā”. 
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Luksoforu uzstādīšana Gulbenes pilsētas ielās. 

Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 81859.98, no tām 64.76% jeb LVL 53012.52 LVL ERAF 

finansējums, 6% valsts budžeta dotācija, 29.24% pašvaldības finansējums. 

 

 Projekts "Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana 

Rīgas–Pērnavas ielu krustojumā Rūjienā". 
 

Projekta mērķis - uzlabot satiksmes drošību Rūjienas pilsētā, rekonstruējot Rīgas un Pērnavas ielu 

krustojumu. 

Būvniecības laikā tika sakārtota transporta plūsmas virzība krustojumā tā, lai jaunās ietves 

nodrošinātu drošu gājēju pārvietošanos. Tika atdalītas transporta un gājēju plūsmas, izbūvējot 

katram satiksmes dalībniekam savu pārvietošanās zonu. Transporta un gājēju kustības nodalīšana, 

apgaismojuma izbūve, krustojuma pārskatāmības izbūvēšana, ceļa zīmju sakārtošana un citi 

satiksmes reorganizācijas pasākumi Rīgas-Pērnavas ielu krustojumā būtiski uzlabojuši satiksmes 

drošību. Ar jaunu un gludu brauktuvju izbūvi būtiski uzlabots vides stāvoklis no gāzu izmešu 

viedokļa, jo transports brauks vienmērīgi un ar mazāku degvielas patēriņu. Pēc projekta 

realizācijas uzlabojusies redzamība krustojumā. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 144902,00, no kurām Eiropas reģionālā attīstības 

fonda līdzfinansējums nepārsniedz Ls 99 982,38, valsts budžeta dotācija nepārsniedz Ls 4347,06 

un Rūjienas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir ne mazāks kā 28 %. 

 

 Projekts "Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana 

Rīgas-Brīvības un Valdemāra-Raiņa ielu krustojumā Rūjienā". 

 

Projekta mērķis - uzlabot satiksmes drošību Rūjienas pilsētā, rekonstruējot Rīgas-Brīvības un 

Valdemāra-Raiņa ielu krustojumu. 

Projekta ietvaros tika realizēta izstrādātā tehniskā projekta būvniecības 1.kārta, kas attiecas tieši 

uz pašu krustojumu un tam pieguļošo teritoriju, jo krustojumam ir vislielākās satiksmes 

organizācijas problēmas. 

Būvniecības laikā tika sakārtota transporta plūsmas virzība krustojumā, tā nodrošinot drošu gājēju 

pārvietošanos. Tika atdalītas transporta un gājēju plūsmas, izbūvējot katram satiksmes 

dalībniekam savu pārvietošanās zonu. Transporta un gājēju kustības nodalīšana, apgaismojuma 

izbūve, krustojuma pārskatāmības izbūvēšana, ceļa zīmju sakārtošana un citi satiksmes 

reorganizācijas pasākumi Rīgas-Brīvības un Valdemāra-Raiņa ielu krustojumā būtiski uzlabo 

satiksmes drošību. Ar jaunu un gludu brauktuvju izbūvi tika uzlabots vides stāvoklis no gāzu 

izmešu viedokļa, jo transports brauks vienmērīgi un ar mazāku degvielas patēriņu. Pēc projekta 

realizācija būtiski uzlabojusies redzamība krustojumā. 

Projekts realizēts 8 mēnešos. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 135 135,14, no kurām Eiropas reģionālā attīstības 

fonda līdzfinansējums nepārsniedz Ls 100 000,00, valsts budžeta dotācija nepārsniedz Ls 4054,05 

un Rūjienas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir ne mazāks kā 23%. 
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7.9. DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2. 

apakšaktivitātes projekti „Izglītības iestāžu informatizācija”. 

 

Apakšaktivitātes mērķis ir izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu 

un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un 

izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, 

tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. 

 

 Projekts „Apes novada izglītības iestāžu informatizācija”. 
  

Īstenojot projektu trīs Apes novada skolām - Trapenes pamatskolai, Sikšņu pamatskolai un 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai tika iegādāti stacionārie un portatīvie datori, multimediju 

tehnika, kā arī attīstīti lokālie datortīkli.  

Kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 32931,28 LVL, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda finansējums - 27991,58 LVL, kas sastāda 85 % no projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām un Valsts budžeta finansējums - 4939,70 LVL , kas sastāda 15 % no projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām.  

 

 Projekts “Alojas novada izglītības iestāžu informatizācija”. 

Projekta mērķis - uzlabot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras līmeni 

izglītības iestādēs un paaugstināt informācijas un kumunikāciju tehnoloģiju izmantošanas līmeni 

mācību procesā. Projekta ietvaros iegādāti stacionārie un portatīvie datori, multimediju tehnika. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 46 496.30 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 46 496.30 

LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums (100%) sastāda 46 496.30 LVL. 

 

 Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”, Balvu novads. 

Balvu novada izglītības iestādēs tika attīstīti lokālie datortīkli – tika izveidoti jauni 

datorpieslēgumi un bezvadu tīkli. Šo tīklu attīstība ļauj pieslēgt jauno datortehniku. Bezvadu 

tīkli dod iespēju izmantot internetu, lietojot mobilos telefonus un portatīvos datorus. 

Noslēgta Vispārīgā Vienošanās par stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma 

piegādi. Ar Vienošanās noslēgšanu Balvu novada pašvaldība iegūst tiesības noslēgt darījumus 

par multimediju un datortehnikas piegādi Balvu novada izglītības iestādēm. Balvu novada 

izglītības iestādes tika apgādātas ar portatīvajiem datoriem un multimediju tehnikas 

komplektiem – interaktīvajām tāfelēm un projektoriem, ar stacionārajiem datoriem. 
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 Projekts ”Mazsalacas novada skolu informatizācija”. 

Mazsalacas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru realizēja 

projektu „Mazsalacas vidusskolas informatizācija un Mazsalacas novada Ramatas sākumskolas 

informatizācija”. Projekta ietvaros ir attīstīti Mazsalacas vidusskolas un Ramatas sākumskolas 

lokālie datortīkli. Turpmākā projekta realizācijas gaitā tiks iegādāti jauni stacionārie un 

portatīvie datori, kā arī multimediju tehnika. 

 

 Projekts ”Naukšēnu novada vidusskolas Ķoņu skolas informatizācija”. 

Pēc Naukšēnu vidusskolas un Ķoņu pamatskolas reorganizācijas un jaunās izglītības iestādes – 

Naukšēnu novada vidusskolas izveidošanas ar filiāli Ķoņu skola. Projekta ietvaros Ķoņu skola 

tika nodrošināta ar astoņiem stacionārajiem  un diviem portatīvajiem datoriem. Tika iegādāts 

viens multimediju tehnikas komplekts un attīstīts lokālais tīkls. Projekta realizācijas rezultātā 

Ķoņu skola tika nodrošināta ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT 

izmantošanu izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. 

 

 Projekts "Rūjienas pilsētas izglītības iestādes informatizācija". 

Kopējās projekta izmaksas 12 704,42 Ls. Projekta ietvaros tika iegādāti 18 stacionārie datori un 

izveidots 1 lokālais tīkls. 

"Vilpulkas pagasta padomes izglītības iestāžu informatizācija". Kopējās projekta izmaksas 

5028,8 Ls. Projekta ietvaros tika iegādāti - 1 stacionārais dators, 2 portatīvie datori, 1 

multimediju tehnika un izveidots 1 lokālais tīkls. 

"Jeru pamatskolas informatizācija". Kopējās projekta izmaksas 10741,82 Ls. Projekta ietvaros 

tika iegādāti - 9 stacionārie datori, 2 portatīvie datori, 1 multimediju tehnika un izveidots 1 

lokālais tīkls. 

Projekta rezultātā Rūjienas novada skolas tika nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas 

veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības 

kvalitāti un efektivitāti. Projekta ietvaros iegādātie stacionārie un portatīvie datori tika savienoti 

jaunizveidotajā lokālajā tīklā. Projekta ietvaros attīstītais lokālais tīkls tika savienots ar skolās 

jau esošo lokālo tīklu. 

Projekta ietvaros pabeigta lokālā tīkla izveidošana Vilpulkas sākumskolā, Jeru pamatskolā un 

Rūjienas vidusskolā. 

Izglītības iestāžu informatizācijas projekti 100 % tiek finansēti no ERAF finansējuma un 

Valsts budžeta finansējuma.  
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 Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”. 

Projektā iesaistītas - Viļakas novada Žīguru pamatskola, Viļakas pamatskola, Viduču 

pamatskola un Upītes pamatskola. Pēc projekta aktivitāšu realizācijas skolas kopā savā īpašumā 

ieguva modernas tehnoloģijas, t.i. portatīvos datorus 8 , stacionāros datorus 18, multimediju 

tehnoloģijas 4 komplektus, tiks attīstīti lokālie datortīkli 3 skolās. Projekta rezultātā novads 

ieguva modernās informāciju tehnoloģijas LVL 30262,87 kopsummā, visu summu finansēja 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds.  

Projekta realizācija dos iespēju skolu bērniem apgūt modernās informāciju tehnoloģijas, kas 

nākotnē varētu ietekmēt viņu profesijas izvēli. Ieguvumi no projekta mazinātu atšķirības starp 

lauku un pilsētu izglītības iestāžu iespējām. 

 

 Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”, Smiltene. 

Projekta ietvaros Smiltenes novada izglītības  iestādes - Launkalnes pamatskola, Palsmanes 

pamatskola, Variņu pamatskola, Bilskas pamatskola, Blomes pamatskola, Grundzāles 

pamatskola, Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola un Smiltenes ģimnāzija tika apgādātas ar 

stacionārajiem un portatīvajiem datoriem, kā arī tiks iegādāti multimediju tehnikas komplekti – 

interaktīvās tāfeles un projektori.   

Projekta pirmajā posmā tika attīstīti skolu lokālie datortīkli. Nākamajos projekta posmos pēc 

iepirkuma noslēgšanās paredzēts apgādāt projektā iesaistītās skolas ar  stacionārajiem un 

portatīvajiem datoriem,  kā arī ar multimediju tehniku.  

 Projekta kopējās plānotās izmaksas ir  71 664 LVL, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda līdzfinansējums ir 60 914 LVL un Valsts budžeta finansējums 10 750 LVL. 

 

 Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”, Valkas novads. 

 

Projekta mērķis: Valkas novada pamatizglītības iestāžu IKT infrastruktūras attīstība. 

Aktivitātes: Datoru un multimediju tehnikas iegāde, lokālo datortīklu attīstība. 

Projekta kopējās izmaksas - 49 160 LVL. 

ERAF finansējums - 41 786 LVL. 

Valsts budžeta dotācija - 7 374 LVL. 

 

 Projekts „Strenču novada izglītības iestāžu informatizācija”. 
Projekta ietvaros novada skolas apgādātas ar stacionārajiem un portatīvajiem datoriem (pa 5 

stacionārajiem un 2 portatīvajiem datoriem katrā skolā) un multimediju kabinetu aprīkojumu 

(interaktīvā tāfele un projektors). Katrā skolā jau ir izbūvēti lokālie datortīkli. Projekta kopējās 

izmaksas ir LVL 15 837.24, ko 100% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Izmantojot projekta ietvaros iegādātās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, novada 
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skolās būs iespēja padarīt mācību procesu vēl efektīvāku un interesantāku. 

Aktivitātes mērķis ir izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un 

uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un 

izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, 

tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.  

 

 Projekts „Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu informatizācija”. 
Projektu mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un 

uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un 

izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, 

tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. 

Mērķa grupas ir minēto skolu skolnieki un pedagogi, kuri ikdienā pielietos izveidoto IKT 

infrastruktūru. 

Projekta atbalstāmās aktivitātes ir datortehnikas un multimediju tehnikas iegāde un lokālo 

datortīklu attīstība, un projekta ietvaros attīstītais lokālais tīkls tiks savienots ar skolā jau esošo 

lokālo tīklu. 

Projekta rezultātā 15 Alūksnes novada izglītības iestādēs tika uzstādīti 25 portatīvie, 165 

stacionārie datoru komplekti (sistēmbloks ar tajā uzstādītu licencētu programmatūru, monitors, 

tastatūra, pele, viedkaršu lasītājs), 13 multimediju tehnikas komplekti (multimediju projektors un 

interaktīvā tāfele - datoram pieslēgts skārienekrāns, uz kura virsmas ar projektora palīdzību tiek 

projicēts palielināts datora ekrāna attēls) un izveidoti 12 lokālie datortīkli. 

Projekts pozitīvi ietekmēs skolniekus, kuri mācās minētajās skolās, jo viņiem tiks radīti 

mūsdienu izglītības standartiem atbilstoši mācību apstākļi. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls165485,13, un tās pilnībā tiek finansētas no 

Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem – Ls140662,36 (85%) un valsts budžeta 

finansējuma Ls 24822,77 (15%). 

 

 Projekts ”Izglītības iestāžu informatizācija”. 

Stacionāro un portatīvo datoru iegāde, multimediju tehnikas iegāde (interaktīvās tāfeles un 

projektori), lokālo tīklu attīstība. 

Kopējās izmaksas LVL 135 354.23, attiecināmās izmaksas LVL 134 857.87, no tām 85% 

ERAF finansējums, 15% valsts budžeta finansējums. 

 

 Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”, Smiltene. 

  

Projekta mērķis ir vispārējās izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, 

drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības 

iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 71 664 LVL, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
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līdzfinansējums ir 60 914 LVL un Valsts budžeta finansējums 10 750 LVL. 

 

 Projekts ”Izglītības iestāžu informatizācija”, Valka. 

 

Attiecināmo izmaksu summa 49159,68 LVL. 

Projekta rezultātā Valkas novada domes IT kompetences centra speciālisti Ērģemes, Kārķu, 

Valkas un Vijciema pamatskolās ievilkuši lokālos datortīklus. 2011.gadā notikusi datoru 

piegāde Ērģemes, Kārķu, Valkas un Vijciema pamatskolām. 

 

 

7.10. DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4. prioritātes 

„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. 

pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. 

 

Aktivitātes mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas 

un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības 

paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju 

eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. 

 

 Projekts „Apes novada, Apes pilsētas ūdenssaimniecības sektora 

sakārtošana”.  

 

Plānotās izmaksas 481 322, 94 LVL, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 

298 691, 70 LVL. 

Šajā kārtā paredzēts izbūvēt - ūdens attīrīšanas iekārtas, bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas, jaunus kanalizācijas tīklus, pieslēdzot pilsētas tīklam D.Ozoliņa Apes vidusskolu un 

Pirmsskolas izglītības iestādi „Vāverīte”, jaunu kanalizācijas sūkņu staciju.  

 

 Projekts “Gaujienas pagasta Gaujienas ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

 

Projekts tika īstenots sadarbībā ar SIA „Vides investīciju fonds”.  

Projekta ietvaros ūdenssaimniecības sistēmā tika veikta artēziskās akas rekonstrukcija, 

uzstādīta ūdens sagatavošana iekārta, rekonstruēti un paplašināti ūdensapgādes tīkli, izbūvētas 

jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un paplašināta kanalizācijas sistēma. 

Projekta ietvaros tika likvidēti urbumi. Šie, kā arī citi veiktie darbi, ir devuši iespēju palielināt 

to iedzīvotāju skaitu, kuriem ir iespējams nodrošināt centralizētu dzeramā ūdens piegādes un 
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notekūdeņu savākšanas pakalpojumu sniegšanu. 

Projekta mērķis bija samazināt ūdens zudumus sistēmā par 13%, palielināt ūdens apgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu, attiecīgi par 11% un 5%, uzlabot notekūdeņu attīrīšanu, 

tādā veidā samazinot piesārņojuma risku augsnē, gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos un 

nodrošinot ciemam pieguļošo NATURA 2000 teritoriju aizsardzību. 

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekta kopējās izmaksas bija 428 665.09 lati, no kuriem 

85% ir ERAF līdzfinansējums, 10% - Valsts budžeta līdzfinansējums un 5% - pašvaldības 

līdzfinansējums. Pašvaldības aizņēmums no Vides investīciju fonda ir 100 000 lati, kas tika 

izmantots ERAF projektu pašvaldības finansējuma daļas segšanai, PVN un ERAF daļas 

priekšfinansēšanai. 

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes rajona Liepnas pagasta Liepnas 

ciemā”.  

Kopējās projekta izmaksas ir Ls 397 597,53, kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 328 593, 

ERAF finansējums – 85 % (Ls 279 304,05), valsts budžeta finansējums - 10% (Ls 32 859,30), 

attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums - 5 % (Ls 16 430). 

Projektā plānots veikt esošo dziļurbuma aku remontu, izbūvēt ūdens atdzelžošanas staciju, 

paredzot tehnoloģiju dzelzs un duļķainības attīrīšanai, rekonstruēt kanalizācijas cauruļvadus, 

uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kā arī ierīkot ūdens skaitītājus trasē uz maģistrālo 

cauruļvadu pievadiem, lai nodrošinātu pilnīgu patērētā ūdens daudzuma uzskaiti. 

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Malienas pagasta Brencu ciemā”.  

Objekts Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu ciemā ir 

pieņemts ekspluatācijā 2011. gada 18. februārī. Ir pabeigta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 

2576 m posmā, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 200 m garumā, kā arī tamponēts artēziskais 

urbums, kas netika ekspluatēts daudzus gadus. Projekta kopējās izmaksas bez pievienotās 

vērtības nodokļa sastāda 140134,14 LVL, attiecināmās izmaksas sastāda 139384,14 LVL, 

Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 118476, 52 LVL, kas sastāda 85% no 

attiecināmajām projekta izmaksām. 

 

 Projekts „Alojas novada Braslavas pagasta Vilzēnu ciema ūdenssaimniecības 

attīstība”.  
 

Projekta rezultātā tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens iedzīvotājiem 

Vilzēnos. 

Projektā plānotas aktivitātes ne tikai kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un 

ūdens resursu aizsardzībai, bet arī ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma 
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apjoma samazināšanai un ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai. 

Projekta īstenošana atstās labvēlīgu ietekmi uz Vilzēnu ciema fizisko un antropogēno vidi, 

padarīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi. 

Projekta kopējās izmaksas ir 408 627,79 LVL, tajā skaitā projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas ir 334 959,50 LVL, no kurām ERAF finansējums ir 284 715,57 LVL, pašvaldības 

līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām – 50 243,93LVL, bet projekta neattiecināmās 

izmaksas 73 668,29 LVL. 

 

 Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā". 

ERAF nodrošina finansējumu 85% no attiecināmajām izmaksām, Baltinavas novada pašvaldība 

15%, attiecināmās izmaksas sastāda 351 402,00 latus. Pirmajā kārtā tiks veikti būvdarbi: 

ūdensapgādē - artēzisko urbumu rekonstrukcija, ūdens sagatavošanas stacijas izbūve un 

dīzeļģeneratora uzstādīšana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, jaunu ūdensvadu izbūve m; 

kanalizācijā - jaunas NAI (notekūdeņu attīrīšanas iekārta) izbūve, jaunu KSS (sūkņu stacijas) 

izbūve , kanalizācijas tīklu rekonstrukcija , jaunu kanalizācijas vadu izbūve, jaunu spiedvadu 

izbūve. 

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Kubulu pagasta Kurnas ciemā”.  

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kubulu pagasta Kurnas ciemā” kopējās izmaksas ir LVL 

456585,32, no kurām ERAF līdzfinansējums LVL 298691,70. 

Projekta mērķi: 

 Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, droša dzeramā ūdens ieguve pietiekamā daudzumā;  

 Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana, kvalitatīva notekūdeņu savākšana un 

pakalpojumu nodrošināšana;  

 Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte, kvalitatīva notekūdeņu attīrīšana;  

 Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana;  

 Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.  

Plānotās projekta aktivitātes: 

 Ūdens ņemšanas vietu sakātošana un ierīkošana;  

 Ūdens kvalitātes uzlabošana un ūdens zudumu samazināšana;  

 Kvalitatīva notekūdeņu savākšana;  

 Kvalitatīva notekūdeņu attīrīšana;  

 Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana;  

 Kanalizācijas tīkla paplašināšana;  

 Projekta būvuzraudzība. 

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Tilžas pagasta Tilžas ciemam”.  

Projektu mērķi ir: 

 ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana;  
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 notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;  

 ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana- ūdenspiegādes sistēmas 

paplašināšana;  

 notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.  

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Tilžas pagasta Tilžas ciemam” kopējās izmaksas ir LVL 

441218,13, no kurām ERAF līdzfinansējums ir LVL 298691,70. 

 

 Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Vīksnas pagasta Vīksnas ciemā". 

Tā rezultātā veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un atjaunošana, tanī skaitā, 

izbūvēti un rekonstruēti ūdens piegādes cauruļvadi, notekūdeņu cauruļvadi. Izbūvētas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas ciemā un pie skolas, veikta kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija un 

atdzelžošanas iekārtu būvniecība. Projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un ūdens un energoresursu racionālu 

izmantošanu. 

 Projekta „Ūdenssaimniecības attīstības Vīksnas pagasta Vīksnas ciemā" kopējās attiecināmās 

izmaksas ir LVL 131 165.59, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% jeb LVL 111 490.75, 

valsts budžeta finansējums ir 10% jeb LVL 13 116.56, pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums. Kā 

neattiecināmās izmaksas ir pievienotās vērtības nodoklis, kas jāsedz pašvaldībai. 

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Sēļu pagasta Sēļu 

ciemā". 

  

Projekta ietvaros tika sakārtota ūdensapgāde: artēziskie urbumi „Centrs-jaunais” un „Centrs-

vecais” rekonstrukcija, esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, tādējādi uzlabojot dzeramā 

ūdens kvalitāti, samazinot ūdens zudumus un avāriju iespējamību, kas ļaus samazināt 

gruntsūdeņu piesārņojumu un elektroenerģijas patēriņu.  

Projekta kopējā summa Ls 77542,51. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 63951,82, no 

kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz Ls 54359,05. Pārējās 

izmaksas - Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums. 

 

 Projekts „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ramatas pagasta Ramatas 

ciemā". 

 

Tika nomainīti ūdensapgādes tīkli no artēziskā urbuma „Kalnķīši” līdz patērētājam, tādējādi 

uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti, samazinot ūdens zudumus un avāriju iespējamību, kas turpmāk 

ļaus samazināt gruntsūdeņu piesārņojumu un elektroenerģijas patēriņu. Kopējās attiecināmās 

izmaksas ir Ls 83077,01, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir Ls 

70615,46, Valsts budžeta finansējums Ls 8307,70, bet pārējās attiecināmās un neattiecināmās 

izmaksas sedza Mazsalacas novada pašvaldība. 

Projekta ietvaros, uzlabojot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas infrastruktūru un tās 
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efektivitāti, tiek sekmēta ilgtspējīga teritorijas attīstība. Veiktie rekonstrukcijas darbi ilgtermiņā 

uzlabos kvalitatīva un visām normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens nodrošināšanu 

ciema iedzīvotājiem, ievērojami samazinās infrastruktūras ekspluatācijas izmaksas, samazinās 

gruntsūdeņu piesārņojuma iespējamību un atklāto ūdens tilpņu eitrofikācijas risku. Racionāla 

ūdens resursu izmantošana rada priekšnoteikumus saskaņotai teritorijas ekonomiskajai attīstībai 

un vides aizsardzības nodrošināšanai. 

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Liepupes pagasta Liepupes ciemā”. 

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 351402 Ls, no tām ERAF līdzfinansējums 85% no 

attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 298691,70 Ls, valsts budžeta līdzfinansējums 10% no 

attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 35140,20 Ls.  

Īstenojot projekta aktivitātes, Liepupes ciemā tiks ierīkota dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, 

rekonstruēti ūdensvadi un kanalizācijas tīkli, kā arī rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises.  

 

 Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā”. 

 

Projektā paredzēta ūdensapgādes infrastruktūras objektu būvniecība Viļakas novada Šķilbēnu 

pagasta Šķilbanu ciemā. Projekts paredz izbūvēt ūdensapgādes sistēmu: izbūvēs jaunus 

ūdensapgādes tīklus 3600 m garumā; izbūvēs jaunu artēzisko urbumu, izbūvēs ūdens 

sagatavošanas staciju, uzstādot tehnoloģiskās iekārtas, hidroforu, frekvenču pārveidotāju un 

izbūves vienu nosēdaku. Projektā ir plānots iegādāties arī asenizācijas transportu: traktoru un 

asenizācijas mucu. Ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi pēc projekta īstenošanas būs pieejami 

95 % Šķilbanu ciema iedzīvotājiem un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi būs pieejami 

100 % Šķilbanu ciema iedzīvotājiem. 

 Projekta kopējās izmaksas ir 241587,28 Ls. Projekta īstenošanu 85 % apmērā atbalsta Eiropas 

Reģionālās Attīstības fonds. Pašvaldība nodrošina 15 % līdzfinansējumu un segs PVN izmaksas. 

 

 Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Žīguru ciemā”. 

Projekta ietvaros plānots rekonstruēt vienu artēzisko aku, otro aku pārbūvēt rezerves režīmā, 

rekonstruēt ūdenstorni un ūdensvadu, kanalizācijas sistēmu ar KSS, izbūvēt jaunas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas. Projekta realizācijas gaitā tiks dota iespēja iedzīvotājiem pieslēgties 

jaunizbūvētajiem ūdens un kanalizācijas vadiem. Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda līdzekļiem (85%), atlikušos 15% finansējuma un PVN (22%) līdzfinansēs Viļakas 

novada dome. 
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 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Medņevas pagasta Semenovas ciemā”. 

 

Būvdarbi ir pabeigti, kuru rezultātā izdarīts: 

1. Rekonstruējamā ūdenstorņa vietā tika uzstādīti 2 hidrofori, 13kW ģenerators, paneļtipa 

mājiņa ģeneratora uzglabāšanai, 

2. Izbūvētas 2 KSS, 

3. Ūdenstīklu rekonstrukcija veikta, 

4. Ūdenstīklu izbūve no jauna veikta,  

5. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija veikta,  

6. Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve veikta,  

7. Veikta jaunu NAI izbūve,  

8. Veikta atdzelžošanas stacijas izbūve ar jaudu,  

9. Izbūvēti kanalizācijas tīkli nosēdumu novadīšanai no ŪAS( darbi veikti no pašvaldības 

līdzekļiem),  

10. Labiekārtotas NAI teritorijas, atdzelžošanas stacijas teritorija (iežogotas, planētas, iesēts 

zālājs), daļēji sakārtoti asfaltētie laukumi un piebrauktuves mājām (projekta finansējuma 

ietvaros). 

Apgūti kopā 266572,81 LVL (t.sk. PVN), no tiem Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts ir 

85%, kas ir 186607,57 LVL Valsts budžeta atbalsts 10%, kas ir 21953,83 LVL, bet pašvaldības 

ieguldījums 5%, kas ir 10976,92 LVL un PVN summa. 

Dzeramā ūdens kvalitāte ir uzlabojusies. Darbojas jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, bet 

Medņevas pagasta tehniskie darbinieki, kuri nodarbojas ar šo iekārtu uzraudzību un apkopi, 

uztraucas, ka iekārtas tiks pārslogotas pavasaros un rudeņos ar lietus un virszemes ūdeņiem. Tā 

rezultātā aktīvās dūņas tiks izskalotas, attīrīšanas procesa kvalitāte mazināsies. Tas nozīmē, ka 

būtu nepieciešams Semenovas ciemam izbūvēt atsevišķu lietus un citu virszemes ūdeņu 

kanalizāciju. 

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Kupravas pagasta Kupravas ciemā".  

Projekta ietvaros ir plānots uzbūvēt jaunas, modernas, pēc iespējas ekspluatācijai lētākas 

notekūdens attīrīšanas iekārtas. Šobrīd notekūdeņi tiek attīrītai bijušajā ķieģeļu rūpnīcas teritorijā, 

ēkās, kas gan fiziski, gan morāli ir nolietojušās un atrodas avārijas stāvoklī. Notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas plānots pārcelt daudz tuvāk ciematam, kas samazinās notekūdeņu tīkla garumu 

un ekspluatācijas izmaksas. Savukārt esošās maģistrālās čuguna ūdens caurules nomainīs pret 

jaunām plastmasa. Šobrīd darbojošos ūdenstorni un artēzisko aku rekonstruēs, aprīkojot ar ūdens 

atdzelžošanas iekārtu, kas ļaus piegādāt kvalitatīvu, Latvijas normatīviem aktiem atbilstošu ūdeni. 

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Šķilbēnu pagastā Rekovas ciemā”. 

 

Projektā paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu būvniecība Viļakas 
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novada Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā. Projekts paredz izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas: rekonstruēs esošos ūdens tīklus, izbūvēs jaunus ūdensapgādes tīklus. Veiks artēziskā 

urbuma rekonstrukciju, iegādāsies ģeneratoru, lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdensapgādi 

elektrības traucējumu gadījumos. Izbūvēs notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI BIO 50), 

rekonstruēs kanalizācijas tīklus un izbūvēs jaunus kanalizācijas tīklus. Kā arī izbūvēs 

kanalizācijas sūkņu staciju.  

Projekta kopējās izmaksas ir 321545,14 Ls.  

 

 Projekts „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

  

Projekta mērķis: Ūdenssaimniecības pakalpojumu –ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, 

nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, 

sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. 

Aktivitātes:  

1. Tehniskā projekta izstrāde; 

2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve, 

kanalizācijas sūkņu stacijas uzstādīšana un artēziskā urbuma ierīkošana; 

3. Būvuzraudzība; 

4. Autoruzraudzība; 

5. Publicitātes pasākumi. 

Projekta kopējās izmaksas 390 372.05 LVL. 

ERAF finansējums no attiecināmām izmaksām 85% vai 322 6221.53 LVL. 

Valkas novada domes līdzfinansējums no attiecināmām izmaksām 15% vai 48 393.23 LVL. 
 

 Projekts „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

 

Projekta mērķi: 

 ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana; 

 notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana; 

 notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana. 

Aktivitātes: 

1. Jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve ar jaunu urbumu, ūdens atdzelžošanas staciju un 

ūdensapgādes tīkliem. 

2. Kanalizācijas sistēmas pārslēgšana uz jauno kanalizācijas tīklu. 

3. Jaunu NAI izbūve. 

4. Jauna urbuma izbūve. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 258369,24 LVL. 

ERAF finansējums 85% vai 219613,85 LVL. 

Valsts budžeta dotācija 10 % vai 25836,92 LVL. 

Valkas novada domes līdzfinansējums 5 % vai 12918,47 LVL. 
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 Projekts „Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

 

Projekta mērķi:  

 ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana; 

 notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana; 

 notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana; 

 ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana; 

 notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana. 

Aktivitātes: 

1. Jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve ar jaunu urbumu, ūdens atdzelžošanas staciju un 

ūdensapgādes tīkliem. 

2. Kanalizācijas sistēmas pārslēgšana uz jauno kanalizācijas tīklu. 

3. Jaunu NAI izbūve, kas nodrošinās notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvām prasībām un 

nepasliktinās Sedas upes kvalitāti. 

4. Būvuzraudzība. 

5. Autoruzraudzība. 

6. Publicitātes pasākumi. 

Projekta kopējās izmaksas 298917,24 LVL. 

ERAF finansējums 85% vai 254079,65 LVL. 

Valsts budžeta dotācija 10 % vai 29891,72 LVL. 

 

 Projekts „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”. 

 

Projekta mērķis: Ūdenssaimniecības pakalpojumu –ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, 

nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, 

sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. 

Aktivitātes:  

1. Tehniskā projekta izstrāde. 

2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve, 

kanalizācijas sūkņu stacijas uzstādīšana un artēziskā urbuma ierīkošana. 

3. Būvuzraudzība. 

4. Autoruzraudzība. 

5. Publicitātes pasākumi. 

Projekta kopējās izmaksas 390 372.05 LVL. 

ERAF finansējums no attiecināmām izmaksām 85% vai 322 6221.53 LVL. 

Valkas novada domes līdzfinansējums no attiecināmām izmaksām 15% vai 48 393.23 LVL. 
 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība – rekonstrukcija Sedas pilsētā”. 
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Projekta ietvaros ir pabeigta jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) būvniecība Sedā. NAI 

kopējā jauda – 300 m3/dnn. Iekārtas pašreiz tiek uzpildītas ar notekūdeņiem, lai tās varētu 

ieregulēt optimālā darba režīmā. Vecās NAI ir demontētas un teritorija labiekārtota. Izbūvējot 

jaunās NAI, kā arī rekonstruējot pašteces kanalizācijas vadus un spiedvadus, ir uzlabots 

centralizētās notekūdeņu savākšanas pakalpojums un nodrošināta notekūdeņu atbilstoša attīrīšana. 

Vēl projekta ietvaros ir veikta centralizētās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Parka ielā, kā 

rezultātā ir uzlabojusies dzeramā ūdens un tā piegādes kvalitāte. Projekta plānotās attiecināmās 

izmaksas ir 350 942 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 298 300 LVL, bet pašvaldības 

budžeta finansējums 52 642 LVL. Projekta īstenošanas faktiskās izmaksas tiks aprēķinātas pēc 

pilnīgas būvdarbu pabeigšanas. 

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3. etaps”. 

  

Projekta ietvaros Strenčos paredzēts veikt sekojošus ūdenssaimniecības sakārtošanas darbus: 

 esošo ūdensvadu rekonstrukcija; 

 jaunu ūdensvadu izbūve; 

 jaunu kanalizācijas vadu izbūve; 

 jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve; 

 2 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve. 

Projekta rezultātā vairākām mājsaimniecībām tiks radīta iespēja pieslēgties gan centralizētajam 

ūdensvadam, gan kanalizācijas tīkliem, līdz ar to 85 % jeb 1253 iedzīvotāji tiks nodrošināti ar 

kvalitatīviem ūdensapgādes pakalpojumiem, kā arī 90 % jeb 1327 iedzīvotājiem tiks nodrošināta 

iespēja izmantot centralizēto kanalizācijas tīklu pakalpojumus. 

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 351 402 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 298 

692 LVL, bet pašvaldības budžeta finansējums 52 710 LVL. Projekta īstenošanas faktiskās 

izmaksas tiks noskaidrotas pēc pilnīgas tehniskā projekta izstrādes, būvdarbu un būvuzraudzības 

iepirkumu veikšanas. 

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta Plāņu 

ciematā”. 

 

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti, veicot esošās artēziskās akas 

remontu. Plānots arī izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai uzlabotu notekūdeņu 

attīrīšanu un samazinātu vides piesārņojumu. Projektā paredzēts izbūvēt jaunus ūdensvadus, 

rekonstruēt esošos ūdensvadus, kas uzlabos ūdensapgādes sistēmas stāvokli un līdz ar to – arī 

ūdens kvalitāti pie patērētāja. Plānots arī izbūvēt jaunus kanalizācijas vadus un jaunas 

kanalizācijas sūkņu stacijas, lai uzlabotu notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību.  

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jērcēnu pagasta Jērcēnu 
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ciemā”. 

 

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti un piegādi, izbūvējot jaunu artēzisko 

aku un rekonstruējot ūdensvadus. Īstenojot projektu, tiks rekonstruēti un izbūvēti jauni 

kanalizācijas tīkli. Līdz ar to lielākam skaitam iedzīvotāju būs iespēja pieslēgt savus mājokļus 

centralizētajam kanalizācijas tīklam. Pašlaik notiek esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, lai uzlabotu notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti.  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 347 994.20 lati, no kurām 85% finansē ERAF, bet 15% 

sedz pašvaldība. 

 

 

7.11. DP 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes 3.4. 

„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 

pasākuma 3.4.2.1.1. aktivitāte „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu 

saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu 

attīstībai”. 

 

Aktivitātes mērķis ir veicināt nacionālas nozīmes kultūras tūrisma produktu attīstību, nodrošinot 

starptautiski atzītu Latvijas kultūrvēsturisko vērtību tūrisma infrastruktūras uzlabošanu. 

 

 Projekts „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu 

rekonstrukcija”. 

 

Projekta mērķis ir uzlabot uz kultūrvēsturiskā mantojuma bāzes balstītu publisko tūrisma 

infrastruktūru, veicinot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa saglabāšanu, aizsardzību, 

ilgtspējīgu attīstību un pieejamību, veicināt kultūras tūrisma attīstību Alūksnes novadā. 

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa daļu – Alūksnes 

Jaunās pils kompleksa ēkas un muižas parka infrastruktūru, nodrošinot objekta autentiskuma 

saglabāšanu tūrisma attīstībai, jauna tūrisma objektu – Apaļā torņa un Ledus pagraba ar 

amatniecības centru - izveidi vēsturiskajā vidē, ērtu publisko pieejamību. 

     Projekta aktivitātes : 

1. Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbi, kas saistīti ar ēkas fasādes 

stāvokļa sakārtošanu. Galvenās veicamo darbu sadaļas: pilnīga logu restaurācija, terases un 

terases balkonu akmens daļu restaurācija, Ziemeļu fasādes ieejas portāla akmens daļu 

restaurācija, Alūksnes pils ieejas durvju restaurācija, pils fasādes rekonstrukcija; 

2. Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku - Ledus pagraba un Apaļā torņa jeb Vīna pagraba 

rekonstrukcijas darbi. Pašreiz tehniskā stāvokļa dēļ neizmantojamās ēkas tiks rekonstruētas. 

Ledus pagrabs rekonstrukcijas rezultātā tiks piemērots amatnieku darbnīcas izvietošanai, bet 

Apaļais tornis – muzeja ekspozīcijām; 

3. Alūksnes muižas parka celiņu tīkla rekonstrukcijas darbi, atjaunojot nolietojušos segumu. 

Vienlaikus ar celiņu rekonstrukciju tiks veikta atpūtas soliņu uzstādīšana pie celiņiem ainaviski 

skaistās vietās parkā, kā arī uzsākta skulptūru dārza atjaunošana pie Alūksnes jaunās pils, 

rekonstruējot R. Sviles skulptūru „Nāra”; 
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4.  Alūksnes Jaunās pils dīķa tīrīšanas jeb rekonstrukcijas darbi. Paredzēts padziļināt laika 

gaitā aizsērējušo dīķi, kam draud aizaugšana, izmantojot zemessūcēju, kas ir vienīgā iespējamā 

tehnoloģija konkrētajā objektā; 

5.  Bukletu par Alūksnes jaunās pils kompleksu un muižas parku izveide; 

6.  Pastkaršu ar Alūksnes jaunās pils kompleksu izgatavošana; 

7.  Alūksnes jaunās pils kompleksa un muižas parka mājas lapas internetā izveide; 

8.  Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos; 

9.  Filmas DVD formātā par Alūksnes jaunās pils kompleksu un Muižas parku izveide; 

10. Alūksnes Jaunās pils parka svētki; 

11.  Tūrisma mārketinga pētījums. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 434623,6, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 430493,6. 

No Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem tiks finansēti – Ls 365489,06 (84,9%), valsts 

budžeta finansējums būs Ls 12914,8 (3%), bet pašvaldības finansējums – Ls 52089,74 (12,1%). 

 

 

7.12. DP „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6. prioritātes 

„Policentriska attīstība" 3.6.1. pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un 

pilsētreģionu attīstībai" 3.6.1.1. aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai". 

 

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt MK noteikumu Nr.91 22.punktā noteikto nacionālas un 

reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai 

pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības 

faktoru attīstībai saskaņā ar pašvaldību attīstības programmām. 

 

 Projekts „Gulbenes kultūras centra renovācija”. 

 

Kultūras centra rekonstrukcija - iekštelpu remonts, siltināšana u.c. 

Projekta kopējās izmaksas LVL 889 862.76, no kurām attiecināmās izmaksas LVL 822. 419.11, 

tai skaitā ERAF finansējums LVL 682 607.85, valsts budžeta dotācija LVL 49 345.15, 

pašvaldības finansējums LVL 157 909.75, no kura attiecināmās izmaksas ir LVL 90 466.11. 

 

 Projekts „Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana 

Smiltenē”.  
  

Projekta „Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē” mērķis ir 

rekonstruēt Smiltenes kultūras un sporta centra kultūras nama ēku Smiltenē Gaujas ielā 1, 

tādējādi veicinot pilsētvides un kultūrvides uzlabošanos, saglabājot un attīstot Smiltenes pilsētas 

kultūras tradīcijas, sniedzot un nodrošinot kvalitatīvu kultūras un interešu izglītības 

pakalpojumu pieejamību pilsētas un novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 170 664 LVL, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=205050#p22#p22
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fonda līdzfinansējums ir 1 414 060 LVL, Valsts budžeta dotācija 37 432 LVL, Smiltenes 

novada domes finansējums 719 172 LVL.  
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8. Eiropas Sociālais fonds 

 

 

Eiropas Sociālais fonds (ESF) 

izveidots 1957.gadā, un tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, 

novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un 

veicināt informācijas sabiedrības izveidi. 

ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem: 

 vietējās nodarbinātības attīstībai, t.sk. aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un 

veicināšanai, ilgtermiņa bezdarba novēršanai, ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba 

tirgū veicināšanai un jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai; 

 līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā; 

 vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai visiem, īpaši pievēršoties sociālās 

atstumtības riska grupām; 

 apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu mūžizglītību ar 

mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga darbaspēka izveidošanos, jaunu 

darba vietu, radošu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u.c. 

 

ESF projekti pašvaldībās 

8.1. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. 

apakšaktivitāte „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 

prioritārajos mācību priekšmetos”. 

 

Apakšaktivitātes mērķis ir, piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, 

nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem 

prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības 

iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošinot izglītojamo 

sagatavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās. 

 

 Projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos 

mācību priekšmetos". 
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Tā, kura ietvaros Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu vispārizglītojošo skolu skolotāji 

3 gadus saņēma mērķstipendijas – kopā 111 131 latu. 

Projekta pamatmērķis bija iesaistīt eksakto mācību priekšmetu un svešvalodu pedagogus. 

Kopumā iesaistījās 77 pedagogi, kuri pasniedz sekojošus priekšmetus: 18 pedagogi, kuri māca 

fiziku, 30 ķīmiju, 34 matemātiku, 14 bioloģiju, 13 dabaszinības, 12 informātiku, 22 angļu valodu 

un 18 vācu valodu. 

Neskatoties uz to, ka iesaistīto pedagogu skaits nav liels, projekta īstenošana ir bijusi ļoti 

nozīmīga, lai uzlabotu prioritāro priekšmetu apgūšanu Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas 

izglītības iestādēs. Dalība projektā rosināja pedagogus pilnveidot metodiskos materiālus, apgūt 

un ieviest mācību darbā jaunas tehnoloģijas un darba veidus, tādējādi uzlabojot mācīšanas un 

mācīšanās kvalitāti. 

 

 

8.2. DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1. 

apakšaktivitāte „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam 

pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla 

sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana". 

Apakšaktivitātes mērķis ir samazināt tādu jauniešu skaitu, kuri agri pamet mācības un neturpina 

izglītību, kā arī veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos izglītībā, stiprinot 

iesaistīto institūciju kapacitāti un attīstot atbalsta sistēmas un personālu. 

 

 Projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”. 

Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību -85% un Latvijas valsts 

-15%. Projekta mērķis ir veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem 

kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.  

Lai īstenotu šo mērķi, projekta laikā paredzēts: 

 izveidot speciālās izglītības laboratorijas un nodrošināt to darbību Latvijas augstskolās, 

kurās ir pieredze speciālās izglītības jautājumu zinātniskā izpētē un pedagogu 

sagatavošanā, lai nodrošinātu projekta rezultātu zinātnisko pamatotību; 

 pilnveidot izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem attīstības, spēju un veselības 

stāvokļa vienotu novērtēšanas metodiku un tās izmantošanu pedagoģiski medicīnisko 

komisiju darbā;  

 paaugstināt pedagoģiski medicīnisko komisiju darbinieku un izglītības iestāžu pedagogu, 

kuri strādā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, profesionālo kapacitāti;  

 izveidot iekļaujošas izglītības atbalsta centrus ( 8 ), lai nodrošinātu konsultatīvu atbalstu 

novadu pedagoģiski medicīniskām komisijām un logopēda, psihologa un speciālā 

pedagoga atbalstu izglītības iestādēm un veicinātu iekļaujošas izglītības vides veidošanu;  

 izstrādāt mācību līdzekļus izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, un metodiskos 

materiālus pedagogiem;  

 paaugstināt sabiedrības izpratni par iekļaujošas izglītības nozīmi.  

Centra kompetence  

Veicināt iekļaujošas izglītības vides veidošanu Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra 

darbības reģiona izglītības iestādēs, īstenojot izglītības atbalsta sistēmas funkciju divos aspektos - 
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individuālu atbalstu un institucionālu atbalstu izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām. 

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs nodrošinās: 

 Pedagoģiski medicīniskās komisijas funkcijas, iesakot izglītojamajiem ar funkcionāliem 

traucējumiem viņu spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu izglītības 

programmu un atbalsta pasākumus; 

 konsultatīvu atbalstu Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra darbības reģionā 

esošajām pašvaldību pedagoģiski medicīniskām komisijām; 

 metodisku un konsultatīvu bezmaksas atbalstu izglītības iestādēm, vecākiem, 

speciālistiem un citām personām par izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām atbilstošas 

izglītības nodrošināšanu, tai skaitā iekļaujošas izglītības veicināšanu, nepieciešamajiem 

atbalsta pasākumiem; 

 pedagoģiskā procesa organizēšanas izglītības iestādēs izglītojamiem ar funkcionāliem 

traucējumiem uzraudzību; 

 sadarbības ar ģimenes ārstiem, sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm 

un sabiedriskām organizācijām veicināšanu un pilnveidošanu; 

 darbu vienotā datu bāzē ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

Centra darbības reģions 

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra darbības reģionā ir Alūksnes, Apes, Baltinavas, 

Ciblas, Gulbenes, Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes, Rugāju, Viļakas un Zilupes novadi. 
 

 

8.3. DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5. 

apakšaktivitāte "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos". 

Apakšaktivitātes mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un profesionālo un sektorālo 

mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. 

 Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”. 

 

Projekta mērķis: Veicināt pedagogu konkurētspēju un profesionālo un sektorālo mobilitāti 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. 

Aktivitātes: 

1. Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, tai skaitā, lai attīstītu uzņēmējspēju un 

uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību. 

2.Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai. 

3. Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē 

strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides 

praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas 

ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai. 

Projekta kopējās izmaksas LVL 82 701. 
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 Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos Alūksnes novadā”. 

 Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības optimizācijas 

apstākļos Gulbenes novadā”. 

Atbalsts pedagogu mobilitātei, pārkvalifikācijai, darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas 

pakāpeniskai ieviešanai. 

Īstenošanas stadija: Projekts tiek īstenots; Gulbenes novadā projektā iesaistījušies un atbalstu ir 

saņēmuši vai vēl saņem 251 pedagogs. 

Kopējais projekta finansējums LVL 20 000 000. Gulbenes novadam projekta finansējums 2009.-

2011. gadā ir LVL 211 835. 2012. gadam  finansējums - LVL 20342,00. 

 

 

8.4. DP “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5. aktivitāte 

“Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”. 

 

Aktivitātes mērķis ir atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas 

pasākumus pašvaldībās. 

 

 Projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba 

iemaņu iegūšanai un uzturēšanai Alūksnes novadā”. 

 

 

8.5. DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2. aktivitātes 

„Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas 

pilnveidošana” 1.4.1.2.4. apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”. 

 

Aktivitātes mērķis ir attīstīt sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvus sociālās 

aprūpes pakalpojumus plānošanas reģionos, lai pilnveidotu MK noteikumu Nr.540 4.punktā 

minētās mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu tās nodarbinātību un 

integrāciju sabiedrībā. 

 

  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=212563#p4#p4
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 Projekts ”Sociālās rehabilitācijas pasākumi Apes novada sociālā riska grupu 

integrēšanai sabiedrībā”. 
Projekta mērķis - veidot sociālās rehabilitācijas pasākumu kopumu, kas vērsts uz sociālo riska 

grupu integrēšanos sabiedrībā caur funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, sociālo 

problēmu risināšanu un sociālā statusa atgūšanu. 

Projekta rezultātā tiks izveidotas atbalsta grupas projekta mērķa grupām - pieaugušiem un 

nepilngadīgiem līdzatkarīgiem; vecākiem, kuru bērniem ir uzvedības problēmas un 

nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, kā arī tiks organizētas motivācijas grupas ģimenēm, kuru 

laikā nodarbības dalībnieki varēs apgūt dažādas darba un dzīves praktiskās iemaņas. Projekta 

nodarbību vadīšanā tiks piesaistīti profesionāli speciālisti. 

Projekta darbības laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņems Apes novada teritorijā 

dzīvojošie 126 iedzīvotāji. Apmācība un supervīzija tiks sniegta 10 sociālā darba speciālistiem, 

lai tie turpmāk spētu nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumu ilgtspēju.  

Projekta realizācijas laiks ir 12 mēneši un aptver visu Apes novada teritoriju.  

Projektu kopējās attiecināmās izmaksas ir 33808,50 LVL, kas ir 100% Eiropas Sociālā fonda 

finansējums. 

 

 Projekts „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstīšana Alūksnes 

novadā” īstenošanai. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Alūksnes novadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus - dienas aprūpes centru 

un aprūpi mājās personām ar funkcionāliem traucējumiem un vecuma pensionāriem, sniegt 

individuālo psiholoģisko atbalstu šīm personām un personām, kas kopj slimu ģimenes locekli, kā 

arī apmācīt Alūksnes novada Sociālā dienesta speciālistus sociālā darba metožu pilnveidošanai 

darbā ar klientiem un sniegt speciālistiem konsultatīvu atbalstu (supervīziju). Projektu īstenos 

Alūksnes novada Sociālais dienests un tā struktūrvienības Birojs „Aprūpe mājās” un Dienas 

aprūpes centrs „Saules stars”. 

Projekta laikā paredzēts nodrošināt profesionālu aprūpe mājās pakalpojumu Alūksnes novada 

iedzīvotājiem, kuriem šis pakalpojums līdz šim nebija pieejams, izveidojot mobilās aprūpes 

vienības, kā arī, izvērtējot nepieciešamību, būs iespēja izmantot trīs drošības telefonus. 

Projekta ietvaros Alūksnē paredzēts izveidot un nodrošināt personām ar funkcionāliem 

traucējumiem dienas aprūpes centra pakalpojumu katru dienu, kas līdz šim nebija pieejams. Tiks 

sniegts psiholoģisks atbalsts personām, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti vai slimu personu un 

personām ar funkcionāliem traucējumiem.  

Alternatīvie sociālās aprūpes pakalpojumi veicinās mērķa grupas iekļaušanu sabiedrībā un 

mazinās sociālo izolāciju. 

Alūksnes novada Sociālā dienesta sociālie darbinieki saņems supervīzijas pakalpojumu, kā arī 

apgūs jaunas metodes darbā ar klientiem – darbs ar klientu grupām un motivēšanas metodes. 

Plānotās projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 99 999,98. 
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8.6. DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3. 

apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". 

 

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu 

īstenošanā. 

 

 Projekts „Kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas projektu speciālistiem”. 

Projektu Alūksnes novada pašvaldība īstenos sadarbībā ar Gulbenes un Apes novadu 

pašvaldībām no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.maijam.  

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanu Alūksnes, Gulbenes un Apes novadu 

ES fondu līdzekļu apguvē iesaistītajiem speciālistiem. 

Projekta ietvaros plānots organizēt 30 pašvaldību speciālistu apmācību, kas iesaistīti ES fondu 

apguvē. Apmācībās plānots iegūt un nostiprināt zināšanas par projekta dzīves ciklu, sākot no 

izstrādes uzsākšanas līdz īstenoto projektu sasniegto rezultātu izvērtēšanai, kā arī papildināt 

zināšanas par komunikāciju ar sabiedrību un partneriem.  

Plānots izveidot sadarbības tīklu ar kaimiņu pašvaldībām veiksmīgākai ES struktūrfondu/citu 

ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu līdzekļu apguvei un kopīgi sagatavot vienu projekta 

pieteikumu iesniegšanai kādā no atvērtajiem projektu konkursiem. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 12 841,40 LVL. 

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” 
 

 Projekts „Strenču novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju 

paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu 

ieviešanai”. 

 

20 pašvaldības darbinieki – pedagogi, kultūras un sociālās jomas speciālisti apguva teoriju par 

projektu vadību un mācījās gūt praktisko pieredzi projekta pieteikumu sagatavošanā.  

Astoņās nodarbībās tika iegūtas pamatzināšanas par Eiropas Savienības finansējuma veidiem, 

projekta mērķu definēšanu, projekta pamatojuma izstrādi, laika grafiku un projekta aktivitātēm, 

resursu plānošanu, budžetu un attiecināmajām izmaksām, projektu īstenošanu 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, iepirkuma procedūru organizēšanu, projekta 

publicitātes pasākumiem, projekta riskiem, sadarbību ar partneriem un finansētājiem, projekta 

pārskatu gatavošanu. 

 

 Projekts „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības 
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līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā”.  

 

Projekta mērķis: Paaugstināt Valkas novada domes, tās iestāžu, partnerinstitūciju speciālistu 

kapacitāti Eiropas Savienības un pārējas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

izstrādē un ieviešanā, galveno uzsvaru liekot uz pārrobežu sadarbības programmu finansējuma 

piesaistes iespējām, kā arī sniedzot ieskatu projektu terminoloģijā un finansējuma piesaistes 

iespējās no ES struktūrfondiem. 

Aktivitātes  

1. Projekta administrēšana. 

2.Valkas novada domes speciālistu, pašvaldības iestāžu darbinieku, partnerinstitūciju speciālistu 

apmācības par ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanu un 

ieviešanu. 

3. Pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes iespējas 

pierobežas pašvaldību attīstībai”. 

4. Pieredzes apmaiņas vizīte uz Aizputes un Ludzas novada pašvaldību. 

5. Publicitātes pasākumi. 

6. Projekta rezultātu izvērtēšana. 

Projekta kopējās izmaksas 10898,92 LVL. 

ESF finansējums 100% vai 10898,92 LVL. 

 

 Projekts ”Kapacitātes paaugstināšana kultūras nozares  projektu un pasākumu 

īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā”. 

 

Vadošais partneris Vidzemes plānošanas reģions. 

Partneri: Alūksnes, Apes, Daugavpils, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Gulbenes, Kocēnu, Lubānas, 

Pārgaujas, Valkas un Varakļānu  novada pašvaldības. 

Mērķis: Projekta mērķis ir paaugstināt kultūras un projektu speciālistu kapacitāti, lai panāktu 

aktīvu un kvalitatīvu Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto kultūras nozares projektu 

un pasākumu īstenošanā un stiprinātu dažādu nozaru speciālistu sadarbību. 

Pasākumi: 

 Projekta administrēšana.  

 Pieredzes apmaiņas brauciens.  

 Nākotnes pilsētas spēle - Vidzemes reģiona kultūras projektu ideju sagatavošana.  

 Izpēte par projektu ideju īstenošanai pieejamajiem finanšu resursiem.  

 Apmācības kultūras un projektu speciālistiem.  

 Projekta rezultātu izvērtēšana.  

 Projekta informācijas un publicitātes pasākumi. 

Budžets LVL 24980,25. 

Rezultāti: projekta rezultātā 60 Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību projektu un kultūras 

speciālisti paaugstinās kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, 40 dalībnieki piedalīsies 

pieredzes apmaiņas braucienā Daugavpilī, tiks sagatavotas 12 jaunas projektu idejas, kā arī 

sagatavota izpēte par kultūras projektu finansēšanas iespējām. 
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 Projekts “Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju 

ekonomikas attīstības projektu jomā”. 
 

Vadošais partneris: Vidzemes plānošanas reģions  

Partneri: Ogres, Līvānu, Rūjienas, Amatas, Kocēnu, Naukšēnu, Jaunpiebalgas novada 

pašvaldība 

Apmācības norisināsies 4 mēnešus, lai kopīgi diskutētu un uzzinātu aktualitātes inovatīvu 

uzņēmējdarbības projektu ideju sagatavošanā un īstenošanā. 

Kopumā pašvaldību projektu un attīstības speciālisti piedalīsies četros mācību modeļos, kas visi 

saistīti ar projektu ideju sagatavošanu un izvērtēšanu. Pirmais mācību modelis “Pieejamie finanšu 

instrumenti inovāciju projektu izstrādei un ieviešanai” Lektore informēs speciālistus par 

pieejamiem finanšu instrumentiem, kā arī kombinēs informāciju ar darbu grupās, kuru ietvaros 

tiks runāts par radošām idejām un to īstenošanu. 

Otrajā mācību modelī apmācīs projektu terminoloģijas izmantošanā, gan latviešu, gan angļu 

valodā. Trešajā mācību modelī informēs par attīstības plānošanas rīkiem, izmantojot radošas 

metodes ideju veidošanā un attīstīšanā, kā arī attīstīs dalībnieku prasmes komunikācijā ar 

vietējiem iedzīvotājiem. Noslēgumā apmācību dalībnieki plānos investīciju projektus 

uzņēmējdarbības veicināšanai. 

Vidzemes plānošanas reģiona apmācības pašvaldību darbiniekiem norisināsies četrus mēnešus un 

kopumā apmācīs 42 pašvaldības un reģiona darbiniekus. Apmācību noslēgumā visi dalībnieki 

piedalīsies projektu ideju izstrādē, kā arī dosies apmaiņas braucienā uz Līvānu un Ogres 

pašvaldībām, lai iepazītos ar šo pašvaldību pieredzi inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšanā. 

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 

 

 Projekts ”Alojas novada domes darbinieku administratīvās kapacitātes 

paaugstināšana”. 

 

Projekta ietvaros paredzēts apmācību cikls (projektu vadībā, projektu grāmatvedībā, 

personālvadībā, iepirkumu procedūras piemērošanā, būvniecības normu piemērošanā u.tml.), 

plānoti pieredzes apmaiņas braucieni uz Apes un Salacgrīvas novadiem, tiks organizēta 

sadarbības tīkla izveide u.c. aktivitātes. 

Kopējais finansējums šim projektam 14972.13 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta 

ietvaros 14972.13 LVL no tām publiskais finansējums 14972.13 LVL. 

 

 Projekts „Gulbenes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai ES 

neformālās un mūžizglītības projektu jomā”. 

 

Izglītības iestāžu, bibliotēku, jauniešu centru un pagastu pārvalžu darbinieku apmācības darbam 

ar ES mūžizglītības un neformālās izglītības programmām. 
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Projekta kopējās izmaksas LVL 10729.82, no tām 100% ESF finansējums. 

 

 

8.7. DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāte 

„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem". 

 

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību 

administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu 

speciālistu piesaisti plānošanas reģionu un vietējās pārvaldes līmenī (pilsētās un novados). 

 

 Projekts „Apes novada attīstības kapacitātes stiprināšana”.  

Projekta mērķis ir stiprināt Apes novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot 

kvalitatīvus speciālistus teritorijas attīstības plānošanai un informatīvās sistēmas izveides 

nodrošināšanai, kas uzlabos pašvaldības funkciju izpildes kvalitāti, pieejamību sabiedrībai un 

mērķtiecīgi veidos pozitīvu vidi attīstības veicināšanai.  

Apes novada dome projekta ietvaros, plāno piesaistīt speciālistus, atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.523, 2.pielikumam – informatīvo sistēmu projektētājs (kods 

profesiju klasifikatorā 2513 02) un projekta vadītājs (kods profesiju klasifikatorā 2422 01). 

Speciālistu darba nodrošināšanai tiks nomāts aprīkojums, kas sastāvēs no diviem datoriem ar 

datorprogrammām, kuras būs atbilstošas abu speciālistu darba specifikai.  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 18 500,00. 

Finansējuma sadalījums: 100% ESF finansējums. 
 

 Projekts „Speciālistu piesaiste Strenču novada pašvaldībā”.  

 

Projekta ietvaros strādā divi speciālisti – ekonomists un projekta koordinators. Īstenojot 

projektu, pašvaldībai bija iespēja piesaistīt kvalificētus darbiniekus, lai celtu pašvaldības 

kapacitāti projektu sagatavošanā un īstenošanā.  

Ekonomista galvenie darba pienākumi ir veikt Eiropas Savienības un citu institūciju atbalstīto 

projektu finanšu analīzi un projektu finanšu dokumentācijas sagatavošanu, kā arī veikt 

pašvaldības saimniecisko darījumu efektivitātes aprēķinus. Projekta koordinators veic Eiropas 

Savienības un citu institūciju līdzfinansēto projektu sagatavošanu un īstenošanu. Projekts ietver 

arī pašvaldības speciālistu apmācības kvalifikācijas celšanai. Apmācību īstenošanas mērķis ir 

veicināt darbam nepieciešamo zināšanu un prasmju pilnveidošanu. Projekta īstenošanu finansē 

Eiropas Sociālais fonds aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un 

novadiem” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 18 500 lati, kurās ir ietverta 

speciālistu atlīdzība, darba vietas aprīkojuma noma un speciālistu apmācību izmaksas.  
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 Projekts „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai”. 

Projekta „Speciālistu piesaiste Alūksnes novada pašvaldībai” mērķis ir paaugstināt Alūksnes 

novada pašvaldības administratīvo kapacitāti un sekmēt kvalitatīvu normatīvajos aktos 

paredzēto pašvaldības funkciju veikšanu, piesaistot kvalificētus speciālistus novada pašvaldības 

administrācijā un Sociālajā dienestā. 

Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības, kas vērstas uz projekta rezultātu un mērķa 

sasniegšanu: sociālā darbinieka darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem piesaiste 

Alūksnes novada Sociālajā dienestā sociālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un 

ekonomista piesaiste Alūksnes novada administrācijai pašvaldības administratīvās kapacitātes 

stiprināšanai, kā arī projekta ietvaros piesaistītā speciālista – sociālā darbinieka darbam ar 

personām ar funkcionāliem traucējumiem apmācība. 

Tā kā projekts paredzēja, ka piesaistīt iespējams darbinieku, kas gadu pirms projekta uzsākšanas 

nav bijis nodarbināts iestādē, kurai tiek piesaistīts, līdz ar to projektā tika piesaistīta ekonomiste, 

kas uzsākusi darba attiecības 2010.gada 23.martā. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 000,00 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums 

sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām. 

 

 Projekts „Speciālistu piesaiste Alojas novada pašvaldības administratīvās 

kapacitātes stiprināšanai”.  

 

Projekta ietvaros Alojas novada pašvaldībai piesaistītas divas jaunas amata vienības – 

juriskonsults un telpiskās attīstības plānotāja.  

Plānotās kopējās izmaksas sastāda 18 500 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 18 500 LVL, 

no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir 100%. 
 

 Projekts „Speciālistu piesaiste Balvu novada pašvaldībai”. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 21000,00 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums 

sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām. 

 Projekta ietvaros Balvu novada pašvaldībai tika piesaistīti divi speciālisti: projektu 

koordinators un finanšu ekonomists. 

 

 Projekts „Speciālistu piesaiste Naukšēnu novada pašvaldības 

administratīvās kapacitātes stiprināšanai”. 

 

Naukšēnu novada pašvaldībā projekta „Speciālistu piesaiste Naukšēnu novada pašvaldības 

administratīvās kapacitātes stiprināšanai” ietvaros darbā pieņemti 2 speciālisti – vecākais 
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datortīkla administrators.  

Abi piesaistītie speciālisti strādā uz pusslodzi. Par ESF finansējumu ar nepieciešamo 

datortehniku ir aprīkotas speciālistu darba vietas, kā arī speciālistiem ir dota iespēja paaugstināt 

savu kvalifikāciju specialitātei atbilstošos kursos. Projekta izmaksas ir 18 500 LVL, no tām 100 

% - Eiropas sociālā fonda finansējums. 

 

 Projekts "Speciālistu piesaiste Viļakas novada pašvaldības kapacitātes 

stiprināšanai". 

Viļakas novada domē strādā informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesu 

konsultants. Pašvaldība izveidoja jaunu amata vienību, lai stiprinātu pašvaldības un pašvaldības 

iestāžu kapacitāti, palielinot sniegto pakalpojumu skaitu un kvalitāti Viļakas novada 

iedzīvotājiem. Iespēju, izveidot jaunu štata vietu, deva Eiropas Sociālā fonda apstiprinātais 

projekts. Eiropas Sociālais fonds nodrošina 100 % atbalstu projekta realizācijai. 

 

 Projekts „Speciālistu piesaiste Smiltenes novada pašvaldībai”.  

  

Lai nodrošinātu pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšanu un uzlabotu darbības 

efektivitāti, darbu Smiltenes novada pašvaldībā uzsāka ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) 

speciālists un būvinženieris.  

ĢIS speciālists uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi un veic 

iesniegtās informācijas pārbaudi pieņem, pārbauda, uzkrāj, uztur un izsniedz mērniecības 

uzņēmumu izgatavotās topogrāfijas, izpildmērījumus, komunikāciju, būvasu un citas 

nosprauduma shēmas, zemes ierīcības projektus, detālplānojumus un sarkano līniju kartes.  

Būvinženieris organizē Smiltenes novada pašvaldības būvobjektu būvdarbu operatīvu vadību, 

gatavo būvniecības dokumentācijas vienkāršotās renovācijas veikšanai dažādos pašvaldības 

infrastruktūras objektos, apseko infrastruktūras objektu tehnisko stāvokli, apzina 

 nepieciešamos darbu apjomus un finansējumu, izstrādā tāmes, veic iesniegto būvniecības tāmju 

analīzi.  

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 21000 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansējums ir 21000 LVL. 

 

 Projekts „Rūjienas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes 

stiprināšana”. 

 

Projekta mērķis bija nodrošināt Rūjienas novada pašvaldības publiskās pārvaldes efektīvu 

darbību, piesaistot kvalificētus speciālistus pakalpojumu kvalitatīvai sniegšanai. 

Lai nodrošinātu Rūjienas novada pašvaldības publiskās pārvaldes efektīvu darbību, projekta 

ietvaros teritorijas plānotājs uzsāka darbu pie Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma 

izstrādes. Attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi paredzēts pabeigt 2012.gada 
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1.pusgadā. 

Arhitekta palīgs koordinēja būvniecības objektu apzaļumošanas procesus Rūjienas novadā, 

strādāja pie skvēru, parku, atpūtas un rūpniecisko zonu plānojuma izstrādes un ieviešanas, 

pārraudzīja Rūjienas vecpilsētas apbūves un restaurācijas procesus. 

Psihologs sekmēja kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem. 

Saņemot psihologa konsultācijas, tika uzlabots darbs ar riska ģimenēm, sekmīgāk veikta 

pusaudžu uzvedības sociālā korekcija. Novada ģimenēm sniegts psiholoģiskais atbalsts un 

konsultācijas krīzes situācijās. Sniegts atbalsts (atbalsta grupu nodarbības) SAC „Lode” 

darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar personām ar īpašām vajadzībām. 

Saskaņā ar projekta noteikumiem, darbinieku atlīdzība 1 gadu 100% apmērā tiek segta no ESF 

līdzekļiem. Darba vietu nodrošinājumam tika paredzēta 2 datoru un programmatūras noma.  

Projekta finansējums: Ls 18 500,00. 

 

 Projekts „Būvinženiera amata vietas izveide Valkas novada attīstības 

veicināšanai”. 

 

Projekta mērķis ir paaugstināt Valkas novada domes administratīvo kapacitāti, piesaistot 

būvinženieri. 

Aktivitātes  

1. Būvinženiera finansēšana; 

2. Datortehnikas ar programmatūru noma, 

3. Apmācības; 

4. Publicitātes un komunikācijas pasākumi 

Projekta kopējās izmaksas 21000 LVL 

ESF finansējums 21000 LVL 

 

 Projekts „Jauno speciālistu piesaiste Baltinavas novada pašvaldības iestādes 

efektivitātes palielināšanai”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 18 500,00 lati, no kuriem 16 320,24 latus sastāda jauno speciālistu 

atlīdzība, 1036,98 latus sastāda datoru un datorprogrammu noma, 217,78 latus sastāda PVN 

21% datoru un programmu nomai un 925,00 latus sastāda projekta neparedzētie izdevumi.  

Projekta realizācijas mērķis ir piesaistīt četrus jaunos speciālistus: juriskonsultu, projektu 

vadītāju, sociālo darbinieku ar ģimeni un bērniem, informāciju tehnoloģiju (IT) pakalpojumu 

vadītāju, lai paaugstinātu Baltinavas novada pašvaldības darbības kapacitāti un veicinātu 

pakalpojumu dažādošanu un pieejamību novada iedzīvotājiem uz vietas pašvaldībā. Speciālistu 

trūkums pašvaldības darbā rada problēmas: juridiski neprecīzu vai nepareizu pašvaldības 

saistošo noteikumu izstrādi, kas aizkavē noteikumu stāšanās spēka termiņus, juridisko 

konsultāciju nepieejamību novadā, mazkvalificētu un nepilnīgu projektu vadības darbu projektu 

realizācijas laikā, nepilnīgu darbu ar ģimenēm un bērniem sociālā darbinieku pārliekās 

noslogotības dēļ, mazkvalificētu pakalpojumu pieejamību informāciju tehnoloģiju jomā. 

Piesaistot jaunos speciālistus tiks novērstas minētās problēmas 
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 Projekts „Speciālistu piesaiste Gulbenes novada kapacitātes paaugstināšanai”. 

Jauna speciālista – projektu koordinatora, piesaiste. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 23 000, no tām 100% Eiropas Sociālā fonda finansējums. 

 

 Projekts „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”. 

 

Projekta mērķis: Mazsalacas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana. 

Projekta iesniedzējs: Mazsalacas novada pašvaldība. 

 Galvenās aktivitātes: 

 1. Speciālista piesaiste. Projekta ietvaros plānots piesaistīt Mazsalacas novada pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai un administratīvās kapacitātes paaugstināšanai vienu speciālistu - 

projektu vadītāju (kods 2422 01). 

 2. Darba vietas aprīkojuma noma. Projekta ietvaros plānots nomāt datortehnikas komplektu, 

mobilo telefonu, projektoru. 

 3. Publicitātes pasākumi - informācijas sniegšana pašvaldībā, novada mājas lapā 

www.mazsalaca.lv.   

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 18 500.00. Eiropas Sociālā fonda finansējums 

sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.  

 

 Projekts „Speciālistu piesaiste Viļakas novada pašvaldības kapacitātes 

stiprināšanai”. 

 

Viļakas novadam projekta summa ir 18500,00 Ls. Projektā ir paredzēta 2 jaunu speciālistu 

piesaiste.  

Viļakas novada dome piesaistīs 2 speciālistus: uz pusslodzi informācijas tehnoloģiju (IT) 

pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants un uz pilnu slodzi psihologu. 

 

 

8.8. DP "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5. prioritātes 

"Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.3. pasākuma "Plānošanas 

reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas 

kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.2. aktivitāte "Plānošanas reģionu un vietējo 

pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana". 

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu. 
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 Projekts "Rūjienas un Naukšēnu novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana 

līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā".  
 

Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Rūjienas un Naukšēnu pašvaldību līdzdalību 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanā. 

Projekta tiešā mērķa grupas ir Rūjienas un Naukšēnu novadu pašvaldību darbinieki, projekta 

galvenās aktivitātes - mērķa grupu apmācības un konsultācijas, informatīvo materiālu izstrāde un 

izplatīšana, kā arī izpētes pasākumi. 

Projekta realizētājs: Rūjienas novada pašvaldība, sadarbībā ar Naukšēnu novada pašvaldību. 

Projekta finansējums: Ls 24 644,00, no kuriem100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā 

fonda starpniecību.  

 

 Projekts ”Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”. 

Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt Alojas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam un 

Alojas novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam.  

Projekta kopējās izmaksas sastāda 41 551,00 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir 41 551,00 

LVL, no kurām ESF līdzfinansējums (100%) sastāda 41 551,00 LVL. 

 

 Projekts „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”. 

 

Projekta mērķis: Mazsalacas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana. 

Projekta iesniedzējs: Mazsalacas novada pašvaldība. 

Galvenās aktivitātes.  

1. Mazsalacas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde un publiskā apspriešana. 

 2. Mazsalacas novada teritorijas attīstības plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde un publiskā 

apspriešana. 

 3. Eksperta piesaiste stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai. 

 4. Publicitātes pasākumi - informācijas sniegšana, publikācijas pašvaldības mājas lapā 

www.mazsalaca.lv., preses relīzes laikrakstā „ Liesma”.  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 50 000.00.  

Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām. 
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 Projekts „Rūjienas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”. 

 

Projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu Rūjienas novada pašvaldības teritorijas plānošanas procesu, izstrādājot attīstības 

plānošanas dokumentus – teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, atbilstoši 

spēkā esošajai LR likumdošanai. 

Projekta tiešā mērķa grupa ir Rūjienas novada pašvaldība, tās iedzīvotāji, zemes īpašnieki, 

potenciālie investori, uzņēmumi un organizācijas. 

Projekta galvenās darbības: 

 Teritorijas attīstības programma izstrāde; 

 Teritorijas plānojuma izstrāde; 

 Eksperta piesaiste stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai; 

 Izstrādāto attīstības dokumentu prezentācijas semināra organizēšana; 

 Publicitātes pasākumi. 

Projekta finansējums: Ls 41 220,00. 

 

 Projekts „Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā”. 

Projekta ietvaros tiek izstrādāta Strenču novada attīstības programma. Projektu 100% apmērā 

finansē Eiropas Sociālais fonds un tā kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 20 560,00.  

 

 Projekts „Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta – teritorijas 

plānojuma izstrāde Viļakas novadam”. 
 

Projekta realizēšanu 100 % atbalsta Eiropas Savienības fonds. Projekta kopējās attiecināmās 

izmaksas ir 25000,00 Ls. 

 

 Projekts „Smiltenes novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam 

izstrāde”. 

 

Projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti Smiltenes novada 

pašvaldībā izstrādājot Smiltenes novada attīstības programmu. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 25000 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansējums ir 25000 LVL. 
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 Projekts „Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas 

izstrāde”  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 43 074,00 LVL. 

 Projekts „Gulbenes novada speciālistu apmācības energoauditā Eiropas 

Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. 

Apmācības energoauditā diviem Gulbenes novada domes darbiniekiem. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 1323.00, no kurām 100% ESF finansējums. 
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9. Kohēzijas fonds 

 

 
 

 

Kohēzijas fonds (KF) 

ir viens no ES reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā 

pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības. Tas izveidots, lai finansētu liela mēroga 

infrastruktūras attīstības pasākumus (projektus) vides aizsardzības un transporta jomā. Fonds 

sniedz finansiālu ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus vides un transporta 

jomās, īstenotu ES politikas un sasniegtu direktīvās noteiktās prasības. 

 

Sākotnēji tas tika izveidots kā zināms kompensācijas mehānisms ES dalībvalstīm ar salīdzinoši 

zemiem ienākumiem saistībā ar Eiropas Monetārās Savienības izveidi, kas tika paredzēta 

1992.gadā Māstrihtas līgumā. 1994.gada 16.maijā tika apstiprināta Padomes regula Nr.1164/94 

par Kohēzijas fonda izveidi.  

KF prioritātes vides sektorā Latvijā ir: 

 ūdenssaimniecības infrastruktūra un pakalpojumi; 

 atkritumu apsaimniekošana; 

 vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana. 

KF prioritātes transporta jomā Latvijā ir: 

 Trans-Eiropas transporta tīkla attīstība; 

 ilgtspējīga transporta attīstība; 

 autoceļu, pilsētas transporta, dzelzceļa, ostu un lidostu infrastruktūras attīstība. 

 

 

KF projekti pašvaldībās 

9.1. DP "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.1. aktivitāte 

"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000". 

 

Aktivitātes mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas 

un attīrīšanas - kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības 

paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju 

eitrofikāciju un sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=406
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 Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta”. 

Projekta pasūtītājs ir Alūksnes novada pašvaldības SIA „Rūpe”. 

Projekta realizācija lokalizēsies divos dažādos pilsētas rajonos. Viena no tām ir ūdensvada un 

kanalizācijas ierīkošana Miera ielā un tai piegulošajās ielās, kā arī ūdensvada ierīkošana Pils ielā 

posmā no Ganību ielas līdz Lauku ielai. 

Otrs pilsētas rajons, kurā ierīkos ūdensvadu un kanalizāciju, ir Kanaviņu ielā līdz vidusskolai, 

Mālupes ielā, Torņa ielā no 13. mājas līdz Kanaviņu ielai, kā arī Uzvaras ielā no Jāņkalna ielas 

līdz Valkas ielai, Valkas ielā līdz Helēnas ielai, Brīvības ielā visā garumā no Jāņkalna līdz 

Valkas ielai, Annas ielā, Lazdu ielā un Helēnas ielā no Annas līdz Uzvaras ielai. 

Kohēzijas fonda finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” 

īstenošana paredzēta līdz 2013. gada maijam. Kopējais projekta finansējums ir Ls 1 169 354,45. 

95% no projekta kopējām izmaksām finansē Kohēzijas fonds, 5% - Alūksnes novada pašvaldība 

un SIA „Rūpe”. 

 

 Projekts “Alojas ūdenssaimniecības attīstība”. 

 

Kopējās projekta izmaksas bez PVN ir 3365531,16 Ls, no tām Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda finansējums 2526951,75 Ls, valsts budžets 259928,11 Ls, bet pārējās projekta 

attiecināmās un neattiecināmās izmaksas 578651,30 Ls apmērā sedza Alojas novada dome. 

Projekta ietvaros ir veikta ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alojā un Ungurpilī par 45 m, kā arī 

rekonstruēti ūdensapgādes tīkli Alojā un Ungurpilī. Lai uzlabotu centralizētas sadzīves 

notekūdeņu savākšanas pieejamību, no jauna ir izbūvēti kanalizācijas tīkli Alojā un Ungurpilī un 

rekonstruēti Alojā. Projekta ietvaros tika uzbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas Alojā un 

Ungurpilī. 

Ūdens kvalitātes uzlabošanai Alojā no jauna tika izbūvēti 2 artēziskie urbumi, rekonstruēti ūdens 

atdzelžošanas stacija un ūdenstornis. Lai novērstu gruntsūdeņu piesārņojumu, ir tamponēti 7 

neizmantojami artēziskie urbumi. 

 

 Projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana 

Balvos”.  

Objektu nododot ekspluatācijā, kopējās izmaksas sastādīja 1 153 906.81 Ls. Objekta 

finansējuma avoti – Eiropas Savienība 85 %, valsts budžets 0.93 %, pašvaldība 13.95%, 

finansējuma saņēmējs 0.12%. 
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 Projekts „Salacgrīvas pilsētas ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija”.  
 

Projekta kopējās izmaksas 2 384 124 latu, 95% šī projekta attiecināmām izmaksām sedz Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonds, 5% ir pašvaldības finansējums. 

2009. gada pavasarī noslēdzās projekta 1. kārta, kurā ietilpa ūdens atdzelžošanas stacijas un 

attīrīšanas iekārtu izbūve Salacgrīvā un ūdensvadu tīklu rekonstrukcija nelielā pilsētas daļā. 

Pēc projekta īstenošanas 95% mājsaimniecību būs pieslēgtas pie centralizētā ūdensvada un 

kanalizācijas tīkliem, būs tīri grāvji, sakopta un tīrāka vide. Iedzīvotāji saņems atdzelžotu ūdeni 

un kanalizācijas ūdeņi tiks novadīti uz attīrīšanas iekārtām. Projekts attieksies uz Salacgrīvas 

privātmāju iedzīvotājiem un daudzdzīvokļu mājām. Būs kanalizācijas sūkņu staciju izbūve 

Vasaras, Lauteru un Pērnavas ielās un rekonstrukcija Vidzemes ielā. Projekts īstenosies pilsētas 

teritorijā, kurā līdz šim nav centralizētā kanalizācija un ūdens apgāde. 

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā”.  

Ir atvesti un uzstādīti 2 aerotanki, turpinās ražošanas ēkas un dienesta ēkas būvniecība. Ir uzsākta 

ūdensvada rekonstrukcija, rekonstrukcija notiek ar caurdures metodi, tas nozīmē, ka tiek izurbts 

caurums zem asfalta 2,5 m dziļumā un tajā ievelk ūdensvada cauruli. Ir pabeigta arī jaunas 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) būvniecība. 

 

 Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta”.  
 

Projekta mērķis Ūdenssaimniecības pakalpojumu –ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības 

paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju 

eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. 

Aktivitātes  

1. Tehniskā projekta izstrāde 

2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, kanalizācijas 

sūkņu staciju uzstādīšana, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. 

3. Būvuzraudzība 

4. Autoruzraudzība 

5. Publicitātes pasākumi 

Projekta kopējās izmaksas 5 696 598 LVL 

KF finansējums no attiecināmām izmaksām 95% vai 3 604 075.83 LVL 

Valsts budžeta dotācija 0% 

Valkas novada domes līdzfinansējums no attiecināmām izmaksām 5% vai 189 688.20 LVL. 
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9.2. DP "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1. 

apakšaktivitāte "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju 

rekultivācija". 

Aktivitātes mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada atkritumi un vides aizsardzības 

prasībām neatbilstošās izgāztuves. 

 

 Projekts ”Izgāztuves „Mežiņi” rekultivācija Braslavas pagastā”. 

 

Projekta ietvaros tika rekultivēta 0,77 ha liela izgāztuve, kura rezultātā samazināta ietekme uz 

gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu un grunts kvalitāti, problemātiskajā teritorijā iegūta sakopta 

ainava un turpmākajai izmantošanai sagatavots zemes gabals. 

Projekta kopējās izmaksas: 32 808,54 LVL. 

Projekta attiecināmās izmaksas: 32 808,54 LVL, no kurām KF līdzfinansējums (85%) sastāda 27 

887,26 LVL, pašvaldības līdzfinansējums (15%) - 4 921,28 LVL. 
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10. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 

 

 
 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības 

politiku. No tā finansē lauku attīstības programmas dalībvalstīs un Eiropas Savienības reģionos. 

Programmu izstrādē Eiropas Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm, ņemot vērā lauku attīstības 

politikas stratēģiskās pamatnostādnes, ko pieņēmusi Padome, un valstu stratēģiskajos plānos 

noteiktās prioritātes. 

2007.-2013. gada plānošanas periodā fondam ir trīs galvenie mērķi: 

 uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēju,  

 sakopt vidi un atbalstīt lauku novadu pārvaldību,  

 uzlabot dzīves kvalitāti laukos.  

 

 

ELFLA projekti pašvaldībās 

10.1. Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākums 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. 

 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku 

teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos. 

Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:  

1. pašvaldību ceļu būvniecība vai rekonstrukcija, neietverot uzturēšanu;  

2. vietējas nozīmes saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība 

vai rekonstrukcija;  

3. publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana, kas tiek veikta, lai nodrošinātu rekreācijas 

pamatpakalpojumus pašvaldību teritorijās;  

4. atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas būvniecība vai rekonstrukcija. 

 

 Projekts „Sakārtota infrastruktūra un pievilcīga dzīves vide Apes pašvaldībā”. 

 

Projekta laikā paredzēts rekonstruēt lauku ceļu segumu posmā „Ape-Kalpaki-Silmaļi-

Melnupes” (380 m kopgarumā) un „Sapnīši-Graudi” (2,7 km kopgarumā), kā arī veikt Apes 

bibliotēkas telpu vienkāršoto rekonstrukciju.  

Projekta „Sakārtota infrastruktūra un pievilcīga dzīves vide Apes pašvaldībā” kopējās 

attiecināmās izmaksas ir 140 000.00 Ls, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) finansējums 105 000.00 Ls (75%) un Apes pilsētas ar lauku teritoriju domes 

līdzfinansējums 35 000.00 Ls (25%). 
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 Projekts „Rūjienas vidusskolas sporta zāles Rīgas ielā 30 būvniecība”. 

Radīt piemērotus apstākļus mācību priekšmeta "sports" nodarbībām Rūjienas novada vidusskolā, 

kā arī uzlabot interešu izglītības sporta un Rūjienas novada sporta skolas nodarbību kvalitāti, 

attīstīt sporta klubu darbību un radīt apstākļus sporta aktivitāšu realizācijai pilsētas un novada 

iedzīvotājiem. 

Projekta realizācijas kopējās izmaksas sastāda ap LVL 700 000. Būvniecību iecerēts sadalīt divās 

kārtās: pirmajā kārtā - izbūvējot funkcionālu zāli un otrajā kārtā - nepieciešamās palīgtelpas un 

aerobikas zāli.  

 

 Projekts „Baltinavas interešu un kultūras centra ēkas rekonstrukcija”, (ELFLA 

fonda pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”). 
 

 Projekts „Bērzkalnes pagasta saieta nama būvniecība un teritorijas 

labiekārtošana Rubeņos”. 

Projekta ieviešanas rezultātā tiks uzbūvēts jauns saieta nams Bērzkalnes pagasta Rubeņos. 

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 27379,23. Kopējais pašvaldības finansējums sastāda Ls 7023,11. 

Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 22603,17. 

 

 Projekts „Krišjāņu un Briežuciema bibliotēku lasītavu un publisko interneta 

pieejas punktu rekonstrukcija”. 

Projekta rezultātā lasītavu telpās veikta elektroinstalācijas nomaiņa, iekārto griestu izbūve, 

ieklātas nodilumizturīgas linoleja grīdas, izremontētas sienas, pilnībā atjaunoti sanitārie mezgli, 

kas iekļauj ūdensvada, kanalizācijas un santehnikas pilnīgu nomaiņu, nomainīti esošie logi uz 

stikla pakešu logu blokiem un durvis, kā arī uzstādīta ugunsdzēsības signalizācija. 

Projekta kopējās izmaksas ir 13781,36 Ls. Balvu novada pašvaldības finansējums sastāda 

3614.78 Ls(PVN un 10% līdzfinansējums no projekta attiecināmajām izmaksām). Pārējo summu 

10166.58 Ls finansē ELFLA. 
 

 Projekts „Tilžas pagasta Tautas nama rekonstrukcija un teritorijas 

labiekārtošana”.  

Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 77651,11. 
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 Projekts „Vectilžas pagasta sporta un atpūtas centra rekonstrukcija”. 

Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 29769,75. 

 

 Projekts „Saieta nama rekonstrukcija Bērzpils pagasta Bērzpilī”. 

Projekta īstenošanas rezultātā Bērzpils saieta nama vajadzībām ir rekonstruēta ēka 334,1 m
2 

platībā, izbūvēts otrais stāvs. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 108 118,88, no kurām ELFLA finansējums ir 90% 

jeb LVL 97 306,99, pašvaldības līdzfinansējums 10 % un pievienotās vērtības nodoklis 

(neattiecināmās izmaksas, kas jāsedz pašvaldībai) jeb LVL 32 249,01. 
 

 Projekts „Tautas nama ēkas rekonstrukcija un piebūves būvniecība Vīksnas 

pagasta „Mieriņos”” I.kārta. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 96984,85. Būvdarbu I.kārtas īstenošanai 

attiecināmais finansējums ir LVL 73024,92, no kura ELFLA līdzfinansējums ir 90% jeb LVL 65 

722,42, pašvaldības līdzfinansējums 10 % un pievienotās vērtības nodoklis (neattiecināmās 

izmaksas, kas jāsedz pašvaldībai) jeb LVL 22578,06. 
 

 Projekts „Jauniešu iniciatīvu centra ēkas rekonstrukcija”. 

Jauniešu centra ēkas rekonstrukcija Lejasciema pagastā. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 84 695.53 (bez PVN), no tām 75% publiskais finansējums. 
 

 Projekts „Saieta nama "Biedrības nams" rekonstrukcija (jumta nomaiņa) un 

vienkāršotā rekonstrukcija”. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 69 975.79, no tām 75% publiskais finansējums, 25% 

pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts „Galgauskas kultūras nama "Beveroņi" rekonstrukcija 1. kārta”. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 78 516.76 (bez PVN), no tām 75% publiskais finansējums, 

25% pašvaldības finansējums. 
 



Pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaiste pierobežas pašvaldību attīstībai” 
 

SIA „Omnia Pro”, 2012.gada aprīlis    76 
 

 

 Projekts „Galgauskas kultūras nama „Beveroņi” rekonstrukcija otrās kārtas 

izlases darbi”. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 57 643.22 (bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 

10 % pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts „Galgauskas sporta zāles būvniecība un palīgtelpu rekonstrukcija un 

aprīkošana”. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 205859.53 (bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 

10% līdzfinansējums un PVN tiek segts no ziedojuma. 
 

 Projekts „Jaungulbenes tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana”. 

Telpu rekonstrukcija, logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas izveide. 

Kopējās projekta izmaksas LVL 123 947.57 (bez PVN), attiecināmās izmaksas LVL 118 305.00 

(bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 10% pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts „Beļavas tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana”. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 93810.34 (bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 

10% pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts „Stāmerienas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana”. 

Sporta laukuma rekonstrukcija un centrālās apkures ierīkošana. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 266 089.55 (bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 

10% pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts „Naukšēnu kultūras nama un Naukšēnu Cilvēkmuzeja rekonstrukcija 

un apkārtnes labiekārtošana” 

 

Projekta kopējās izmaksas – 116 065 LVL. 

ELFLA finansējums – 83 661 LVL. 
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Projektā paredzētas 4 aktivitātes: 

1) Naukšēnu kultūras nama telpu rekonstrukcija; 

2) Naukšēnu kultūras nama apkārtnes labiekārtošana; 

3) Naukšēnu Cilvēkmuzeja ekspozīciju telpu iekārtošana; 

4) Naukšēnu Cilvēkmuzeja apkārtnes labiekārtošana. 
 

 Projekts "Sedas kultūras nama rekonstrukcija, I kārta". 

Rekonstrukcijas darbu mērķis ir saglabāt pēc iespējas autentiskāku šīs ēkas izskatu, kas būtu 

uzskatāms kā Staļina valdīšanas laika  arhitektūras liecinieks.  

Rekonstrukcijas laikā tiks veikti ēkas fasādes apdares darbi, jumta seguma remontdarbi, logu ailu 

un rāmju remonts, stiklojuma atjaunošana, ieejas pakāpienu remonts, izbūvēts ieejas mezgls 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atjaunota elektroinstalācija, sakārtota ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēma, sakārtota apkures sistēma, daļai iekštelpu veikti iekšējie apdares darbi un 

atjaunots grīdas segums, izveidotas piemērotas telpas personālam, izbūvēta skatuve, garderobe un 

tualetes. 

Projekta kopējais finansējums ir 140 103,25 LVL, tā īstenošanai apstiprinātais finansējums no 

Eiropas Lauksamniecības fonda lauku attīstībai ir 126 092.92 LVL, bet pārējo summu 14 010.33 

LVL sedz Strenču novada dome.  
 

 Projekts „Saieta nama būvniecība Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā”. 

Saieta namā paredzētas telpas Jaunklidža bibliotēkai, kur varēs organizēt pasākumus Jaunklidža 

iedzīvotājiem, kā arī telpas, kur iedzīvotāji varēs saņemt medicīnas pakalpojumus.  

Saieta namā paredzētas telpas arī bibliotēkas izvietošanai. Paredzamais darba apjoms –kopējā 

būves platība 273 m2. No tiem apmēram 100 m2 plānoti bibliotēkas vajadzībām: lasītava, bērnu 

stūrītis, telpa datoriem, bibliotēkas vadītājas kabinets, krātuve. 
 

 Projekts „Strenču kultūras nama rekonstrukcija I kārta”. 
Projekta kopējais finansējums ir 152 564,46 lati, tā īstenošanai apstiprinātais finansējums no 

Eiropas Lauksamniecības fonda lauku attīstībai ir 96 968.93LVL, bet pārējo summu 55 595.53 

LVL sedz Strenču novada dome. Rekonstrukcijas laikā tiek atjaunotas kultūras nama jumta 

konstrukcijas un mainīts jumta segums, nostiprināti pamati, siltinātas ārsienas, nomainīti logi un 

durvis, izbūvēta jauna elektroinstalācija. Malkas krāšņu vietā, kas bija kļuvušas ugunsnedrošas, 

izbūvēta centrālapkure, kas pieslēgta pilsētas siltumtīkliem. Ir nojaukta kultūras nama vecā 

piebūve, kas bija avārijas stāvoklī un tās vietā uzcelta jauna. Tiek pārbūvēts ēkas ieejas mezgls. 
 

 Kultūras centri, sabiedriskie centri. 
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Jaunannas tautas nama aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. 

Annas pagasta kultūras nama skatītāju zāles apkures uzlabošana, konferenču zāles un palīgtelpu 

vienkāršota rekonstrukcija. 

Jaunlaicenes tautas nama aprīkojuma un inventāra iegāde. 

Sabiedriskais centrs Kalncempjos. 

Malienas pagasta tautas nama ēkas rekonstrukcija un piebūves celtniecība. 

Sporta inventāra iegāde brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Mārkalnes pagastā. 

Pededzes tautas nama nodrošinājums ar nepieciešamo aprīkojumu. 

 

 Projekts „Blomes pagasta kultūras nama rekonstrukcija”.  

 

Blomes pagasta kultūras nams atrodas 19.gadsimtā celtā muižas pilī. Pils jumta segumu veidoja 

20.gadsimta 50 tajos gados uzklātās azbestcementa loksnes, zem kurām atradās vēl iepriekšējais – 

skaidu jumta segums. 

Projekta realizācijas pirmajā kārtā ir veikta ģeotermālās apkures sistēmas ierīkošana kultūras 

namā, otrajā - logu un durvju nomaiņa.  

Projekta mērķis ir nodrošināt kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību Blomes pagasta 

iedzīvotājiem. 

Projekta kopējās izmaksas LVL 144 184,06, no tām LVL 84 526,70 finansē Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, LVL 53 691,62 valsts budžeta finansējums, LVL 5 

965,74 pašvaldības finansējums. 

 

 Projekts ”Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zāles rekonstrukcija”. 

Rekonstrukcijas kopējās izmaksas ir 124280,00 Ls, no tām 56098,00 Ls ir pašvaldības 

finansējums un 68181,82 Ls ir programmas finansējums.  

Sporta zālei ir nomainīta grīda, iebūvēta ventilācijas sistēma, veikta elektroapgādes tīklu montāža, 

veikta ārsienu siltināšana, nomainīti logi, pilnībā nomainīta siltumtrase, nomainīti radiatori sporta 

zālē un 2.stāvā, kur atrodas treneru un skolotāju kabineti. Kabinetos ierīkots arī interneta 

pieslēgumu. Pilnībā nomainīts sanitārais mezgls meitenēm un puišiem, ierīkotas WC un dušās, 

nomainītas flīzes, izremontētas meitenēm un puišiem paredzētās ģērbtuves. Viena WC ir 

pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas pārvietojas ratiņkrēslos. Plānojot siltuma 

saglabāšanu ēkā, vienas ieejas durvis ir pārbūvētas par rezerves izeju.  
 

 Projekts "Viļakas novada bibliotēkas izveidošana". 

Projekta ietvaros Viļakas poliklīnikas ēkas daļu pārveidoja par modernu novada bibliotēku, 

apvienojot Susāju pagasta un Viļakas pilsētas bibliotēku fondus. Atremontētās telpas ir pielāgotas 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izbūvētajā piebūvē tiks izveidots interneta pieejas punkts. 

Jaunajā bibliotēkā būs pieejamas retas grāmatas, plānots izveidot videotēku. 

Telpās ir izveidotas moderni aprīkotas lasītavas visu vecumu iedzīvotājiem, pieaugušajiem un arī 

dažādu vecumu bērniem. Lasītavas bērniem papildinātas ar rotaļu elementiem, aprīkoti spēļu 
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stūrīši. Bibliotēka nākotnē piedāvās iespēju uz vietas iepazīties ar retām grāmatām, žurnāliem. 

Grāmatu fondi tiks papildināti un būs pieejami ikvienam novada iedzīvotājam. 
 

 Projekts „Sporta un atpūtas kompleksa būvniecībā”. 

 

Borisovas un apkārtējo ciemu jaunieši un gados jauni cilvēki labprāt iesaistās sporta aktivitātes 

un aktīvi atpūšas. 250 cilvēku vēlme tika uzklausīta un šobrīd jau tiek īstenota realitātē. Vecumu 

pagasta teritorijā uzsākti darbi Sporta un atpūtas kompleksa būvniecībā. Projektu realizē Viļakas 

novada dome. Projekta 1.etapā ir plānots uzbūvēt sporta un atpūtas ēku, veicot vispārējos 

celtniecības darbus, iekšdarbus, ierīkojot elektroinstalāciju, vedināšanas, ūdens, kanalizācijas un 

apkures sistēmas. 2.etapā objektu paredzēts pieslēgt ārējiem siltumtīkliem, veikt apdares darbus 

un labiekārtot vidi. 

 

 Projekts „Pensionāru saieta un atpūtas nama izveidošana”. 

Šajā projektā vienai no bijušās Viļakas slimnīcas ēkām veic kapitālrekonstrukciju. Ir veikts 

iekštelpu remonts, ir nomainīti logi un durvis, rekonstruētas grīdas un sienas, notiek iekaramo 

griestu ielikšana. Projektā daļēji veic siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju, ir nomainīti 

radiatori, ir izveidota centrālā apkures sistēma. Turpmākie darbi līdz pilnīgai ēkas rekonstrukcijai 

būs: jumta nomaiņa un bēniņu siltināšanā, kā arī ēkas fasādes atjaunošana. Rekonstruētajā ēkā 

būs pieejamas telpas pensionāru nevalstiskajām organizācijām, lai pensionāri varētu rīkot 

dažādus tematiskos vakarus, saietus un aktivitātes, kā arī būs pieejamas telpas, kur speciālisti 

sniegs pakalpojumus vai konsultācijas pensionāriem. 
 

 Projekts „Bērnu rotaļu laukuma izbūve Vectilžā”.  

Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 8730,93. 

 

 Projekts „Sporta laukuma rekonstrukcija Bērzpilī”.  
Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 12776,33. 

 

 Projekts „Sporta un atpūtas teritorijas labiekārtošana publiskas 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai Lizuma pagastā”.  
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Projekta attiecināmās izmaksas LVL 114 846.66 (bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 

10% pašvaldības finansējums. 

 

 Projekts „Līgo pagasta aktīvās atpūtas teritorijas labiekārtošana un 

aprīkošana”. 

 

Laukuma izbūve pie Līgo pagasta kultūras nama, kultūras nama pagrabtelpas rekonstrukcija 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 37 738.84 (bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 

10% pašvaldības finansējums. 

 

 Projekts “Apkārtnes labiekārtošana pie Naukšēnu novada sporta halles”. 

Šī projekta ietvaros pie Naukšēnu novada sporta halles paredzēts izbūvēt lietus ūdens 

kanalizācijas sistēmu, bruģētu gājēju celiņu no skolas, kā arī jaunu asfalta segumu iebrauktuvē 

un laukumā pie halles, pievienojoties esošajam segumam pievedceļā aiz novada vidusskolas. 

ELFLA piešķirtais finansējums projektam – 31 217,66 LVL. 

 

 Projekts „Brīvā laika un sporta objektu izveidošana un rekonstrukcija Žīguru 

pagastā”.  

 

Projekta ietvaros iekārtos sporta laukumu pie Žīguru pamatskolas un rotaļu laukumu pie 

daudzdzīvokļu mājām Kultūras ielā. 

 

 Projekts ”Jaunlaicenes ciema siltumapgādes infrastruktūras modernizācija”. 

 

 Projekts „Baltinavas novada  parka estrādes rekonstrukcija”.  
 

Attiecināmo izmaksu summa ir 56 845,86 lati t.sk. publiskais finansējums sastāda 90% no 

attiecināmajām izmaksām jeb 42 634,39 lati. 

Projekta mērķi: 

1. Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu - Baltinavas novada muižas parku, iekļaujot estrādi parka 

ainavā. 
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2. Rast iespēju esošo un jaunu kultūras un sporta organizēšanu parkā un parka estrādē. 

3. Veicināt Baltinavas novada un muižas parka atpazīstamību. 

4. Motivēt jauniešus un novada iedzīvotājus lietderīgi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku. 

Veicamie darbi: 

1. kārta - estrādes grīdas rekonstrukcija, 

2. kārta - jumta un jumta pārsedzes nomaiņa, latojuma ierīkošana, griestu siltināšana mākslinieku 

telpās, sienu apšūšana ar dekoratīvajiem dēlīšiem, podestu rekonstrukcija, griestu krāsošana, veco 

trotuāra seguma noņemšana un bruģa ieklāšana, pakāpienu bruģēšana, soliņu brusu nomaiņa, 

soliņu krāsošana. 

 

 Projekts „Jaunalūksnes pagasta autoceļu rekonstrukcija”. 

Projekta kopējās izmaksas LVL 245 942,93, no kura ELFLA līdzfinansējums 182 932,76Ls un 

novada pašvaldības finansējums 63 010,17 Ls. 

 

 Projekts „Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcija 1.kārta 2009”. 
Projekta kopējās izmaksas LVL 106 328,04, no kura ELFLA līdzfinansējums 79 086,98Ls un 

novada pašvaldības finansējums 27241,06Ls. 

 

 Projekts „Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcijas 2.kārta”. 

Projekta kopējās izmaksas LVL 63 071,95, no kura ELFLA līdzfinansējums 46 913,02Ls un 

novada pašvaldības finansējums 16158,93Ls. 

 

 Projekts „Alūksnes novada pašvaldības autoceļu rekonstrukcija Malienas 

pagastā”. 

Projekta kopējās izmaksas LVL 58 119,61, no kura ELFLA līdzfinansējums 42 913,42Ls un 

novada pašvaldības finansējums 15206,19Ls. 

 

 Projekts „Mārkalnes pagasta pašvaldības autoceļu rekonstrukcija”. 

Projekta kopējās izmaksas LVL 121 908,61, no kura ELFLA līdzfinansējums 90 675,83Ls un 

novada pašvaldības finansējums 31232,78Ls. 
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 Projekts „Pededzes pagasta pašvaldības ceļu "Ķurši - Kapsēta", ”Pededze - 

Naumova" rekonstrukcija”. 

 Projekta kopējās izmaksas 114 713,36, no kura ELFLA līdzfinansējums 85 323,98Ls un novada 

pašvaldības finansējums 29389,38Ls. 

 

 Projekts „Veclaicenes pagasta pašvaldības autoceļu Krustiņi-Palpierkalns, 

Korneti-Slokas rekonstrukcija”. 

 Projekta kopējās izmaksas 126 281,72Ls, no kura ELFLA līdzfinansējums 93 928,56Ls un 

novada pašvaldības finansējums 32353,16Ls. 

 

 Projekts „Kalncempju pagasta pārvaldes slūžu tilta, autoceļa un ielas 

rekonstrukcija”. 

 Projekta kopējās izmaksas 126 281,72 Ls, no kura ELFLA līdzfinansējums 95 286,27Ls un 

novada pašvaldības finansējums 33879,56Ls. 

 

 Projekts ”Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes ceļu 

"Čistigi-Zagorje" un "Čistigi-Skaliņš" un "Kūdupe-kapsēta" rekonstrukcija”. 

Projekta kopējās izmaksas 88 956,87Ls, no kura ELFLA līdzfinansējums 42 217,63Ls un novada 

pašvaldības finansējums 46 739,24Ls. 

 

 Projekts „Veclaicenes pagasta autoceļa Papardes 1 rekonstrukcija”. 

Projekta kopējās izmaksas 23 295,56Ls, no kura ELFLA līdzfinansējums 17 185,25Ls un novada 

pašvaldības finansējums 6110,31Ls. 

 

 Projekts „Alūksnes novada pašvaldības Ziemeru pagasta ceļu "Parka iela” un 

"Šļukums-Māriņkalns" rekonstrukcija”. 

Projekta kopējās izmaksas 77 046,32Ls, no kura ELFLA līdzfinansējums 56 837,45Ls un novada 

pašvaldības finansējums 20 208,87Ls. 
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 Projekts „Ceļa Kaši- Surikova- Buksti rekonstrukcija, (Baltinava)”. 

Rekonstrukcija tika veikta 4,6 km garā ceļa posmā. Kopējās izmaksas 17 450 lati. 
 

 Projekts "Braslavas pagasta pašvaldības autoceļa „Blanka – Krustiņi” 

3.75km rekonstrukcija 1. kārta un 2. kārta".  

Projekts tika realizēts pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. 

 Projekta rezultātā tika rekonstruēts šis ceļa posms (attīrīti un izveidoti novadgrāvji, izbūvēti 

pievedceļi u.tml.). 

Projekta attiecināmais finansējums ir summa bez PVN, no kura publiskais finansējums 

ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības 

finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām. 

 

 Projekts "Ceļa seguma maiņa Lielā ielā, posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un 

posmā no gājēju tilta līdz Staiceles kapiem". 

Projekts tika realizēts pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. 

Projekta „Ceļa seguma maiņa Lielā ielā posmā no Cepļa līdz Kalēju ielai un posmā no gājēju tilta 

līdz Staiceles kapiem” attiecināmais finansējums ir 57 268.14 LVL , no kura publiskais 

finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības 

finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām. 
 

 Projekts „Ceļa "Dukuļeva - Cērpene" rekonstrukcija”, 
programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 

ietvaros. Rekonstruējamā ceļa garums ir 4.5 km. Projekta ieviešanas rezultātā esošais ceļš tiks 

pastiprināts ar dolomīta šķembu slāni un noklāts ar asfalta segumu. Projekta kopējās izmaksas ir 

Ls 337250,07, attiecināmās izmaksas - Ls 243853,55. Kopējais pašvaldības finansējums sastāda 

Ls 117781.88. 
 

 Projekts „Ceļa Balvu robeža – Verpuļeva rekonstrukcija”, pasākuma 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. 

Projektā plānots ceļa Balvi – Verpuļeva – Elkšņeva – Mūrova posma no 0,00 km līdz 1,809 km 

rekonstrukcija. Projekta kopējās izmaksas 169 840,51 Ls. 
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 Projekts „Krišjāņu pagasta ceļu, ielas piebrauktuvju rekonstrukcija”. 

Projekta īstenošanas rezultātā Krišjāņu pagastā ir rekonstruēti ceļi un ielas 3140 m garumā. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 82 246,50, no kurām ELFLA finansējums ir 

90% jeb LVL 74 021,85, pašvaldības līdzfinansējums 10 % un pievienotās vērtības nodoklis 

(neattiecināmās izmaksas, kas jāsedz pašvaldībai) jeb LVL 32249,01. 
 

 Projekts „Stradu pagasta Krustalīces tilta rekonstrukcija”. 
Tilta rekonstrukcija, barjeru remonts. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 34 869.52 (bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 

10% pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts „Stāmerienas pagasta ceļu rekonstrukcija”. 

Pašvaldības ceļu "Tehnikums - Stūrastas", "Keltes - Kalēji", "Priednieki - Guldupji" un "Kalniena 

- Līvānu mājas" rekonstrukcija. 

Projekta kopējās izmaksas LVL 130661.63 (bez PVN), no tām attiecināmās izmaksas LVL 129 

508.45 (bez PVN), no kurām 90% publiskais finansējums, 10% pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts „Litenes pagasta ceļa „Kordona- Sils- Silmalas” rekonstrukcija”. 

3.33 km ceļa rekonstrukcija. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 112271.60. 

(bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 10% pašvaldības finansējums. 

 

 Projekts „Lejasciema pagasta Lejasciema ielu rekonstrukcija”. 

1.156 km ceļu rekonstrukcija. 

 Projekta attiecināmās izmaksas LVL 18 493.20 (bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 

10% pašvaldības finansējums. 
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 Projekts „Daukstu pagasta ceļa „Daukstu veikals- Augstsalnieki” 

rekonstrukcija”. 

2.83 km ceļa rekonstrukcija. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 63979.49 (bez PVN) no tām 90% publiskais finansējums, 

10% pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts „Druvienas pagasta ceļa „Pērle- Aldari- Aizvēji- Ziemeļi” 

rekonstrukcija”. 
3.5 km ceļa rekonstrukcija. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 101 033.11 (bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 

10% pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts „Tirzas pagasta ceļa „Skola- Dārtiņa” rekonstrukcija”. 

5.60 km ceļa rekonstrukcija. Projekta attiecināmās izmaksas LVL 102 539.99 (bez PVN), no tām 

90% publiskais finansējums, 10% pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts „Rankas pagasta autoceļa "Lācītes-Ranka" A-1 rekonstrukcija”. 

3.25 km ceļa rekonstrukcija. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 79 975.38 (bez PVN), no tām 90% publiskais finansējums, 

10% pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts „Pašvaldības autoceļu Mūļas - Ķipi - Naukšēni rekonstrukcija”. 

Ķoņu pagastā notika projekta “Pašvaldības koplietošanas autoceļu Mūļas - Ķipi - Naukšēni no 0.0 

līdz 1.3 km, piebraucamā ceļa ciematam no 0.0 līdz 0.064 km un ciemata ielas 0.84 km 

rekonstrukcija” īstenošana. 

Projekta kopējās izmaksas - 133 764 LVL (bez PVN).  
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 Projekts "Rūjienas Rīgas ielas brauktuves un nobrauktuvju rekonstrukcija", 
pasākuma 321 "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" ietvaros. 

Projekta ietvaros ir tika rekonstruēta Rīgas iela posmā no Kalnkroga līdz Skolas ielai. Projekta 

plānotās kopējās izmaksas ir LVL 169 400, no kurām ELFLA un valsts budžeta dotācijas 

līdzfinansējums sastāda LVL 105 000,00. 
 

 Projekts „Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija”. 

 

Projekta realizācijas ietvaros sagatavots tehniskais projekts.  

Projekta mērķis ir veikt pašvaldības ceļu rekonstrukciju, uzlabot novada iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem dzīves un darba apstākļus, veicināt Smiltenes novada iedzīvotāju dzīves līmeņa 

celšanos, tādā veidā radot pamatu iedzīvotāju piesaistei. 

Projekta rezultātā paredzēts rekonstruēt pašvaldības autoceļus Bilskas, Brantu, Blomes, 

Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Smiltenes pagastos, ar kopējo garumu 39,976 km. 

Plānotā autoceļu grants seguma atjaunošana 37,506 km, ielu asfaltēšana 2,02 km, ceļu asfaltēšana 

- 0,450 km. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas Ls 946 706,58, no kurām ELFLA līdzfinansējums Ls 698 

390,10 un Smiltenes novada domes finansējums Ls 248 316,48. 

 

 Projekts „ Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana”. 
Programma, fonds Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

(ELFLA), pasākums "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem". 

Projekta mērķis:  Uzlabot Valkas novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem dzīves un darba 

apstākļus, veicot ceļu rekonstrukciju Ērģemes pagastā 0,7 km garumā, ielu rekonstrukciju 

Zvārtavas pagasta Stepu ciemā, uzceļot sporta zāli Vijciemā un veicot Mierkalna tautas nama 

vienkāršoto rekonstrukciju Zvārtavas pagastā un Turnas tautas nama vienkāršoto rekonstrukciju. 

Aktivitātes: 

1. Sporta zāles būvniecība Vijciema pagastā. 

2. Valkas novada valdījumā esošo reģistrēto ceļu - Ērģemes pagastā: 1. Ceļš „Darbnīcas -Turnas 

veikals” 2. ceļš „Turnas veikals -Liepu iela un Zvārtavas pagasta Gaujas ielas, Liepu ielas, 

Nākotnes ielas rekonstrukcija. 

3. Mierkalna tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija Zvārtavas pagastā un Turnas tautas nama 

vienkāršotā rekonstrukcija Ērģemes pagastā. 

4. Būvuzraudzība. 

5. Autoruzraudzība. 

6. Publicitātes pasākumi. 

Projekta kopējās izmaksas 435600 LVL. 

ELFLA finansējums 3 400 757,35 LVL. 

Valsts budžeta dotācija 240 053,45 LVL. 

Valkas novada domes līdzfinansējums 1 357 395,49 LVL. 
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 Projekts „Ielu apgaismojuma izbūve Ungurpilī”. 

Projekts realizēts pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. 

Projekta rezultātā Ungurpilī izbūvēts ielu apgaismojumu, uzstādot jaunus apgaismojuma balstus, 

ielu apgaismojuma līnijas kopējais garums ~ 2400 m, kas nodrošinās iedzīvotāju drošību un drošu 

pārvietošanos diennakts tumšajā laikā. 

Projekta „Puikules ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija” attiecināmais finansējums ir 42 

271.58 LVL, no kura publiskais finansējums ELFLA un valsts budžeta līdzekļi ir 90 % no 

attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām. 
 

 

 Projekts „Bērzpils pagasta ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija”, 
 Projekta kopējās izmaksas ir Ls 171860. Projekta īstenošanas termiņš 2012. gada 1.novembris. 

 

 Projekts „Baltinavas interešu – izglītības un kultūras centra radošo darbnīcu 

jumta rekonstrukcija”, ELFLA. 

Kopējās projekta izmaksas 79 795,27 LVL, no tām ELFLA finansējums 58 832,19 LVL. 

 

 Projekts „Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izbūve Mazsalacas 

novadā”. 

Projekta mērķis ir veikt publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanu, lai nodrošinātu rekreācijas 

pamatpakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, uzlabojot un dažādojot iedzīvotāju brīvā 

laika pavadīšanas iespējas. Radīt piemērotu vidi, kā mierīgai atpūtai svaigā gaisā, tā arī 

dinamiskiem kultūras pasākumiem. 

Projekta plānošanas gaitā tika paredzēta bruģēta laukuma un piebraucamā ceļa izbūve, kā arī 

tradicionāla tipa nojumes, galdu un solu uzstādīšana. Turklāt laukums ar tam piegulošo 

infrastruktūru atradīsies ģeogrāfiski izdevīgā vietā, un būs lieliska pulcēšanās vieta, kā jaunāko 

paaudžu pārstāvjiem, tā arī, un, jo īpaši, vecākā gadagājuma iedzīvotājiem, tādējādi veicinot ne 

tikai sabiedrības vienotību, bet arī paaudžu saskarsmi. Nepieciešamības gadījumā laukums var 

tikt izmantots arī kā stāvlaukums. Labiekārtots pasākumu un pulcēšanās laukums radīs patīkamu 

estētisko Mazsalacas tēlu, tādējādi attīstot tūristu pieplūduma intensitāti, kā arī uzlabos novada 

iedzīvotāju atpūtas un rekreācijas iespējas. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 18367,26. Eiropas lauksaimniecības fonda 

līdzfinansējums ir Ls 13775,45, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta 

līdzfinansējums. 
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 Projekts „Mazsalacas pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija”. 

Projekta mērķis ir izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu pilsētas bibliotēku, radīt estētiski 

pievilcīgu vidi un kultūras iestādei atbilstošu vizuālo tēlu, lai ilgtermiņā nodrošinātu vietējās 

sabiedrības vajadzībām atbilstošus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos 

pakalpojumus. 

Projekta ietvaros tiks atjaunots ēkas Parka ielā 9 pirmais stāvs, nosiltinātas ēkas ārsienas, 

nomainīti logi un durvis, atjaunotas grīdas, izbūvēts sanitārais mezgls, vēdināšanas sistēma, 

atjaunoti iekšējie elektrotīkli, ierīkoti telefona un datortīkli, atjaunots ūdensvads un kanalizācija, 

bibliotēkas vajadzībām atsevišķā ēkā ierīkota granulu katla apkure.  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 147 294,62 Ls. Eiropas lauksaimniecības fonda 

līdzfinansējums ir 110 470,96 Ls, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta 

līdzfinansējums. 

 

 

10.2. Leader 

 

ELFLA pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ietvaros.  

 

LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, 

sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. 
 

 Projekts ”Vilzēnu tautas nama labiekārtošana, tehniskā aprīkojuma iegāde”. 

Projekta ietvaros Vilzēnu tautas namam ir iegādāti 250 jauni apmeklētāju krēsli. Iegādājoties 

Vilzēnu tautas nama skatītāju zālei paredzētos 250 krēslus, kultūras pasākumu apmeklētājiem 

un koncertprogrammu sniedzējiem ir iespēja ērtā, estētiski sakārtotā vidē izmantot kultūras 

nama sniegtās iespējas. Nodrošinot tautas namu ar tehnisko aprīkojumu, ieguvums ir ne tikai 

kultūras pasākumu apmeklētājiem, bet arī pašdarbības kolektīviem. Iegādājoties projektoru, tika 

paplašināts tautas nama kultūras piedāvājums, jo var izrādīt mākslas un dokumentālās filmas, 

multiplikācijas filmas, uzskates materiālus. 

Kopējais finansējums šim projektam 3855.20 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta 

ietvaros 3160.00 LVL no tām publiskais finansējums 2370.00 LVL. 
 

 Projekts “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu piedāvājuma uzlabošanai 

Puikules tautas namā”. 

Projekta ietvaros Puikules tautas namam ir iegādāts mūzikas aprīkojums (digitālās klavieres 
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YAMAHA YDP-V240,akustiskā sistēma, mikrofoni u.c.), piegādātājs – SIA MD Profesional, 

un tehniskais aprīkojums (projektors, ekrāns), piegādātājs – SIA MGE.  

Iegādājoties digitālās klavieres un skaņu aparatūru, tiek nodrošināti kvalitatīvi pašdarbības 

kolektīvu mēģinājumi un koncertēšanas iespējas. Uzlabojusies pasākumu apskaņošana, kas 

veicina kvalitatīvu, mūsdienīgu kultūras produkta un pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem 

pagastā un novadā. 

Kopējais finansējums šim projektam 4359.76 LVL(ar PVN), attiecināmās izmaksas projekta 

ietvaros 3573.57 LVL no tām publiskais finansējums 2680.18 LVL. 

 

 Projekts „Stāķu pamatskolas aktu zāles griestu vienkāršotā renovācija”. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 4407.02, no kurām 90% ELFLA finansējums, 10% 

pašvaldības finansējums (PVN sedz pašvaldība). 
 

 Projekts "Valkas novada Mierkalna tautas nama skatuves vienkāršotā 

rekonstrukcija". 

 

Projekta mērķis: uzlabot Valkas novada iedzīvotājiem sadzīves un kultūras darbinieku darba 

apstākļus, veicot Mierkalna tautas nama skatuves vienkāršoto rekonstrukciju Zvārtavas pagastā. 

Aktivitātes: - skatuves elektroapgāde,- skatuves rekonstrukcija. 

Projekta kopējās izmaksas 9539,41 LVL. 

ELFLA finansējums 7037,27 LVL. 

Valkas novada domes līdzfinansējums 781,92 LVL +PVN. 
 

 Projekts „Jaunu pakalpojumu izveide un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 

Gulbenes bibliotēkas apmeklētājiem”.  

Informatīvā displeja, TV turētāja, kopētāja, lāzerdrukas iekārtas, grāmatu un žurnālu nodošanas 

iekārtas iegāde. Projekta attiecināmās izmaksas LVL 4173.58 (bez PVN), no tām 75% 

publiskais finansējums, 25% pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts „Lejasciema jauniešu centra „Pulss” telpu aprīkošana un iekārtošana 

nodarbību un apmācību norises nodrošināšanai”. 

Skapju, krēslu, pufu, galdu, datoru iegāde. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 3936.37 (bez PVN), no tām 75% publiskais finansējums, 

25%  pašvaldības finansējums. 
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 Projekts „Pieejamas vides veidošana Gulbenes novada iedzīvotājiem”. 

Virtuves komplekta iegāde jauniešu centrā "Bāze". Projekta attiecināmās izmaksas 

LVL 4592.01 (bez PVN), no tām 75% publiskais finansējums, 25% pašvaldības finansējums. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 5317.26 (bez PVN), no tām 75% publiskais finansējums, 

25% pašvaldības finansējums. 

 

 Projekts „Taututērpu iegāde Beļavas pagasta deju kolektīvam „EGA"". 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 3911.20, no tām 90% ELFLA finansējums, 10% 

pašvaldības finansējums (PVN sedz pašvaldība). 
 

 Projekts „Līgo kultūras nama telpu labiekārtošana un skaņas un gaismas 

aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai”. 

Krēslu iegāde, skatuves aizkaru komplekta izgatavošana, apgaismošanas un apskaņošanas 

aparatūras iegāde. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 6083.28, no kurām 90% ELFLA 

finansējums, 10% pašvaldības finansējums (PVN sedz pašvaldība). 
 

 Projekts „Skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu 

sniegšanas nodrošināšanai Litenes tautas namā un brīvdabas estrādē „Parkalīcis””. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 5317.26 (bez PVN), no tām 75% publiskais finansējums, 

25% pašvaldības finansējums. 

 

 Projekts „Aprīkojuma iegāde Jaungulbenes tautas namam”. 

Krēslu un aizkaru komplekta iegāde. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 2362.81, no kurām 90% ELFLA finansējums, 10% 

pašvaldības finansējums (PVN sedz pašvaldība). 
 

 Projekts „Krāsains dzīpars Beļavai". 

Šujmašīnas, grozu un mēbeļu komplekta iegāde, aizkaru un aizkarstangu komplekta iegāde, 

būvmateriālu iegāde. 



Pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaiste pierobežas pašvaldību attīstībai” 
 

SIA „Omnia Pro”, 2012.gada aprīlis    91 
 

 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 792.61, no kurām 90% ELFLA finansējums, 10% 

pašvaldības finansējums (PVN sedz pašvaldība) 
 

 Projekts „ Beļavas tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana, (2. kārta)”. 

Kopējās attiecināmās izmaksas 3900,00 Ls, no tām 90% ELFLA finansējums, 10% pašvaldības 

līdzfinansējums, PVN sedz pašvaldība. 
 

 Projekts “Buku – Zelču kapsētas celtniecība”.  

Projektā paredzēta tikai kapličas celtniecība, kopējās projekta izmaksas ir 5958,81 Ls. Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) nodrošināja 90 % finansējumu jeb 5362,93 Ls 

projekta īstenošanai, 10 % jeb 595,88 Ls līdzfinansējumu piešķīra Viļakas novada dome. 

Apgūstot šo finansējumu, ir sasniegts projekta mērķis – uzcelta kapliča.  
 

Projekts „Trenažieru iegāde Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālei”.  

Skolēniem ir pieejama jauna trenažieru zāle. Tajā izvietoti 5 jauni trenažieri: kompleksais 

trenažieris, velotrenažieris, skrejceliņš, pievilkšanās trenažieris (t.sk. vēderpresei un iespējai 

trenēt roku salikšanu un iztaisnošanu), svaru trenažieris (stieņa spiešanai guļus, bicepsa 

muskuļiem un kāju muskuļiem). 

Plānotās projekta izmaksas bija 3018,00 Ls, reālas izmaksas 3239,00 Ls. No programmas 

projekts saņēma 1870,66 Ls. 

 

 Projekts „Bilskas ezera pludmales labiekārtošana”, Smiltene. 

 

Projekta mērķis - veicināt vietējās attīstības stratēģijas darbības teritorijas labiekārtojuma 

līmeņa celšanu, sakārtojot infrastruktūras un dabas objektus, veidot pievilcīgu ainavu vietējā 

lauku teritorijā. 

 Bilskas ezera pludmale ir iecienīta atpūtas vieta. Īstenojot projektu, ieguvēji ir gan vietējie 

iedzīvotāji, gan pagasta viesi. Vasaras sezonā pludmali apmeklē iedzīvotāji no kaimiņu 

pagastiem un pilsētas. Sakārtota pludmale ir vērtīgs ieguldījums pagasta ainavas uzlabošanā. 

 Veicot labiekārtošanas darbus, tika paplašināta pludmale norokot dūņaino grunti un ieklājot 

dabīgo smilts grants segumu. Izgatavoti un uzstādīti masīvkoka soli ar atzveltnēm – 5 gab., 

masīvkoka soli bez atzveltnēm- 3 gab., masīvkoka šūpoles, peldētāju laipa un peldētāju 

platforma. 

 Projekta kopējās izmaksas Ls 3550,20 no tā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

finansējums Ls 2182,50, un Smiltenes novada domes līdzfinansējums Ls 1367,70. 
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 Projekts "Valkas novada Mierkalna tautas nama skatuves vienkāršota 

rekonstrukcija". 

Kopējās izmaksas 9539,41 LVL. 
 

 Projekts “Sporta un brīvā laika infrastruktūras attīstība Šķilbēnu pagastā”. 

Lai pilnveidotu sporta un brīvā laika infrastruktūru Šķilbēnu pagastā un Viļakas novadā, tika 

veiktas divas aktivitātes. Veica vienkāršoto rekonstrukciju sanmezglam Rekavas vidusskolā un 

ierīkoja apgaismojumu distanču slēpošanas trasē „Balkani”. Projekta ieguvumi ir: iespēja 

piedāvāt kvalitatīvākus nakšņošanas pakalpojumus sportistiem un citiem interesentiem Rekavas 

vidusskolā; paplašināt dabas parkā „Balkani” pieejamo pakalpojumu piedāvājumu ziemas 

sezonā. Slēpotājiem būs iespējams slēpot diennakts tumšajā laikā. Projekta kopējās izmaksas ir 

9759,54 Ls. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) nodrošina 90 % 

finansējumu jeb 7199,99 Ls, pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 10 % apmērā - 799,96 Ls un 

sedz projekta neattiecināmos izdevumus jeb PVN likmi – 1759,92 Ls.  
 

 Projekts „Jaunannas tautas nama apkārtnes labiekārtošana”. 

Kopējās izmaksas 3 509,01 LVL, ELFLA finansējums 2610,01LVL , pašvaldības finansējums 

899,00LVL. 

 

 Projekts ”Jaunlaicenes muižas muzeja teritorijas labiekārtošana”. 

Kopējās izmaksas 4 980,74LVL, ELFLA finansējums 3 813,61LVL , pašvaldības finansējums 1 

167,13 LVL. 
 

 Projekts „Rīgas ielas gājēju zonas labiekārtošana Gulbenē”. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 6750.00 (bez PVN), no tām 75% publiskais finansējums, 

25% pašvaldības finansējums. 
 

 Projekts “Sporta un brīvā laika infrastruktūras attīstība Šķilbēnu pagastā”.  

Mērķis -  ir ierīkot apgaismojumu distanču slēpošanas trasē „Balkani” un veikt remontu 

(vienkāršotu rekonstrukciju) sanmezglam Rekavas vidusskolā, lai pilnveidotu sporta un brīvā 
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laika infrastruktūru Šķilbēnu pagastā un Viļakas novadā. Projekta kopējās izmaksas ir 9759,54 

Ls. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) nodrošina 90 % finansējumu jeb 

7199,99 Ls, pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 10 % apmērā - 799,96 Ls un sedz projekta 

neattiecināmos izdevumus jeb PVN likmi – 1759,92 Ls. 

 Veicot paredzētos darbus, tiks nodrošināti kvalitatīvi sanitārā mezgla pakalpojumi, piedāvājot 

kvalitatīvākus nakšņošanas pakalpojumus sportistiem un citiem interesentiem Rekavas 

vidusskolā. Ierīkojot apgaismojumu distanču slēpošanas trasē, būs iespējams nodrošināt 

slēpošanu diennakts tumšajā laikā, palielināta būs pieejamība pakalpojumam. Būs dota iespēja 

slēpot gribētājiem slēpot arī darbdienu vakaros, ne tikai sestdienās un svētdienās. 
 

 Projekts “Jauniešu centra izveide Viļakā”.  

Mērķis - iekārtot telpas jauniešu aktivitāšu veikšanai un piesaistīt jauniešus no sociālā riska 

grupām. Jauniešu centru izveidos Viļakas Valsts ģimnāzijas pagrabtelpās. Projekta kopējās 

izmaksas ir 5973,84 Ls. ELFLA nodrošina 90 % finansējumu jeb 4406,93 Ls, pašvaldība 

nodrošina līdzfinansējumu 10 % apmērā - 489,66 Ls un sedz projekta neattiecināmos izdevumus 

jeb PVN likmi – 1077,25 Ls. Projektā veiks divu pagrabtelpu vienkāršotu rekonstrukciju, kā arī 

iegādāsies mēbeles jauniešu centra telpām un galda tenisu un novusa galdu. Veicot paredzētos 

darbus, izveidos jauniešu centru Viļakā, tādējādi piedāvājot jauniešiem vienu pulcēšanās vietu, lai 

dotu iespēju realizēt savas iniciatīvas. 
 

 Projekts „Datorgrafikas mācību priekšmeta ieviešana Smiltenes Mākslas 

skolā”.  

Projekta mērķis ir Smiltenes mākslas skolā ieviest jaunu mācību priekšmetu – datorgrafiku, 

profesionālās ievirzes izglītības „Vizuāli plastiskā māksla” programmā. Pilnveidojot mācību 

programmu audzēkņi apgūtu jaunas prasmes un iemaņas jauno tehnoloģiju sfērā. 

Kopējais finansējums 2999Ls, no kura ELFLA līdzfinansējums 2212Ls un Smiltenes novada 

domes finansējums 787Ls. 
 

 Projekts „Tautas tērpu un mūzikas apskaņošanas tehnikas iegāde Grundzāles 

pagasta kultūras namam”. 

 

Lai celtu Grundzāles pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, Projekta ietvaros tika veiktas sekojošas 

aktivitātes: 

Iegādāti tautas tērpi 12 dejotāju pāriem;  

Iegādāts kultūras nama pasākumu apskaņošanas tehnikas komplekts.  

Projekta mērķis ir veicināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu 

iedzīvotājiem, saglabājot un pilnveidojot vietējās tradīcijas. Pateicoties projekta realizācijai, tiks 

dota iespēja vienlaicīgi uzstāties 12 dejotāju pāriem, kas līdz šim nebija iespējams, kā arī jaunos 

tērpus variēt ar esošajiem, pie kam jaunajā komplektā būs tādas komponentes (piemēram, garais 

vīru svārks, sievu garā jaka un lakats), kuru līdz šim deju kolektīva rīcībā nebija.  
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Ieguvums no apskaņošanas tehnikas komplekta iegādes būs ļoti nozīmīgs- uzlabosies ne vien 

mūzikas atskaņošanas kvalitāte, bet arī pasākumu nodrošināšana ar mikrofoniem, kas līdz šim 

Grundzāles kultūras namā nebija pieejami. 

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 6202,76, no tām LVL 3832,81 finansē Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un LVL 2369,95 ir pašvaldības līdzfinansējums. 
 

 Projekts ”Saglabāsim brīvības cīnītāja piemiņu". 

Projekta mērķi:  

- Veicināt sadarbību starp sieviešu biedrību "Vaivariņi", Baltinavas pašvaldību un Baltinavas 

vidusskolu.  

-Audzināt jauniešos patriotisma jūtas. 

-Godināt Brīvības cīņās kritušos karavīrus.  

- Atjaunot Voldemāra Mīlberga kapa vietu.  

Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja 380,00 latus, no kuriem 90% jeb 342,00 lati bija 

publiskais finansējums (ELFLA) un 10% jeb 38,00 latu līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas 

novada pašvaldība. 

 

Projekts „Skatuves modernizācija Baltinavas kultūras namā". 

 

Projekta mērķi: 

1. Radīt vizuāli pievilcīgu interjeru Baltinavas novada kultūras namā.  

2. Uzstādīt drošu skatuves mehānismu. 

3. Radīt iespējas kultūras darba un pasākumu dažādošanai un iedzīvotāju aktivizēšanai. 

Projekta uzdevums: nomainīt nolietojošos skatuves aizskaru mehānismu (kulišu stanga, rokas 

vinčas, sijas, troses, prožektoru stanga) un uzstādīt jaunus skatuves aizkarus (kulises, sofa, 

priekškars, portāla sāni, arlekīns).  

Projekta publiskais finansējums sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības 

finansējums 10%. 

ELFLA finansējums sastādīja 4417,63 latus, Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējums 

sastādīja 490,85 latus un 22% PVN 1079,87 lati.  
 

 Projekts „Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja ēku renovācija”. 

Projekta kopējās izmaksas 9116,27 LVL, tai skaitā ELFLA finansējums 7533,67 LVL, bet 

pašvaldības 1582,60LVL. 

 

 Projekts ”Mālupes pagasta īpašuma "Māras" pielāgošana sociālā centra izveidei 

un aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu dažādošanai”. 
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Projekta mērķis ir uzlabot sociāli maznodrošināto iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tā ietvaros tika 

pabeigts ēkas remonts un iegādāts aprīkojums – mēbeļu komplekts, televizors, žalūzijas. Kopējās 

projekta izmaksas bija Ls 10 731,47, tajā skaitā publiskais finansējums – Ls 6 651,74. 

Sociālajā centrā ir izveidots dienas centrs dažādām iedzīvotāju grupām, „krīzes" istaba dažādās 

nelabvēlīgās situācijās nonākušiem iedzīvotājiem, kā arī lietotu apģērbu un preču maiņas punkts. 

„Mārās" tika izveidotas divas darba vietas – te strādā sociālais darbinieks un sociālā darba 

organizatore.  

 

 Projekts „Veļas mazgātavas un dušas telpas renovācija”, Gulbene. 

Dušas un veļas telpu renovācija Sociālajā dienestā. 

Projekta attiecināmās izmaksas LVL 9993.88 (bez PVN), no tām 75% publiskais finansējums, 

25% pašvaldības finansējums. 

 

 Projekts „Sociālās palīdzības istabas izveide”, Smiltene. 

 

Blomes pagasta feldšerpunkts ir pārcelts uz pagasta pārvaldes ēku, kura atrodas Blomes pagasta 

centrā.  

Lai uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu jaunus sociālos pakalpojumus Blomes 

pagasta trūcīgajām un maznodrošinātajām personām projekta ietvaros tika veiktas sekojošas 

aktivitātes: 

 Aprīkojuma iegāde sociālās palīdzības istabas iekārtošanai.  

 Telpas vienkāršotā rekonstrukcija.  

Sociālās palīdzības istaba aprīkota ar dušas kabīni, karstā ūdens boileri, veļas mašīnu, izlietni, 

nomainīta elektroinstalācija, uzstādīta ūdens apgādes un kanalizācija sistēma. Atbilstoši cenu 

aptaujas rezultātiem sociālās istabas telpas rekonstrukciju veica un nepieciešamo inventāru 

piegādāja SIA „V- Nams”. 

Pateicoties projekta realizācijai pagasta mazturīgajiem iedzīvotājiem ir dota iespēja nomazgāties, 

izmazgāt veļu, u.c.  

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 2566,10 no tām LVL 2103,36 finansē Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un LVL 673,07 ir pašvaldības līdzfinansējums. 

 

 Projekts „Sociālās palīdzības istabas „Mūsmājas” izveide”,  Smiltene. 

  

Projekta ietvaros tika veikta Sociālās istabas „Dūjiņas 11” vienkāršota rekonstrukcija.  

Projekta mērķis ir sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu sociālo 

pakalpojumu nodrošināšana Palsmanes pagasta trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm.  

Projekta kopējās izmaksas LVL 8164,34, no kura ELFLA līdzfinansējums 5019,07 Ls un 

Smiltenes novada domes finansējums 3145,27 Ls. 
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11. Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) 

No Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) piešķir finansējumu piekrastes uzņēmumiem un 

iedzīvotājiem, lai palīdzētu pielāgoties situācijas izmaiņām zivsaimniecības nozarē un 

nodrošinātu to ekonomisko un ekoloģisko ilgtspēju. 

Finansējumu var piešķirt visām šīs nozares jomām — jūras un iekšzemes zvejniecībai, 

akvakultūrai (zivaudzētavām, čaulgliemju un ūdensaugu audzētavām) un zvejas produktu 

apstrādei un tirdzniecībai. Īpaša uzmanība ir pievērsta piekrastes kopienām, kuras visvairāk skar 

nesenās pārmaiņas nozarē. 

Projektus finansē, pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu izstrādātajiem stratēģiskajiem plāniem un 

darbības programmām. EZF finansējumam ir piecas prioritāras jomas: 

 flotes pielāgošana (piemēram, atbalsts veco kuģu demontāžai),  

 akvakultūra, zvejas produktu apstrāde un tirdzniecība, iekšzemes zveja (piemēram, pāreja 

uz ekoloģiski tīrākām ražošanas metodēm),  

 vispārējas nozīmes pasākumi (piemēram, uzlabot produkcijas izsekojamību vai 

marķēšanu),  

 zvejas apgabalu ilgtspējīga attīstība (piemēram, lai dažādotu vietējo ekonomiku),  

 tehniskā palīdzība EZF pārvaldības finansēšanai.  

EZF projekti pašvaldībās 

 Projekts „Publiskās tualetes izveide Mazsalacas novadā”, 

pasākuma "Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana" aktivitātes „Ciematu, kuros veic 

zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros.  

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas infrastruktūras piesaisti Mazsalacas novada 

iedzīvotājiem, tādējādi ceļot dzīves līmeni novadā un veicinot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas 

attīstību. Publiskās infrastruktūras attīstība ļaus novada iedzīvotājiem novērtēt reģionu un 

stiprināt saikni ar novadu, un veicināt apdzīvotības saglabāšanos ar zivsaimniecību saistītajā 

teritorijā. 

Paredzēta atbilstoša laukuma izveide tualetes uzstādīšanai un gājēju celiņa izveide līdz tualetei. 

Laukumā tiks uzstādīta moduļa tipa tualete ar diviem nodalījumiem - vīriešu un sieviešu, kas 

attiecīgi pielāgoti specifiskajām vajadzībām. Lai tualete spētu pildīt tās funkcijas, tiks izbūvēts 

pieslēgums centrālajai Mazsalacas pilsētas ūdensapgādei un kanalizācijai. Tā kā tā tiks novietota 

novada centrā - Mazsalacas pilsētā - tuvu pilsētas centram, lieli ieguvēji būs ne tikai pilsētas 

iedzīvotāji, bet arī pārējie novada iedzīvotāji un tūristi, kuriem ierodoties novada centrā beidzot 

būs pieeja sanitārajam mezglam.  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 1159,60. Eiropas zivsaimniecības fonda 

līdzfinansējums ir Ls 8669,70, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta 
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līdzfinansējums. 

 

Projekts „Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Salacas baseina mazajās 

upēs nepieciešamo vaislinieku nozveja”. 

Realizējot projektu, Salacas upes grīvas pieguļošajos Rīgas jūras līča ūdeņos zvejnieku 

saimniecība „Rhodeus” nozvejoja 50 taimiņu vaisliniekus (25 tēvi un 25 mātes), kurus 2011.gada 

8.novembrī nodeva zivju audzētavai „Tome” taimiņu ikri ieguvei un tālākai taimiņu ataudzēšanai. 

Projekta realizācijas rezultātā iegūta iespēja nākamajā gadā palielināt Salacas baseina mazo upju 

taimiņu populāciju, kas sekmēs šīs sugas krājumu pieaugumu Rīgas jūras līča piekrastē un 

Salacas upē. Līdz ar to tiks attīstīta  licencētā makšķerēšana, kas savukārt veicinās tūrismu un 

brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Projekta kopējās izmaksas 1275 Ls, tai skaitā Salacgrīvas novada domes līdzfinansējums 172 Ls. 
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12. Eiropas teritoriālā sadarbība 2007-2013 

 

 

Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis ir stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un 

reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina 

integrētu teritoriālu attīstību saistībā ar Kopienas prioritātēm, kā arī starpreģionu sadarbību un 

pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī. 

Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda (ERAF) līdzekļiem un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) 

līdzekļiem 

 

 

ES STRUKTŪRFONDU 3. MĒRĶA „EIROPAS TERITORIĀLĀ SADARBĪBA” IEVIEŠANA 

LATVIJĀ 2007.-2013.GADAM: EIROPAS TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS 

PROGRAMMAS 

 Igaunijas-Latvijas programma pārrobežu sadarbības programma; 

 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma;  

 Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma; 

 Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma EKPI ietvaros;  

 Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma EKPI ietvaros;  

 Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma ar integrētiem EKPI 

elementiem;  

 Starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC; 

 Pilsētvides attīstības programma URBACT II. 

 

 

12.1. Igaunijas-Latvijas programma pārrobežu sadarbības programma  

 
Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas 

pārrobežu sadarbības programmas (turpmāk – Programma) mērķis ir veicināt Programmas 

teritorijas ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko konkurētspēju, panākot saskaņotu pārrobežu 

pieeju ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai, iesaistot vietējos iedzīvotājus un kopienas, kas 

no tā gūtu labumu. 

Igaunijas - Latvijas sadarbības programma tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Teritoriālās 

sadarbības principiem un atbalsta pārrobežu sadarbību. Šī programma turpina veidot sadarbības 

saites starp Igauniju un Latviju, ko aizsāka jau Baltijas jūras reģiona Kaimiņattiecību 

programmas INTERREG III B ietvaros īstenotā Igaunijas-Latvijas-Krievijas INTERREG IIIA 

prioritāte. 

Programmu finansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF), Latvijas Republika un 

Igaunijas Republika. 

 

Programmas attiecināmās teritorijas: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm
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Latvijā: Kurzeme, Rīga, Pierīga un Vidzeme; 

Igaunijā: Lõuna – Eesti un Lääne – Eesti reģioni. 

 
4. att. Programmas attiecināmā teritorija 

 

Programmā  ir izdalītas trīs prioritātes: 

Prioritāte 1. Lielāka Programmas teritorijas saliedētība: 

1.1. Izolācijas samazināšana, uzlabojot iekšējos un ārējos sakarus programmas teritorijā; 

1.2. Publisko pakalpojumu un resursu kopīgas vadības uzlabošana. 

Prioritāte 2. Programmas teritorijas augstāka konkurētspēja: 

2.1. Vieglāka uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība; 

2.2. Programmas teritorijas pievilcības palielināšana; 

2.3. Darba prasmju un cilvēkresursu uzlabošana. 

Prioritāte 3. Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas: 

3.2. Vietēja mēroga kopīgu aktivitāšu veicināšana. 

 

Maksimālais projekta ilgums ir 24 mēneši. 

Projekta apjoms ir no 20 000 eiro līdz 2 miljoniem eiro. 

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir līdz 85% (Atkarībā no 

atbalsta saņēmēja veida un prioritātes). 

Apstiprināto projektu Latvijas partneriem ir iespēja saņemt papildus 5% valsts finansējuma 

(Izņemot privātos uzņēmumus (komercsabiedrības)). 

 

Programmas atbalsta saņēmēji: 

 Pašvaldības un to izveidotās iestādes; 

 Valsts iestādes: nozaru ministrijas, centrālās valsts pārvaldes iestādes un to 

padotībā esošās iestādes; 

 Nevalstiskās organizācijas; 

 Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas; 

  Privātie uzņēmumi (komercsabiedrības). 

 

Detalizētāka  informācija: http://www.estlat.eu/informacija-latviski/programmas-

rokasgramata/ 
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 Projekts Nr. EU 30266 „Ilgtspējīga vietējās dabas un kultūras mantojuma 

izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaā un Apes reģionos” („Bay Local”). 

 

Projekta galvenais mērķis ir konkurētspējas un ilgtspējas palielināšanās ekonomikā Setomaā 

un Apes reģionos.  

Projekta apakšmērķi: 
 Apzināt pēc kuriem produktiem un pakalpojumiem ir pieprasījums noteiktajā apgabalā, 

kā arī ko iespējams ražot no vietējiem resursiem; 

 Tehnoloģiju ieviešana vietējo resursu izvērtēšanai un pievienotās vērtības 

paaugstināšanai; 

 Vietējo iedzīvotāju prasmju un domāšanas veida attīstība, tādējādi veicinot ekoloģiski 

un ekonomiski ilgtspējīgu dzīves stilu apgabalos; 

 Kokapstrādes inkubatoru centru izveide, kuros vietējiem uzņēmējiem būs iespējams 

uzlabot savas prasmes un zināšanas; 

 Pārrobežu sadarbības un tirdzniecības tīkla izveide starp uzņēmējiem. 

Projekta rezultātā tika izveidots pārskats par vietējiem dabas, enerģijas un cilvēku 

resursiem, kā arī veikts pieprasījuma izvērtējums pēc produktiem un pakalpojumiem, kurus 

var piedāvāt vietējie ražotāji. Pārskati un pētījumi būs apvienoti elektroniskajā datu bāzē. Tika 

izveidoti 5 pārskati par perspektīvākajām nozarēm, ko uzņēmēji varēs izmantot savā darbībā 

un sniegts pilnīgs pārskats par mūsdienu tehnoloģijas iespējām vietējo resursu izzināšanai. 

Projekta laikā tika izveidots vietējo resursu izmantošanas kompetences centrs ar mācību klasi 

Obinitsā un pārstāvniecību Apē. Centrs nodarbosies ar jaunu projektu uzsākšanu un vadīšanu, 

darbības turpināšanu pēc projekta, informācijas sniegšanu u.c. Izveidotais kokapstrādes 

inkubatoru centrs Apē, kurā ir iekārtotas arī mācību klases, dos iespēju vietējā apgabalā 

izmantot kokapstrādē ieviestās jaunās tehnoloģijas, kā arī veidos sadarbību ar inkubatoru 

centriem kaimiņu reģionos. 

Uzņēmējiem projekta laikā tika piedāvāta iespēja iziet apmācības par vietējo resursu 

izmantošanas iespējām piecās apmācību programmās. Tika izveidots apmācītu mentoru un 

padomnieku tīkls uzņēmēju atbalstīšanai, lai apzinātu jaunas iespējas tālākai attīstībai.       

Izveidojot un izplatot informatīvos materiālus vietējie iedzīvotāji un plašāks apkārtējo ļaužu 

slānis tika informēti par vietējiem pakalpojumiem un ražojumiem. Tika izveidots reģionālais 

infodarbinieku sadarbības tīkls, kas izplata ziņas par projekta rezultātiem, prot izmantot datu 

bāzi u.t.t. 

Projekta rezultātā tika izveidots uzņēmēju pārrobežu sadarbības tīkls preču apmaiņas 

vajadzībām starp Setomaā un Apes novadu, tika organizēti kopīgi semināri, mācību 

ekskursijas un noorganizēta mācību ekskursija uz Skotiju uzņēmējiem un konsultantiem.  

Projekta budžets: 
Projekta kopējā summa:  480 833 EUR 

         ERAF finansējums:  408 708 EUR,  no tiem  

      219 499,75 EUR – Setomaā Pagastu Apvienība  

      189 208,13 EUR – Apes novada dome 

         Līdzfinansējums: 

      38 735 EUR -  Setomaa Pagastu Apvienība  

      33 390 EUR - Apes novada dome   

Informācija par projektu  “BUY LOCAL” atrodama mājas lapās: www.setomaa.ee, www.ape.lv  

 

http://www.setomaa.ee/
http://www.ape.lv/
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 Projekts „Development of Cross- Border Co-operation Among the grassroots 

for development of sustainable Latvia- Estonia Borderland Communities”, STILL 

ACTIVE /„JOPROJĀM AKTĪVS”. 

 Projekta galvenais mērķis - sekmēt Igaunijas- Latvijas pierobežas reģiona ilgtspējīgu attīstību 

un konkurētspēju veidojot pārrobežu sadarbības tīklu kopienās to iedzīvotāju līmenī. Projekta 

gaitā bija paredzēts iesaistīt un apmācīt vietējos iedzīvotājus vecumā 45 gadi +. Projektā kā 

partneri sadarbojās Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds, kā arī 4 pašvaldības un 4 nevalstiskās 

organizācijas. No Latvijas puses projektā piedalījās Apes novada dome un biedrība „Apes 

attīstības un atbalsta klubs”, Naukšēnu novada dome un biedrība „Ķoņu Kalna Dzīves skola”, 

bet no Igaunijas puses - Helmes pašvaldība un „Tāgepera brīvprātīgo biedrība” un Varstu 

pašvaldība un biedrība „Varstu kopienas nams”. Projekta kopējais finansējums bija EUR 

217 643, no tiem programmas finansējums EUR 184 996,55. 

 

 Igaunijas- Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr. EU 29876 

“Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās” (SPORTBORDER).  
 

Apes pašvaldība realizēja projektu „Ceļā uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās” 

(„Towards cross-boder sport communities”). Projekta partneri ir Rõuges pašvaldība (Igaunija) 

un Igaunijas nevalstiskā sporta organizācija „Skystar”.  

Projekta ideja radās, tiekoties pašvaldības pārstāvjiem, starpvalstu tikšanās reizē Veros 

(Igaunija), kuras laikā tika secināts, ka abas pašvaldības vieno kopīga ideja – dažādot un attīstīt 

sniegtos sporta pakalpojumus iedzīvotājiem, īpašu uzmanību pievēršot tādiem sporta veidiem 

kā hokejs un slidošana.  

Projekta laikā tika organizētas divas sporta nometnes jauniešiem, realizētas apmācības un 

pieredzes apmaiņas pasākumi sporta speciālistiem, rīkotas dažādas sportiskas sacensības, kurās 

piedalīties varēja gan tie, kuriem sports ir vaļasprieks, gan tie, kuri ar to nodarbojas jau 

profesionālā līmenī. Materiālā ziņā abās pašvaldībās tiks izveidoti hokeja – slidotavas laukumi. 

Lai šī sadarbība turpinātos, tika noslēgts arī sadraudzības līgums starp Apes un Rõuges 

skolām. 

Neatņemama šī projekta sastāvdaļa bija nevalstisko organizāciju iesaiste projekta aktivitāšu 

plānošanā un realizācijā, veicinot nevalstiskā sektora līdzdalību pašvaldības dzīves veidošanā. 

Projektā kā dalībnieki bija aicināti piedalīties arī hokeja klubs „Ape”, jo tieši viņi bija iniciatori 

hokeja-slidotavas laukuma izveidei Apē. 

Projekts tika realizēts ar 85% Igaunijas - Latvijas sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 

finansiālu atbalstu. Projekta kopējais budžets sastādīja 336 000 EUR, no tiem Apes 

pašvaldības finansējums ir 152 000 EUR.  
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 Projekts Nr. EU30108 "Promotion of the ball sports tradition in the border 

region through formation of a close cooperation network between ball sports fans of 

Estonia and Latvia /CROSS BORDER BALL". 

 

Šī projekta uzdevums ilgtermiņā - veicināt jauniešos veselīgu dzīvesveidu (saistītām ar sportu 

un fiziskām aktivitātēm), izveidojot ciešu sadarbības tīklu starp Igaunijas un Latvijas bumbu 

spēļu cienītājiem, organizējot sacensības un festivālus, veidojot pārrobežu tradīciju pārņemšanu 

un nodibināšanu.  

Veicināt sporta kultūras un tradīciju pārmantojamību un attīstību pierobežas reģionā, 

organizējot kopīgas sporta aktivitātes.  

Regulāri izveidot dažādu bumbu čempionātu un turnīru tradīciju, kuros piedalītos komandas no 

pierobežas reģiona.  

Projektā bija plānots izstrādāt un organizēt sporta aktivitātes starp kaimiņu teritorijām, kas 

atrodas Latvijā un Igaunijā. 

Izveidot priekšnoteikumus veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu personību veicināšanai, nodrošinot 

ikvienam sabiedrības loceklim iespēju piedalīties sporta aktivitātēs pēc iespējas tuvāk viņa 

dzīves vietai, tādejādi veicinot dzīvīgas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstību.  

Sporta speciālistu, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem, prasmes un zināšanas ir jāpalielina, kā 

arī jāpaaugstina sporta tiesnešu profesionālā kvalifikācija.  

 

Izvirzītā uzdevuma mērķa grupas:  

1) treneri un sporta speciālisti, kam būs iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju; 

2) jaunieši, kas vēlas nodarboties ar šiem sporta veidiem; 

3) iedzīvotāji, kas vēlas piekopt veselīgu dzīvesveidu; 

4) aktīvi  sportisti – kuri  nodarbojas sporta izglītības iestādēs vai sporta klubos, piedalās sporta 

izlases komandu sastāvā , gatavoties sacensībām, trenēties, kā arī piedalīties sacensības tepat uz 

vietas. 

 

 Ieviešot projektā paredzētās investīcijas tika ne tikai uzlabota  šo valstu pašvaldību sporta 

inventāra bāze treniņu, Igaunijas un Latvijas   reģionu  sporta sacensību organizēšanai, bet tas 

deva iespēju piesaistīt jaunus sportot gribētājus  šo reģionu mērogā un realizēt sadarbību sporta 

jomā ar pierobežas pašvaldībām Igaunijā un Latvijā. 

Pēc projekta realizācijas tika iedibinātas tradīcijas turnīru- nometņu  organizēšanā starp Latviju 

un Igauniju. Projekta rezultātā starp partneriem izveidojās sadarbības tīkls, kas sekmēs šo sporta 

aktivitāšu ieviešanu nākotnē . 

Dalībnieku skaits, kas tika iesaistīti projekta aktivitātēs ir 230 sporta sacensību dalībnieki, 60 

apmācību dalībnieki un 170 nometņu dalībnieki. Kopumā projekta aktivitātēs tika iesaistīti 460 

dalībnieki. 

Tas parādīja, ka cilvēkiem, kas dzīvo robežas otrā pusē, ir līdzīgas intereses un sporta 

aktivitātes. Infrastruktūras investīcijas ilglaicīgi kalpos vietējai sabiedrībai. 

 

 Realizējot projektu tika:  

1)      atjaunotas un aprīkotas 2 sporta zāles un 3 sporta laukumi un nometnes vajadzībām 

renovēts 1 internāts atbilstoši ES standartiem, tādējādi radot iespēju un nepieciešamos apstākļus 

(infrastruktūru)  regulāriem bumbu spēlētāju treniņiem. 

2)      Palielināta vietējās sabiedrības intereses par sportu un veselīgu dzīves veidu. Projekta 
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sporta aktivitātēs kopumā piedalījušies 460 dalībnieki; 

3)      Apmācīti  40 tiesneši, 20 treneri; 

4)      Nometnēs piedalījušies kopā 170 jaunieši gan no Igaunijas, gan no Latvijas; 

5)      No ieguldītājām investīcijām gūs labumu 2000 regulāri apmeklētāji. 

 

Šī projekta rezultātā tiks izveidots sadarbības tīkls bumbu sporta veidiem. Starp pašvaldībām 

tiks noslēgti sadarbības līgumi par sacensību un nometņu rīkošanu.  Pašlaik tās ir „lielās 

bumbas”, bet nākotnē tie būs visi sporta veidi, ko spēlē ar bumbu (vienalga - lielu vai mazu). 

Tiek izveidoti turnīri kā tradīcija starp šiem reģioniem, un nākotnē tiks iesaistīti blakus esošie 

reģioni – Latvijā iesaistīti spēlētāji no Latgales reģiona, bet Igaunijā no  Polvas vai Valgas 

apriņķa. Kā rezultātā tiks veicināta šī pārrobežas sadarbību. Iesaistoties arvien vairāk un vairāk 

jauniešiem.  

 

 Projekts „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” (ViSoEst by bike).  

 

Realizē Vidzemes tūrisma asociācija kopā ar igauņu partneriem un deviņām Vidzemes 

pašvaldībām.    

Projekta„Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju”, mērķis ir veicināt velotūrisma attīstību abos 

pārrobežu reģionos.  

Projekta ietvaros izveidots kopīgs velomaršruts „Tour de LatEst”, kura garums pārsniedz 

1200 km. Šā gada jūlijā tika organizēts divu nedēļu ilgs velomaratons, ar kuru tika atklāts 

jaunais velomaršruts. Maratonā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no Igaunijas, Latvijas, 

Lietuvas, Vācijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Turcijas un Lielbritānijas. 2010.gada vasaras sezonā 

tika realizētas arī projekta infrastruktūras aktivitātes – kopā abos reģionos izveidota un 

uzstādīta 41 atpūtas vieta velobraucējiem un citiem atpūtniekiem, 1160 velomaršruta ceļa 

norādes, 58 informācijas stendi un 222 velosipēdu novietnes. Realizētas arī vairākas mārketinga 

aktivitātes, lai popularizētu Dienvidigaunijas un Ziemeļlatvijas reģionus kā vienotu tūrisma 

galamērķi, jo īpaši – velobraucējiem. Tūrisma profesionāļi no abiem reģioniem – Vidzemes 

(LV) un Lõuna-Eesti (EE) – kopīgi ieviesuši projekta aktivitātes, piedalījušies pieredzes 

apmaiņas braucienos, tādējādi iegūstot jaunas zināšanas par velotūrisma attīstību. 

Uzstādītas kopskaitā 82 velomaršruta zīmes. Un visbeidzot sadarbībā ar SIA „Nams” izstrādāts 

veloceliņa tehniskais projekts Apei.  

Projekta ietvaros izveidota velomaršruta brošūra un rokasgrāmata uzņēmējiem.  

 

 Projekts „Beach hopping”. 

 Projekts Salacgrīvas novadam deva iespēju labiekārtot Salacgrīvas pilsētas un Tūjas pludmali 

Krimalnieki – 1. 

Lai varētu sniegt kvalitatīvu pirmo palīdzību cietušajiem gan uz ūdens, gan uz sauszemes, 

projekta ietvaros ir iegādāts inventārs pludmales glābšanas dienestam. Salacgrīvā un Tūjā ir 

uzstādītas glābšanas stacijas, tualetes un dušas, kā arī iegādātas pārģērbšanās kabīnes , kuras tiks 

izvietotas pludmalēs nākošās sezonas sākumā. Papildus esošajām tiks izvietotas jaunas atkritumu 

urnas. 
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 Aktīvi tiek domāts par glābšanas dienesta izveidošanu. Šī dienesta vajadzībām par glābējiem 

speciāli ir apmācīti 5 cilvēki no Salacgrīvas un Tūjas. Ar nākošās peldsezonas sākumu tiks arī 

veikti peldvietu labiekārtošana un to apsaimniekošana. 

 Tika arī izstrādāti tehniskie projekti Tūjas ciema Z puses pludmales noejām  un pievedceļiem  

un Salacgrīvas  pludmalei un tās pievedceļiem.  

Bez Salacgrīvas pašvaldības projektā piedalījās Jūrmalas, Saulkrastu, Carnikavas, Hēdemestes 

un Audru pašvaldības, kuras līdzīgā veidā kā Salacgrīvas novadā labiekārtoja savas pludmales. 

Vēl liels ieguvums visām pašvaldībām bija tūrisma ceļvedis „Atpūta Rīgas jūras līča piekrastē” 

latviešu, angļu, igauņu un krievu valodās. 

 Augusta vidū notika velomaratons , no Saulkrastiem līdz Hēdemestei un no Audru līdz 

Hēdemestei,  ar mērķi labāk iepazīt šīs pludmales un tajās paveikto „Beach hopping” projekta 

ietvaros.  

Šis projekts daudzām pašvaldībām bija labs sākums ceļā uz zilā karoga statusa iegūšanu savās 

pludmalēs. 

 

 Projekts „FireSafe, „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības 

jautājumu aktualizēšana”. 

Projekta norises laikā, tika apkopoti jauni materiāli un pārizdota 1926.gadā iznākusī grāmata 

„Ugunsdzēsēju darbs 1865. – 1925.gads.” Jaunajā grāmatā ir materiāli arī par Ainažu brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrību. Grāmata ir lasāma – igauņu, latviešu un lietuviešu valodās. Lielākie 

projekta pasākumi notika - 21. augustā Ainažos notiks konference, kurā piedalīsies ugunsdzēsēji 

no projektā iesaistītajām pašvaldībām – 35 no Latvijas un 15 no Igaunijas, nākamajā dienā 

ugunsdzēsēji piedalīsies Ziemeļlivonijas svētku pasākumos. Ainažu BUB aktīvi iesaistījušies 

korģenieši, pasākumi plānojas arī Korģenē.  

Šī projekta – FireSafe ietvaros pagājušās nedēļas nogalē Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolā 

notika Ainažu brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības un ugunsdzēsības muzeja organizētās atvērto 

durvju dienas. Tās notika skolā organizētās Drošības nedēļas laikā, kad klašu kolektīvi 

apmeklēja Ainažu ugunsdzēsības muzeju, tikās ar policijas darbinieci un notika pirmās 

palīdzības sniegšanas nodarbības. 

 

 Projekts „ Development of Valka Art School as common cross-border cultural 

education centre”; Art School „Walk”. 

Projekta mērķi: 

 - ieviest mākslas izglītības programmas igauņu valodā Valkas Mākslas skolā; 

- izstrādāt jaunu Valkas Mākslas skolas organizācijas modeli; 

- nodarbināt speciālistus ar igauņu valodas  

- organizēt kopīgus kultūrizglītības pasākumus. 

Aktivitātes: 

 - 6 mākslas izglītības programmu ieviešana Valkas Mākslas skolā igauņu valodā; 

- Jauna Valkas Mākslas skolas organizācijas modeļa izstrāde; 

- 5 kopīgi kultūrizglītības pasākumi (t.sk. grafiti meistarklase, melnās keramikas darbnīca, 

zīmēšanas seminārs); 

- Inventāra un metodisko materiālu iegāde Valkas Mākslas skolas vajadzībām; 
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- Publicitātes pasākumi. 

Projekta kopējās izmaksas 144 035 EUR. 

Igaunijas-Latvijas programmas finansējums 122 430 EUR. 

Valkas novada domes līdzfinansējums 7 667 EUR. 

Valsts budžeta dotācija 3 833,50 EUR. 

 

 Projekts „Active through Passive!”,Strenči. 

Kopš 2010.gada februāra sešas organizācijas no Igaunijas un Latvijas sadarbojas projektā „Active 

through Passive", ko līdzfinansē Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007-

2013.gadam. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas, zema energopatēriņa būvniecības principu 

ievērošanu, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu un veicinot valstu enerģētisko neatkarību.  

Projektā no Latvijas puses piedalās nevalstiskās organizācijas „Passive house”, „Zaļā 

māja” un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Strenču novada dome, bet no 

Igaunijas puses - Valgas pilsētas pašvaldība (vadošais partneris) un Tartu Universitāte. 

Projekta ietvaros izveidota mājas lapā www.activethroughpassive.eu.  

Projekta vispārējais mērķis ir palīdzēt samazināt enerģijas izmantošanu, pielietojot ilgtspējīgu 

un zema enerģijas patēriņa ēku principus, tādējādi veicinot lielāku neatkarību no energoresursiem 

Latvijā un Igaunijā.  

Projekta konkrētie mērķi ir: 

 Sākt veidot Latvijas- Igaunijas tīklu, kas veicinātu izturīgu un zema enerģijas patēriņa ēku 

būvniecību; 

 Paaugstināt sabiedrības interesi par zema enerģijas patēriņa ēkām; 

 Paaugstināt vietējo profesionāļu zināšanas un prasmes; 

 Izveidot kopējus rīkus un instrumentus zema enerģijas patēriņa risinājumu plānošanai un 

ieviešanai; 

 Ar trīs pilota risinājumiem un rasējumu projektu komplektiem, demonstrēt zema enerģijas 

patēriņa būvniecības metožu efektivitāti. 

 

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes: 

Sabiedrības informēšanas pasākumi, izveidojot 3D interaktīvo portālu, rīkojot seminārus, atvērto 

durvju dienas, konferences, kā arī sagatavojot un izplatot informācijas materiālus par zema 

enerģijas patēriņa ēkām.  

Paaugstināt profesionāļu zināšanas un prasmes par ilgtspējīgu un zemas enerģijas patēriņa ēku 

projektēšanu un būvniecību, izstrādājot mācību metodes un materiālus, organizējot apmācību 

kursus profesionāļiem.  

Metodes, kritēriju un vadlīniju izstrādāšana ilgtspējīgām un zema enerģijas patēriņa ēkām, 

(ilgtspējīgu un zema enerģijas patēriņa ēku kritēriji, vadlīnijas, vērtēšanas sistēma, iepirkuma 

kritēriji attiecībā uz ilgtspējīgas un zema enerģijas patēriņa ēku projektēšanu un būvniecību). 

Projekta „Active through Passive!” aktivitāšu ietvaros tiek izstrādāti renovāciju risinājumu un 

rasējumu paraugi trim sabiedriskajām celtnēm, kā turpmāk tajās varētu nodrošināt zemu enerģijas 

patēriņu. Tāpat tiek izskatītas vairākas tehniski ekonomiskās alternatīvas, lai izvēlētos 

vispiemērotāko ilgtermiņa energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumus. 

Viena no šīm ēkām ir Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes filiāle Sedā, kas ir tipveida 

ēka, būvēta 1970.gadā. Bērnudārza viena no būtiskajām problēmām ir augsti siltumenerģijas 

zudumi, kas sadārdzina tā ekspluatācijas izdevumus. Šādām ēkām ir svarīgi piedāvāt 

http://www.activethroughpassive.eu/
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reģionālajam klimatam atbilstošus enerģijas ekonomijas tehniskos risinājumus, kā arī nodrošināt 

augstu iekštelpu komfortu.  

 

 Projekts „Increasing Attractiveness of Valga-Valka”.  

Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma 2 318 194 EUR (Valkas novada domes budžets – 

530 857 EUR). 

SIA „AVE A.Epnera studija” izstrādājusi DVD par Valgu/Valku. Izsludināts metu konkurss 

Valkas-Valgas ledus halles arhitektoniskajam risinājumam, kura rezultātā uzvarētāji SIA „AB 

Architekti” izstrādājuši ledus halles tehnisko projektu. Ideju konkursa „Jauna tūrisma objekta 

izveide uz robežas Valkā/Valgā” rezultātā uzvarētāja arhitekte Anita Rumbiņa izstrādājusi 

tehnisko projektu robežzonas Valkā no Seminārā ielas līdz Rīgas ielai labiekārtošanai. Iepirkuma 

rezultātā SIA „I.Šļivkas arhitektu birojs” izstrādājis tehnisko projektu „Foto, kino un mūzikas 

kluba izveide bijušajos PSRS armijas bunkuros Valkā”. Noorganizēta un novadīta projekta 

konference par Valkas un Valgas pilsētām, un Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības 

iespējām. 

 

 

12.2. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas vīzija ir radīt globāli atpazīstamu, dinamisku un 

konkurētspējīgu reģionu, kas ir pievilcīgs gan biznesam, gan tūristiem, kur cilvēki vēlās dzīvot, 

strādāt un investēt. 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas teritorijas aptver turpmāk minētos NUTS III 

reģionus, kuri saskaņā ar “Eiropas Teritoriālās sadarbības” mērķi ir attiecināmie piedalīties 

pārrobežu sadarbībā un tiem pieguļošas teritorijas:  

Latvijā: Kurzeme, Rīga, Pierīga (attiecināmie reģioni) un Zemgale, Vidzeme (pieguļošie 

reģioni);  

Igaunijā: Kirde-Eesti, Kesk-Eesti, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti (attiecināmie reģioni) un Lõuna-Eesti 

(pieguļošais reģions);  

Somijā: Varsinais-Suomi; Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kymenlaakso, Ālandu salas (attiecināmie 

reģioni) un Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Päijät-Häme (pieguļošie reģioni);  

Zviedrijā: Gävleborg, Uppsala, Stokholma, Södermanland, Östergötland, Gotlande (attiecināmie 

reģioni) un Västmanland, Örebro (pieguļošie reģioni).  
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5. att. Programmas attiecināmā teritorija 

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma ietver divas apakšprogrammas: Dienvidsomijas - 

Igaunijas apakšprogramma un Arhipelāga un salu apakšprogramma.  

Latvija piedalās tikai Centrālā Baltijas jūras reģiona kopējā programmā.  

Programmai un tās apakšprogrammām ir specifiskie mērķi kopīgām prioritātēm.  

 

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma ietver trīs prioritātes: 

 1. prioritāte. Droša un veselīga vide.  

Prioritātes mērķis ir aizsargāt un uzlabot kopējo vidi, īpašu uzmanību pievēršot Baltijas jūrai. 

Prioritāte atbalsta ilgtspējīgu programmas teritorijas vides attīstību, lai to padarītu pievilcīgāku 

gan iedzīvotājiem, gan viesiem.  

 2. prioritāte. Ekonomiski konkurētspējīgs un inovatīvs reģions.  

Prioritāte koncentrējas uz vispārēju programmas teritorijas ekonomikas attīstības un 

konkurētspējas veicināšanu. Tā īpaši uzsver inovācijas un plašu, kvalitatīvu sadarbību. Turklāt, 

sakaru dibināšana, lai atvieglotu pārrobežu sadarbību un labāku preču un cilvēku plūsmu, ir 

otrais aspekts, kuru akcentē līdztekus darbaspēka izmantošanai un tūrisma sektora attīstībai.  

 3. prioritāte. Pievilcīgas un dinamiskas kopienas. 

Prioritāte koncentrējas uz labākas dzīves vides radīšanu programmas teritorijas iedzīvotājiem. 

Tādēļ ir svarīgi risināt jautājumus, kas ir saistīti ar cilvēku veselību, labklājību un drošību, kā arī 

veidot sadarbību, kuras mērķis būtu kultūras apmaiņas stiprināšana un programmas teritorijas 

kopība. Pilsoņu dzīves kvalitātes uzlabošana ir svarīgs aspekts ilgtspējīgai attīstībai. 

 

Programma tiek finansēta no ERAF līdzekļiem un ieviesta, izmantojot atklātus projektu 

konkursus.  

Projekta ilgums: līdz 36 mēnešiem. 

 

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 85%.  

Nacionālais līdzfinansējums 15 % apmērā ir jānodrošina projekta partneriem. 
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Programmas atbalsta saņēmēji ir: 
1. nacionālās (valsts), reģionālās un vietējās pašvaldības un iestādes;  

2. sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas;  

3. nevalstiskās organizācijas 

4. privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.  

 

 

 

12.3. Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 

 

 

 
 

Galvenais programmas mērķis ir izmantot plašā pierobežas reģiona potenciālu reģiona 

ekonomikas attīstībai, piesaistot investīcijas, nodarbinātības un dzīves līmeņa celšanai. 

Programmas attiecināmās teritorijas: 

Latvija: Latgale, Vidzeme, (Rīga un Pierīga kā papildus teritorijas);  

Igaunija: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti, (Põhja-Eesti kā papildus teritorija);  

Krievija: Ļeņingradas apgabals, Pleskavas apgabals, Sanktpēterburga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. att. Programmas attiecināmā teritorija 

 

 

Programmā ir izdalītas trīs prioritātes: 

 1.prioritāte – Sociālekonomiskās attīstības veicināšana. 
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Prioritāte veicina sociālekonomisko, uzņēmējdarbības un biznesa attīstību, transporta, loģistikas 

un komunikācijas risinājumus, kā arī tūrisma attīstību.  

 

 2.prioritāte – Kopējie izaicinājumi. 

Prioritāte veicina kopīgu darbību vides un dabas resursu aizsardzībā, kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā un sekmēšanā, kā arī enerģijas efektivitātes uzlabošanā.  

 

 3.prioritāte – Sadarbības veicināšana „cilvēks-cilvēkam”. 

Prioritāte veicina vietējo iniciatīvu attīstību, vietējo un reģionālo institūciju administratīvās 

kapacitātes celšanu, sadarbību kultūras, sporta, sociālās un veselības aprūpes jomās. 

 

Programma tiek finansēta no ERAF un EKPI līdzekļiem un ieviesta, izmantojot atklātus projektu 

konkursus. 

Lēmumu par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu pieņem Programmas 

Uzraudzības komiteja, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālā, reģionālā līmeņa 

pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem. 

 

Programmas kopējais (ERAF/EKPI) finansējums ir - 47,7 mlj. eiro.  

Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 90%. 

Nacionālais līdzfinansējums 10 % apmērā ir jānodrošina projekta partneriem. 

Programmas atbalsta saņēmēji ir: valsts iestādes, vietējās un reģionālās iestādes vai to veidotas 

apvienības; nevalstiskās organizācijas; sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas, mazie vai 

vidējie uzņēmumi (tikai 1. prioritātes ietvaros). 

 

N.B: Projektā ir jāpiedalās vismaz 1 partnerim no programmas ES partnervalsts – 

Krievijas un vismaz 1 partnerim no programmas ES dalībvalsts - Latvijas vai Igaunijas. 

Papildus informācija: http://www.estlatrus.eu/ 

 Projekts „TOUR DE LATGALE & PSKOV”. 

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latgales reģiona attīstības aģentūru, Pleskavas apgabala 

administrāciju un Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām 2010.gada novembrī iesniedza 

Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas kaimiņattiecību un 

partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013 projektu „TOUR DE LATGALE & PSKOV”. 

2011.gada nogalē Latgales plānošanas reģions ar pārrobežu sadarbības programmas apvienoto 

sekretariātu parakstīja līgumu par projekta „TOUR DE LATGALE & PSKOV” īstenošanu. 

Projektu plānots realizēt 24 mēnešos, līdz 2013.gada beigām. Kopējais projekta budžets ir 1681 

815,20 EUR jeb 1181986,40 Ls. Programmas finansējums ir 90 % jeb 1513633,68 EUR 

(1063787,70 Ls), projekta partneri nodrošinās līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb 168181,52 EUR 

(118198,64 Ls). 

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt sadarbību un nodibināt pastāvīgu sadarbības tīklu tūrisma 

sektorā starp Latgales reģionu un Pleskavas reģionu. Projekta specifiskie mērķi ir palielināt 

reģiona pievilcību, paaugstināt reģiona administratīvo un tūrisma speciālistu kapacitāti, attīstīt 

tūrisma infrastruktūru kā daļu no izstrādātajiem starpreģionu tūrisma maršrutiem. 

Projektā ir plānots papildināt jau esošos tūrisma maršrutus un izstrādāt divus jaunus tūrisma 

maršrutus. Tiks noorganizētas 8 radošās darbnīcas tūrisma sfērā iesaistītajām personām. Tiks 

labiekārtotas 19 uz ūdens tūrisma resursiem balstītas vietas Latgales reģionā un 7 uz ūdens 

http://www.estlatrus.eu/
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tūrisma resursiem balstītas vietas Pleskavas reģionā. 

Šajā projektā Viļakas novadā turpināsies Viļakas ezera pludmales labiekārtošanas darbi (sporta 

laukumu izbūve, stāvlaukuma paplašināšana, ezera krasta tīrīšana, soliņu, galdiņu uzstādīšana, 

bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana, teritorijas apzaļumošana). Viļakas novada domes sēdē 

2011.gada 29.decembrī nolēma, ka nodrošinās 2012.gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu 

projektam „Tour de Latgale&Pskov” 15 % apmērā no investīciju summas, kas sastāda 12750.01 

EUR. 

 

 Projekts „ Border light” (Robežgaisma).  

 

 3. prioritātē -Sadarbības veicināšana „cilvēks cilvēkam” 

3.2.aktivitāte „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības jomā”. 

Projekta īstenošanas laiks 

2012. gada 1.aprīlis – 2013.gada 30.septembris. 

Projekta vadošais partneris Valkas novada dome 

Projekta partneris Gatčinas pilsētas dome, Krievija 

Projekta galvenais mērķis Uzlabot savstarpējās attiecības kultūras jomā starp Latviju un 

Krieviju ( Improve intermediate culture relations between Latvia and Russia) 

Aktivitātes  

1. Divu 5 dienu teātra festivālu organizēšana (Valkā un Gatčinā), 

2. Gaismu iekārtu iegāde Valkas kultūras nama mazajai zālei un gaismas un skaņas aparatūras 

iegāde Valkas kultūras nama lielajai zālei, gaismas aparatūras iegāde Gatčinas teātra zālei, 

3. pieredzes apmaiņas mākslas skolas pedagogiem un skolēniem ( 2 x LV, 2 X RU) 

4. Iestudētas 2 krievu dramaturgu lugas ar viesaktieriem ( 1 LV, 1RU), 

5. Noorganizēti 6 vienas dienas apmācību semināri amatieru teātru dalībniekiem (3 LV, 3RU), 

6. Izdota grāmata par amatieru teātriem 1200 eksemplāri, 

7. izdoti 1500 bukleti (Valkas ND 500 LV, 500 EN, 500 RU), 2000 brošūras (Gatčina RU, N), 

8. Izveidota jauna sadaļa par kultūras jomu - amatieru teātri pašvaldību mājas lapās. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 

161602 EUR, t.sk. Valkas novada 100352 EUR, Gatčinas pašvaldības 61250 EUR ES 

līdzfinansējums 90 % vai 145451,80 EUR, tai skaitā 90316,80 EUR – Valkas ND un 55125 

EUR Gatčinas pašvaldībai 

Valkas novada domes līdzfinansējums 

10 % vai 16160,20 EUR pašvaldību līdzfinansējums, t.sk. 10035,20 EUR Valkas ND un 6125 

EUR Gatčinas. 
 

 Projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA 

HANSEATICA tūrisma maršruta izstrādē”. 

Vadošais partneris: Vidzemes plānošanas reģions. 

Partneri:  

Ļeņingradas reģiona administrācijas Kultūras komiteja (Krievija);NVO „Ļeontjeva centrs” 

(Krievija);Valgas apriņķa Attīstības aģentūra (Igaunija); Tartu apriņķa tūrisma aģentūra 

(Igaunija);Jogevas apriņķa Attīstības un uzņēmējdarbības centrs (Igaunija) 
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Ida-Viru apriņķa Uzņēmējdarbības centrs (Igaunija);Kocēnu, Siguldas, Valkas un Strenču 

novadu domes (Latvija);Valmieras pilsētas dome (Latvija); Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras 

un tūrisma centrs” (Latvija); Paluperas, Jogevas, Saares un Avinurmes pašvaldības (Igaunija); 

Nodibinājums „Luke Manor” (Igaunija) 

Asociētie partneri:  

Vidzemes tūrisma asociācija (Latvija);Rīgas plānošanas reģions (Latvija) 

Ļeņingradas apgabala Fiziskās kultūras, sporta un tūrisma komiteja (Krievija) 

Ļeņingradas apgabala Kingisepas rajona Ivangorodas pilsēta (Krievija) 

Kingisepas pilsētas administrācijas Kultūras, sporta un jaunatnes politikas komiteja (Krievija) 

Gatčinas rajona administrācija (Krievija) 

Valgas, Tartu, Jogevas, Ida-Viru apriņķu pārvaldes (Igaunija) 

Valgas un Tartu apriņķu vietējo pašvaldību apvienības (Igaunija) 

Helmes, Otepes,  Nõo, Pala,  Mäetaguse un Hummuļu pašvaldības (Igaunija) 

NVO „ EELK Hargla Kogudus”(Igaunija) 

Sillamäe pilsētas dome (Igaunija) 

Mērķis-  Veicināt attālo Igaunijas, Latvijas un Krievijas projekta teritoriju ilgtspējīgu attīstību, 

izmantojot Via Hanseatica pārrobežu tūrisma maršruta potenciālu 

Pasākumi: 

Tūrisma pakalpojumu komplekta un moduļa izstrāde; Ieguldījumi neliela izmēra tūrisma 

infrastruktūrā; Mārketinga pasākumi un informācijas pieejamības nodrošināšana; Tūrisma 

speciālistu apmācības; Institūciju sadarbības stiprināšana 

Rezultāti: 

Paaugstinājusies Via Hanseatica tūrisma maršruta atpazīstamība; Veikto investīciju rezultātā 

uzlabojusies pieejamība 12 tūrisma objektiem projekta teritorijā; 

Paaugstinājušās tūrisma speciālistu un lēmumu pieņēmēju profesionālās zināšanas; 

Paplašinājies un kļuvis efektīvāks tūrisma jomas mērķgrupu sadarbības tīkls 

Budžets: Kopējais – 1 803 966 EUR; Vidzemes PR - 389 958 EUR 

Projekta mājaslapa: http://www.viahanseatica.info/ 

 

 

 

 

12.4. Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 

 

 

 
 

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (turpmāk – Programma) mērķis ir 

veicināt transnacionālo attīstību, lai izveidotu ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli vienotu 

Baltijas jūras reģionu. 

Programmas attiecināmā teritorijā ietilpst 11 dalībvalstis: Dānija, Zviedrija, Somija, 

Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, atsevišķie Vācijas reģioni (Berlin, Brandenburg, Bremen, 

Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein un Niedersachsen Länder (tikai 

NUTS II līmeņa teritorija Regierungsbezirk Lüneburg), kā arī Norvēģija, Baltkrievija un 

atsevišķie Krievijas reģioni (Sanktpēterburga un Ļeņingradas apgabals, Karēlijas Republika, 

Kaļiņingradas apgabals, Murmanska, Novgoroda un Pleskava; projektiem, kur iesaistīts Barenca 
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jūras reģions, ir paredzēta arī sadarbība ar Arhangeļskas apgabalu, Komi Republiku un 

Nenetskas Autonomo apgabalu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. att. Programmas attiecināmā teritorija 

  

Programmā ir četras prioritātes: 

1. prioritāte - Inovāciju sekmēšana visā Baltijas jūras reģionā. 

Prioritātes mērķis ir veicināt uz inovācijām balstītu Baltijas jūras reģiona attīstību, atbalstot 

inovāciju avotus un to saistību ar MVU, atvieglojot transnacionālo tehnoloģiju un zināšanu 

izplatīšanu un stiprinot sociālo pamatu jaunu zināšanu absorbcijai.  

 

2. prioritāte - Baltijas jūras reģiona iekšējās un ārējās pieejamības uzlabošana. 

Prioritāte sekmē Baltijas jūras reģiona teritorijas iekšējo un ārējo pieejamību, attīsta 

transnacionālos risinājumus transporta un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā, 

tādējādi samazinot funkcionālās barjeras inovāciju izplatīšanai un satiksmes plūsmai.  

 

3. prioritāte - Baltijas jūras kā kopējā resursa pārvaldība. 

Prioritāte uzlabo Baltijas jūras resursu pārvaldību ar mērķi panākt labāku vides stāvokli, 

samazināt jūras piesārņojumu un uzlabot drošību jūrā.  

 

4. prioritāte - Pievilcīgas un konkurētspējīgas pilsētas un reģioni. 

Prioritāte veicina metropoļu reģionu, pilsētu un lauku rajonu sadarbību, uzlabojot to 

konkurētspēju veiksmīgākai ekonomikas attīstībai, kā arī sekmējot to pievilcību iedzīvotājiem un 

investoriem. Prioritāte ir atvērta arī Baltijas stratēģiju, rīcības programmu, politikas un tām 

secīgu investīciju sagatavošanai. 

 

Programma tiek ieviesta, izmantojot atklātus projektu konkursus.  

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 85%.  

Nacionālais līdzfinansējums 15 % apmērā ir jānodrošina projekta partneriem. 

Programmas atbalsta saņēmēji ir 
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1. nacionālās (valsts), reģionālās un vietējās pašvaldības un iestādes;  

2. sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas;  

3. apvienības, ko veido viena vai vairākas reģionālās vai vietējās pašvaldības;  

4. apvienības, ko veido viena vai vairākas sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.  

 

Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.  

 

N.B: transnacionālās sadarbības projektā ir jāpiedalās vismaz trim partneriestādēm no 

vismaz trim valstīm. 

 

 

12.5. Starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC (turpmāk – Programma) mērķis ir 

atbalstīt reģionālās attīstības politiku inovāciju, zināšanu ekonomikas, vides un risku novēršanas 

jomās, kā arī veicināt Eiropas ekonomisko modernizāciju un konkurētspējas palielināšanos. 

Programmas attiecināmā teritorijā ietilpst visas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģija un 

Šveice. 
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8. att. Programmas attiecināmā teritorija 

 

Programmā ir trīs prioritātes: 

 1. prioritāte - Inovācijas un zināšanu ekonomika.  

Prioritātes mērķis ir veicināt pētniecību, jaunās tehnoloģijas un inovācijas, sekmēt novatorisko 

uzņēmējdarbības formu attīstību un uzlabot reģionālas politikas attīstību nodarbinātības un 

izglītības jomā.  

 

 2. prioritāte - Vide un risku novēršana.  

Prioritāte atbalsta dabas un tehnoloģisko risku novēršanu un pārvaldību, veicina ūdens resursu 

saglabāšanu un atkritumu pārstrādi, sekmē vides, ainavas un kultūras mantojuma aizsardzību un 

izmantošanu tūrisma jomā, kā arī atbalsta atjaunojamo energoresursu attīstību un ilgtspējīgu 

transporta izmantošanu.  

 

 3. prioritāte - Tehniskā palīdzība. 

 

Programma tiek finansēta no ERAF līdzekļiem un ieviesta, izmantojot atklātus projektu 

konkursus.  

Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektiem pieņem Uzraudzības komitejā, kas sastāv no 

programmas dalībvalstu nacionālo atbildīgo iestāžu pārstāvjiem. 

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 85%. 

Nacionālais līdzfinansējums15 % apmērā jānodrošina projekta partneriem. 

Programmas atbalsta saņēmēji: 
1. valsts, reģionālās un vietējās pašvaldības un iestādes  

2. sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.  

Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.  

 

N.B: starpreģionu sadarbības projektā ir jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim 

valstīm, no kurām divām ir jābūt ES dalībvalstīm. 
 

Programma INTERREG IVC paredz 2 pieejas reģionu sadarbībai: 

 reģionālas iniciatīvas projekti, kas veicina reģionālās politikas attīstības instrumentu 

attīstību un pieredzes apmaiņas tīklu izveidošanu pēc reģionu iniciatīvas;  

 rezultātu izplatīšanas jeb kapitalizācijas projekti, kas sekmē paraugprakses.  

 

 

12.6. URBACT II 
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Pilsētvides attīstības programmas URBACT II (turpmāk – Programma) mērķis ir uzlabot 

ilgtspējīgas, integrētas pilsētu attīstības politikas efektivitāti Eiropā, lai īstenotu Lisabonas un 

Gēteborgas stratēģijas. 

 

Programmas attiecināmā teritorijā ietilpst visas 27 Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģija un 

Šveice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. att. Programmas attiecināmā teritorija 

  

Programmā ir trīs prioritātes: 

 

 1. prioritāte. Pilsētas – izaugsmes un nodarbinātības instruments.  
Prioritātes mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, attīstīt inovācijas un zināšanu ekonomiku, kā arī 

atbalstīt nodarbinātību un cilvēkresursu attīstību. 

 

 2. prioritāte. Pievilcīgas un sociāli vienotas pilsētas. 

Prioritāte sekmē saskaņotu pilsētu trūcīgo rajonu attīstību, veicina sociālo integrāciju dzīves 

apstākļu, imigrācijas, jaunatnes, veselības un drošības jautājumos, kā arī atbalsta vides un 

pilsētvides harmonisku plānošanu un pārvaldi. 

 

 3. prioritāte. Tehniskā palīdzība. 

 

Programma  tiek finansēta no ERAF līdzekļiem un ieviesta, izmantojot atklātus projektu 

konkursus. 

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 80%. 

Nacionālais līdzfinansējums 20 % jānodrošina projektu partneriem. 

Programmas atbalsta saņēmēji: 
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 pilsētas; 

 valsts un reģionālās nozīmes iestādes, kuru darbība ir tieši saistīta ar pilsētvides problēmu 

risināšanu;  

 augstskolas un pētniecības centri, kuru darbība ir tieši saistīta ar pilsētvides problēmu 

risināšanu.  

Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu. 

 

N.B: URBACT II projektā ir jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim valstīm. 
 

 

Programma atbalsta aktivitātes 2 sadarbības virzienos: 

1. tematiskie tīkli, kas paredz izstrādāt rīcības plānus, rekomendācijas un vadlīnijas pilsētvides 

politikas uzlabošanai dažādās jomās vietējā, valsts un ES līmenī, kā arī ietver Eiropas Komisijas 

atbalstītus ātras rīcības projektus ; 

2. darba grupas, kas sekmē paraugprakses identificēšanu un pārņemšanu, kā arī veicina 

pilsētvides politikas vajadzību analīzi, zināšanu un labāko metožu izplatīšanu. 

Projekta ilgums: līdz 36 mēnešiem – tematiskiem tīkliem, līdz 24 mēnešiem – darba grupām.. 

Papildus informācija programmas mājas lapā - http://urbact.eu/ . 

 

 

http://urbact.eu/
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13. Latvijas un Šveices sadarbības programma 

 

 
 

Latvijas - Šveices sadarbības programma ir finansiālās palīdzības instruments, kas ir 

izmantojams papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu palīdzībai, 

kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai. Šveices finanšu 

palīdzība papildina šīs programmas un koncentrējas, galvenokārt, uz tiem projektiem, kuri netiek 

finansēti vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem.  

Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros finansējums Latvijai būs pieejams laika 

posmā līdz 2012.gadam (5 gadu saistību periods), paredzot iespēju projektu īstenošanu pabeigt 

līdz 2017.gadam. 

Latvijas – Šveices sadarbības programma ir orientēta uz diviem mērķiem: 

1)  veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un progresīvākajām 

paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīm, 

2)  veicināt Latvijā ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanos starp dinamiskajiem pilsētu 

centriem un strukturāli vājiem perifērajiem reģioniem. 

Latvijas – Šveices sadarbības programma sniedz atbalstu projektiem šādās jomās:  

 drošība, stabilitāte un atbalsts reformām;  

 vide un infrastruktūra,  

 atbalsts privātajam sektoram;  

 cilvēkresursu un sociālā attīstība; 

 atbalsts nevalstiskajām organizācijām.  

 

 Projekts „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Alūksnē”. 

 
 Alūksnes novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar V/A „Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra” par Latvijas un Šveices sadarbības programmas apakšprojekta 
„Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Alūksnē” īstenošanu.    Minēto projektu 

īstenos Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 

attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes 

iniciatīvu centru izveide” ietvaros. 

     Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt jaunatnes iniciatīvas un mobilitāti Alūksnes novadā, 

nodrošinot multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra darbību, kas balstīta uz vienlīdzības, 

sociālās iekļaušanas un līdzdalības principiem. 

     - Izveidotais jaunatnes iniciatīvu centrs Alūksnē projekta ieviešanas brīdī būs vienīgais 

jauniešu neformālās izglītības, iniciatīvu un mobilitātes atbalsta punkts novadā, kas kalpos kā 

metodiskais un informatīvais atbalsta punkts novada jauniešiem. Veicinot jauniešu iniciatīvu un 

aktivitātes, attīstīsies katra indivīda personība, sniedzot vienādas iespējas aktīvi darboties 

ikvienam jaunietim mūsdienīgā vidē, apgūt jaunākās tehnoloģijas un komunikāciju.     Projektā 

plānots rekonstruēt ēku Dārza ielā 8A 286 m2 platībā, Alūksnē un labiekārtot tai pieguļošo 

teritoriju aktīvās atpūtas iespējām, ierīkojot soliņus, atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvu un 
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basketbola grozu. Līdz ar to, projektu īstenojot, Alūksnes novada jauniešiem būs nodrošinātas 

lietderīgas brīvā laika izmantošanas iespējas ārpus vispārējās izglītības iestādēm. Tāpat projekts 

sekmēs jauniešu zināšanu un prasmju apguvi ārpus formālās izglītības, izveidojot jauniešu 

informācijas centru, veicinās līdzdalību jaunatnes organizācijās, iniciatīvu grupās un 

brīvprātīgajā darbā, nodrošinās mērķgrupas iniciatīvām nepieciešamo atbalstu. 

     Projekts sekmēs arī sociālā riska grupu, jauniešu ar īpašām vajadzībām un novada nomales 

teritorijā dzīvojošo jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū, izmantojot nakšņošanas nodrošinājumu, 

jo projekts paredz iegādāties 20 matračus un gultas veļu, ierīkot dušas un virtuvi. 

     Īstenojot projektu, tiks veicināta jauniešu līdzdalība centra darbībā, kā arī sabiedrības un 

pašvaldības dzīvē kopumā, nodrošinot sadarbību starp centru, jauniešiem, darbā ar jaunatni 

iesaistītajām personām un pašvaldības amatpersonām. Projekts sekmēs jauniešu iesaistīšanos 

vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos un projektos, kā arī starpkultūru 

dialogu jauniešu mērķauditorijā. 

     Projekta laikā jaunieši līdzdarbosies centra telpu un teritorijas labiekārtošanā, notiks 

simbolikas izveides konkurss un tiks izstrādāti projekti jauniešu aktivitāšu nodrošinājumam. 

 

 Projekts „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu 

pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”, (Alūksnes novads). 

 

 Projekts „Jauniešu iniciatīva ilgtspējīgai attīstībai”. 

  

Projekta realizētājs: Gulbenes novada dome sadarbībā ar J/C "Bāze". 

Jauniešu centra rekonstrukcija un inventāra iegāde. 

Kopējās projekta izmaksas LVL 77617.04, no tām LVL 71795.76 publiskais finansējums, bet 

LVL 5821.28  pašvaldības līdzfinansējums. 
 

Projekts "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Rūjienas 

novadā".  

Projekta vispārīgais mērķis: 

 Uzlabot mazpilsētas un lauku jauniešu dzīves kvalitāti Rūjienas novadā, veicinot jauniešu 

iniciatīvu un sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī. 

 Izveidot Rūjienas pilsētu kā novada centru ar jauniešu izaugsmei un attīstībai piemērotu 

infrastruktūru. 

Galvenā projekta mērķa grupa: Rūjienas novada pusaudži un jaunieši vecumā no 13 - 25 gadiem. 

Realizējot projektā plānotās aktivitātes, paredzēts, ka tiešo ieguvēju skaits būs aptuveni 210 

pusaudži un jaunieši. 

Realizējot projektu un paplašinot Jauniešu dienas centra darbību (rekonstruējot un labiekārtojot 

telpas 290,8 m2 platībā un pielāgojot kāpņu telpu jauniešiem ar īpašām vajadzībām), Rūjiena 
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kļūtu par novada centru ar jauniešu izaugsmei un attīstībai piemērotu infrastruktūru. Izremontētās 

un iekārtotās telpas brīvā laika pavadīšanai izmantotu ne tikai Rūjienas, bet arī apkārtējo pagastu 

jaunieši. 

Projekta realizācijas vieta: Upes iela 9, Rūjiena, Rūjienas novads. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 109 169,28 LVL, no kurām 72 157,00 LVL ir Latvijas 

un Šveices sadarbības programmas finansējums, 37 012,28 LVL Rūjienas novada pašvaldības 

budžeta līdzfinansējums. 
 

Projekts „Salacgrīvas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 

izveide”. 

„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes 

„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot un 

labiekārtot jaunatnes iniciatīvu centru, kurš virzīs un koordinēs jaunatnes politikas realizāciju 

Salacgrīvas novadā, atbalstīs jauniešu iniciatīvas, veidojot pasākumus, aktivitātes jauniešu 

motivācijas un līdzdalības veicināšanai. Šī mērķa realizācijai ir atvēlētas Salacgrīvas novada 

domei piederošas telpas Salacgrīvā, Sila ielā 2. Pašlaik telpās atrodas „Dienas centrs bērniem”, 

kurš pēc projekta realizācijas tiks reorganizēts. Īstenojot projektu tiks veikta jaunatnes iniciatīvu 

centra telpu rekonstrukcija, iegādāts inventārs un aprīkojums. 

Projekta kopējās izmaksas 75955 Ls.  
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14. Eiropas Komisijas programmas, kuras administrē EK 

direktorāti un aģentūras vai dalībvalstu nacionālās aģentūras 

 

 

 EK Mūžizglītības programma  

 EK programma „Eiropa pilsoņiem”  

 EK programma “Kultūra”  

 EK programma “Veselība”  

 EK programmas vides un dabas aizsardzības jautājumu risināšanai  

 EK programma Inovāciju atbalstam un konkurētspējas paaugstināšanai   

 EK programma “Mediji” 

 EK programma “Jaunatne darbībā” 

 EK 7.Ietvara programma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai 

 EK programma “Inteliģentā enerģija” 

 

 

14.1. EK Mūžizglītības programma  

 

Izveidota uz līdzšinējo Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning, Europass un citu programmu 

pamata ar mērķi sekmēt iestāžu sadarbību izglītībā un praktiskajā apmācībā Eiropas mērogā.  

Programma ietver 4 sektorālās programmas:  

Comenius (vispārējā izglītība);  

Erasmus (augstākā izglītība); 

Leonardo da Vinci (sākotnējā profesionālā izglītība); 

Grundtvig (pieaugušo izglītība).  

 

Papildus ir izveidota transversālā programma un Žana Monē programma Eiropas integrācijas 

atbalstam. 

 

Programmas dalībvalstis:  

 Eiropas Savienības 27 dalībvalstis;  

 Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Īslande, 

Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice;  

 Eiropas Savienības kandidātvalstis: Turcija un Horvātija.  

 
 

Grundtvig 
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Grundtvig programmā ir septiņas decentralizētās aktivitātes: 

 mācību partnerības;  

 darbnīcas;  

 senioru brīvprātīgā darba projekti;  

 sagatavošanas vizītes;  

 pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide;  

 pieaugušo izglītības personāla vizītes un apmaiņas braucieni;  

 asistentūra.  

Grundtvig programmas mērķi: 

 veicināt pieaugušo izglītības pieejamību un piedāvājumu;  

 veicināt jauninājumu, netradicionālu pieeju un alternatīvo mācību metožu ieviešanu 

pieaugušo izglītībā.  

 

Lai īstenotu mērķus, programmai definēti šādi uzdevumi: 

 uzlabot mobilitāšu kvalitāti un pieejamību pieaugušo izglītībā iesaistītajiem visā Eiropā;  

 palielināt mobilitāšu skaitu starp Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, lai programmas 

darbības laikā iesaistītu vismaz 7 000 pieaugušo;  

 uzlabot sadarbības kvalitāti starp pieaugušo izglītībā iesaistītajām organizācijām visā 

Eiropā;  

 radīt alternatīvas iespējas gūt izglītību pieaugušiem no mazāk aizsargātām sociālām 

grupām, vecākiem cilvēkiem, kā arī tiem, kas pametuši mācības, neiegūstot izglītības 

pamatkvalifikāciju;  

 atvieglot inovatīvas prakses attīstību pieaugušo izglītībā;  

 veicināt novatorisku informācijas tehnoloģiju izmantošanu pieaugušo izglītībā;  

 uzlabot pedagoģiskās pieejas un pieaugušo izglītības organizāciju vadību.  

 

Grundtvig programmas dalībvalstis: 

 Eiropas Savienības 27 dalībvalstis;  

 Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Īslande, 

Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice;  

 Eiropas Savienības kandidātvalstis: Turcija, Horvātija.  

 

 Projekts ”Nature Nurture”. 

ES "Mūžizglītības" programmas "Grundtvig" apakšprogrammas aktivitāte "Grundtvig senioru 

brīvprātīgais darbs". 

Projekta realizētājs: Gulbenes novada domes Sociālā un veselības nodaļa. 

Senioru brīvprātīgā darba organizēšana - 6 senioru (no Anglijas) brīvprātīgo uzņemšana 

Gulbenē, 6 senioru brīvprātīgo sagatavošana un nosūtīšana uz Angliju. Projekta izmaksas EUR 

16 008. 

 

 

Comenius programma 

 

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://comenius.agr1beja.pt/tatu/file.php/1/images/comenius_logo.jpg&imgrefurl=http://comenius.agr1beja.pt/tatu/&usg=__YiRk0cbbg4vzSgZdJ7dtAmvNvNg=&h=638&w=1152&sz=255&hl=lv&start=1&zoom=1&tbnid=JDD5n2UamZggLM:&tbnh=83&tbnw=150&ei=1ZVwT727NKWE4gTHpMnAAg&prev=/search%3Fq%3Dcomenius%26hl%3Dlv%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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Comenius programmā var iesaistīties audzēkņi, skolēni un pedagogi no pirmsskolas izglītības 

iestādēm, vispārizglītojošām, profesionālajām un tehniskajām vidusskolām, kā arī topošie 

skolotāji, skolotāju sagatavotāji un tālākizglītotāji. 

Comenius programmā ir astoņas decentralizētās aktivitātes: 

 daudzpusējās skolu partnerības;  

 divpusējās skolu partnerības;  

 reģionālās partnerības;  

 sagatavošanas vizītes;  

 pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide;  

 asistentūra (asistentiem);  

 asistentūra (uzņemošām skolām);  

 skolēnu individuālā mobilitāte.  

 

Comenius programmas mērķi: 

 attīstīt jaunu cilvēku un pedagoģisko darbinieku zināšanas un izpratni par Eiropas 

kultūru, vērtībām un valodu daudzveidību;  

 palīdzēt jauniem cilvēkiem iegūt pamatprasmes un kompetences, kas vajadzīgas viņu 

personiskajai attīstībai, nodarbinātībai nākotnē un aktīvam Eiropas pilsoniskumam.  

 

 Projekts “Ūdens apkārt mums”, Viļaka. 

 

Projektā piedalījās skolēni un skolotāji no Vācijas, Itālijas, Polijas, Lielbritānijas un Latvijas. 

Projekts ilga divus gadus.  

Galvenais projekta mērķis bija rosināt skolēnos sapratni par ūdens nozīmīgumu mūsu dzīvē. 

Projekts iekļāva sevī vairākus mācību priekšmetus: ķīmiju, bioloģiju , vēsturi, sociālās zinības, 

mākslu un literatūru. 

 

 

14.2. EK programma Eiropa pilsoņiem 

 

 

 

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Programma Eiropa pilsoņiem (2007-2013) ir izveidota, lai ieviestu tiesību aktus, kuru mērķis ir 

atbalstīt plašu pasākumu klāstu un organizācijas, kas veicina „aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu”, t.i., 

iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaisti Eiropas integrācijas procesā. 

 

ES programma „Eiropa Pilsoņiem” (2007-2013) (turpmāk- Programma) sekmē šādus 

vispārējos mērķus:  
1) dot iedzīvotājiem iespēju sadarboties un piedalīties, veidojot arvien saliedētāku Eiropu, kas ir 

demokrātiska, vērsta uz pasauli, un kuru vieno un bagātina tās kultūras daudzveidība, tādējādi 

izkopjot Eiropas Savienības pilsonisko apziņu;  

2) izkopt Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra;  

3) iedzīvotāju vidū veicināt Eiropas Savienības piederības izjūtu;  

4) sekmēt iecietību un savstarpēju sapratni Eiropas iedzīvotāju vidū, respektējot un cildinot 

kultūras un valodu daudzveidību un vienlaikus bagātinot starpkultūru dialogu.  

 

Programmas īpašie mērķi:  
1) tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā Eiropā, lai dalītos pieredzē un apmainītos ar pieredzi, 

viedokļiem un vērtībām, kā arī lai mācītos no pagātnes un plānotu nākotni;  

2) īstenojot sadarbību Eiropas līmeņa pilsoniskās sadarbības organizācijās, sekmēt ar Eiropas 

pilsonisko apziņu un demokrātiju, kopīgajām vērtībām, kopējo vēsturi un kultūru saistītus 

pasākumus, diskusijas un analīzi;  

3) tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, cildinot Eiropas vērtības un sasniegumus un vienlaikus 

saglabājot piemiņu par pagātni;  

4) sekmēt visu iesaistīto valstu iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību, lai 

bagātinātu starpkultūru dialogu un uzsvērtu gan Eiropas daudzveidību, gan tās vienotību, īpašu 

uzmanību pievēršot pasākumiem ar mērķi ciešāk tuvināt iedzīvotājus no vecajām dalībvalstīm un 

dalībvalstīm, kas pievienojušās Eiropas Savienībai pēc 2004.gada 30.aprīļa.  

 

Programmā var piedalīties:  
 vietējās valsts iestādes un organizācijas; 

 Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijas (zinātniski pētnieciskie centri);  

 iedzīvotāju grupas; 

 pilsoniskās sabiedrības organizācijas;  

 nevalstiskās organizācijas;  

 arodbiedrības;  

 izglītības iestādes;  

 ar brīvprātīgo darbu saistītas organizācijas;  

 amatieru sporta organizācija utt.  

 

Dažos Programmas pasākumos var piedalīties šaurāks organizāciju loks, kas ir norādīts 

Programmas ceļvedī attiecībā uz katru pasākumu/ apakšpasākumu.  

Projektu pieteikumus var iesniegt institūcijas, kas reģistrētas vienā no: 
-27 Eiropas Savienības dalībvalstīm; 

 - kandidātvalstīm un Rietumbalkānu valstīm, saskaņā ar attiecīgu līgumu normām (Horvātija, 

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Albānija). 

 

Programmas horizontālās prioritātes: 

 Eiropas vērtības;  

 neformālā izglītība aktīvai Eiropas pilsoniskajai apziņai;  

 brīvprātīgo kustība – aktīvas Eiropas pilsoniskās apziņas izpausme;  

 starpvalstu un vietējā dimensija;  
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 kultūras un valodu daudzveidība;  

 savstarpēja bagātināšanās;  

 diskriminācijas aizliegums;  

 dzimumu līdztiesība;  

 paaudžu solidaritāte;  

 programmas atpazīstamība, rezultātu valorizācija un izplatīšana.  

 

 Projekts „CITY ZEN”. 
 

Projekta realizētājs: Gulbenes novada dome. 

Sabiedrības diskusijas par samērīgu patēriņu ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. 

Kopējās projekta izmaksas EUR 37800, no tām publiskais finansējums EUR 22680. 

 

 

14.3. EK programma “Kultūra”  

Programmas mērķi ir veicināt pārrobežu sadarbību kultūras jomā, rosināt radīto mākslas un 

kultūras vērtību starptautisku izplatīšanu, un sekmēt starpkultūru dialogu.  

 

Atbalstāmie pasākumi (apakšprogrammas): 

 Atbalsts kultūras pasākumiem. 

 Atbalsts kultūras institūcijām, tai skaitā indivīdiem. 

 Pasākumi, kuru ietvaros tiek atbalstīta radīto mākslas un kultūras vērtību starptautiska 

izplatīšana, mākslas un kultūras darbinieku mobilitāte, informācijas apmaiņa, u.c.. 

 

14.4. EK programma “Veselība”  

Programmas mērķi: 

1. Uzlabot iedzīvotāju veselību un tās drošību. 

2. Veicināt veselību, mazināt veselības saglabāšanas un nodrošināšanas iespēju nevienlīdzību. 

3. Radīt un izplatīt informāciju un zināšanas par veselību.  

 

Ir iespējams saņemt finansējumu arī konferenču rīkošanai un dalībai konferencēs.  
 

14.5. EK programmas vides un dabas aizsardzības jautājumu risināšanai  

Programma „LIFE” - atbalsta vides un dabas aizsardzības projektus. 

 

Programma “Life +” vides jomā darbojošos NVO atbalstam.  

 

14.6. EK programma Inovāciju atbalstam un konkurētspējas paaugstināšanai   

 

 

Programma uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai COSME (2014.-2020.gadam).  
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14.7. EK programma “Mediji” 

 

Mērķis:  

Sekmēt Eiropas kultūras un lingvistiskās daudzveidības un  audiovizuālo vērtību radīšanu un 

saglabāšanu.  

Atbalstāmie pasākumi (apakšprogrammas): 

 Atbalsts prasmju apguvei audiovizuālās jomas speciālistiem, īpaši atbalstot mazos un vidējos 

uzņēmumus (MVU).  

 Atbalsts audiovizuālo darbu izveidei un demonstrēšanai. 

 Atbalsts audiovizuālo darbu digitalizācijai, īpaši sekmējot digitālo katalogu un digitālo 

platformu izveidi.  

 

Atbalsta saņēmēji: 

 Specializētas apmācību institūcijas. 

 Audiovizuālās industrijas jomā strādājošas organizācijas un MVU.  

 Filmu producēšanas un TV skolas.  

 Universitātes. 

 

 

14.8. Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne 

darbībā” 

 

 

 

 

Jaunatne darbībā ir Eiropas Savienības programma, kas paredzēta 13 līdz 30 gadus veciem 

jauniešiem, un ir balstīta uz neformālo izglītību. Tā ir turpinājums iepriekšējai programmai 

Jaunatne. 

Programmai ir piecas apakšprogrammas, katra ar saviem projektu veidiem: 

 1. apakšprogramma Jaunatne Eiropai: Jauniešu apmaiņas, Jauniešu iniciatīvas un Jauniešu 

demokrātijas projekti; 

 2. apakšprogramma Eiropas Brīvprātīgais darbs: Eiropas Brīvprātīgais darbs; 

 3. apakšprogramma Jaunatne pasaulē: Jauniešu apmaiņas, Apmācību un sadarbības tīklu 

veidošana ar Programmas Partnervalstīm; 

 4. apakšprogramma Jaunatnes atbalsta sistēmas: Jaunatnes darbā un organizācijās aktīvo 

personu apmācības un sadarbības tīklu veidošana, Vairāku pasākumu īstenošanas projekti; 

 5. apakšprogramma Atbalsts Eiropas līmeņa sadarbībai jaunatnes jomā: Jauniešu un jaunatnes 

politikas veidotāju tikšanās projekti. 
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Programma Jaunatne darbībā sniedz būtisku ieguldījumu jauniešu prasmju un zināšanu 

apgūšanas procesā un ir kā atbilde jaunatnes jomas attīstībai Eiropā. Tās mērķis ir Eiropas 

pilsonības apzināšanās veicināšana jauniešu vidū, kā arī jauniešu iesaistīšana Eiropas nākotnes 

veidošanā. 

 

 Projekts „Bring it on and Mix it up! („Uzdrošinies un piedalies!”) LV-11-37-

2011-R2”. 

      
Projekta ideja radās, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jauniešiem sadarbojoties ar brīvprātīgo, 

kura centrā organizēja dažādas aktivitātes par brīvprātīgo darbu, labdarību un aktīvu jauniešu 

līdzdalību sabiedrības dzīvē. Šis ir Eiropas brīvprātīgā darba gads, tādēļ projekts mudinās 

jauniešus labāk to izprast un arī pašiem iesaistīties, kā arī veicinās viņu iniciatīvu, spēju domāt 

radoši, oriģināli un uzņemties atbildību mērķu sasniegšanai. 

 Projekta uzdevumi ir apzināt brīvprātīgā darba iespējas, labdarības kustību Eiropas dažādās 

valstīs un apzināto informāciju apkopot bukletā, ko izplatīt Latvijā, Vācijā, Skotijā un citviet 

Eiropas valstīs. Projektā iecerēts uzfilmēt vairākus reklāmas rullīšus, kas jauniešiem saprotamā un 

interesantā veidā skaidros brīvprātīgā darba un labdarības būtību, izveidot foto izstādi, mini 

labdarības akciju, kā arī attīstīt idejas, kā paši jaunieši var iesaistīties labdarībā, lai uzlabotu savas 

un sabiedrības dzīves kvalitāti. Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) ir Alūksnes novada 

pašvaldības dibināta izglītības iestāde. 

 

 Projekts „Ieelpo Eiropu 2”, (Alūksnes novads). 

Projekta iesniedzējs un realizētājs. Alūksnes bērnu un jauniešu centrs. Projekta summa 12 803,80 

EUR. Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs (ABJC) ir Alūksnes novada pašvaldības dibināta 

izglītības iestāde. 

 

 Projekts „Kilograms piederības”. 

 Projektu realizē Gulbenes novada dome sadarbībā ar Jauniešu klubu "Dēms"; Attīstības un 

īpašumu nodaļas un Izglītības, kultūras un sporta nodaļas pārziņā. 

Projekta ietvaros ieradās divi brīvprātīgie jaunieši, no kuriem viens brīvprātīgais puisis no Vācijas 

darbojās Lejasciema jauniešu centrā „Pulss", savukārt meitene no Portugāles darbojās Rankas 

jauniešu centrā „B.u.M.s". 

Projekta „Kilograms piederības" ietvaros Gulbenes novada Stāmerienā darbojās 8 brīvprātīgie 

jaunieši no 4 valstīm – Lietuvas, Francijas, Spānijas un Ungārijas. Viens no jauniešu uzdevumiem 

bija darbs ar bērniem vasaras nometnēs un palīdzība vecāka gada gājuma cilvēkiem. Iesaistoties 

arī Stāmerienas un Gulbenes jauniešiem, brīvprātīgie jaunieši piedalījās vides un apkārtnes 

sakopšanas darbos un palīdzēja gatavoties Gulbenes novada svētkiem. 

Jauniešu centrā „Bāze" 11 mēnešu garumā darbojās divi Eiropas brīvprātīgie – viens no Spānijas 

un viens no Vācijas. Meitene no Spānijas vietējiem jauniešiem iknedēļas nodarbībās mācīja kā 

veidot video. Viņa ir ieguvusi bakalauru mediju zinībās un strādājusi gan televīzijā, gan radio. Bet 
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brīvprātīgais jaunietis no Vācijas turpināja iesāktās teātra nodarbības ar ievirzi improvizācijā. ES 

programmas finansējums EUR 18052.00. 

 

 Projekts „Otesha PAN European network”. 

Projekta realizētājs: Gulbenes novada dome; Izglītības, kultūras un sporta nodaļas pārziņā. 

Sadarbības novērtēšanas tikšanās, sadarbības tīklojuma veidošana, dalība apmācībās un seminārā. 

 

 Projekts „Iepazīsti Romu kultūru”, Viļaka. 

Jauniešu apmaiņas laikā Latvijas dalībnieki iepazīstināja bulgārus ar latviešu tradīcijām. Jauniešu 

apmaiņas norises vieta ir Latvija, Viļakas novads, tāpēc latviešiem bija vislielākās iespējams 

iepazīstināt bulgāru delegāciju ar latviešu tradīcijām. 

 Latviešu kultūras vakari un tradīcijas ir parādītas, turpināsim iepazīties ar Latviešu Romu, 

bulgāru un bulgāru Romu tradīcijām. 

 Projekta kopējās izmaksas ir 9037,00 Eur jeb 6351,24 Ls. Projekta dalībnieki sedz tikai 30 % no 

kopējiem ceļa izdevumiem, pārējos izdevumus: sagatavošanās, pasākuma, uzturēšanās, rezultātu 

izplatīšanas izdevumus sedz programma. 

 

 

14.9. EK 7. Ietvara programma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai 

 

Programmas mērķis: 

Sekmēt ES konkurētspējas paaugstināšanos.  

Programmai ir 4 apakšprogrammas.  

 

Apakšprogramma “Sadarbība” veicina pētniecību un sadarbību pētniecībā visā Eiropā un citās 

partnervalstīs ar un starp rūpniecības un zinātniskās vides partneriem.   

Apakšprogrammā “Sadarbība” atbalstāmās pētniecības jomas: veselība; pārtika, lauksaimniecība, 

zivsaimniecība un biotehnoloģija; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; nanozinātnes, 

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas; enerģētika; vide (tostarp klimata 

pārmaiņas); transports (tostarp aeronautika); sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās 

zinātnes; kosmoss; drošība. 

Apakšprogramma “Iespējas” stiprina Eiropai nepieciešamās pētniecības iespējas uz zināšanām 

balstītas ekonomikas izveidei. Tā ietver šādas jomas: 

 Pētniecības infrastruktūras; 

 Pētniecība MVU vajadzībām; 

 Zināšanu reģioni; 

 Pētniecības potenciāls; 

 Zinātne sabiedrībā; 

 Starptautiskās sadarbības īpašie pasākumi. 
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Apakšprogramma “Cilvēki” sniedz atbalstu pētnieku mobilitātei un sekmē zinātniskās karjeras 

izvēli. 

 

Apakšprogramma “Idejas” atbalsta “progresīvo pētniecību”, pamatojoties tikai uz zinātnisko 

izcilību. Pētniecību var veikt jebkurā zinātnes vai tehnoloģiju jomā, tostarp inženierzinātnēs, 

sociālekonomiskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs. Atšķirībā no programmas “Sadarbība” 

starptautiskā sadarbība nav obligāts šīs programmas nosacījums. Projektus īsteno “atsevišķas 

darba grupas”, kas pulcējas ap “galveno pētnieku”. Programma tiek īstenota, izmantojot jauno 

Eiropas Pētniecības padomi (EPP). 

 

Atbalsta saņēmēji: 

 Pētniecības grupas universitātēs vai pētniecības institūtos; 

 Uzņēmumi, kuru nolūks ir ieviest jauninājumus; 

 Mazie un vidēji uzņēmumi (MVU); 

 MVU apvienības vai grupas; 

 Valsts vai valdības administrācija (vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa); 

 Zinātnieki agrīnā profesionālās darbības posmā (augstskolas diplomu ieguvušie studenti). 

14.10. EK programma “Inteliģentā enerģija” 

 

Programmas mērķis ir veicināt plašāku energoefektivitātes pasākumu ieviešanu un atjaunojamo 

resursu izmantošanu Eiropā. Tā atbalsta dažādu institūciju darbu energoefektivitātes un 

atjaunojamās enerģijas jomās.  

 

Atbalsta jomas: 

 Energoefektivitāte un racionāla enerģijas izmantošana;  

 Atjaunojamā enerģija un jauni enerģijas avoti;  

 Enerģētikas aspekti transporta sektorā;  

 Integrētās iniciatīvas. 

 

Atbalsta saņēmēji: 

Jebkura valsts vai privāta organizācija (juridiska persona), kura dibināta Eiropas Savienības 

valstīs, Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā un Horvātijā, kā arī starptautiskas organizācijas. 

 

Lai saņemtu finansējumu projekta īstenošanai, projektā jābūt iesaistītiem vismaz 3 partneriem no 

3 dažādām valstīm, kuras var saņemt programmas atbalstu. 
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15. Programma “Nordplus” 

Mērķis: Ieviest jauninājumus un veikt uzlabojumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības 

sistēmās. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības 

tīklu veidošanu. 

Nordplus ietvarprogrammu veido četras apakšprogrammas: 

1. Jauniešu izglītības programma; 2. Augstākās izglītības programma;  

3. Pieaugušo izglītības programma; 4. Horizontālā programma; 

Atbalstāmās aktivitātes: mobilitātes pasākumi, projekti, tīklojumi. Atbalsta saņēmēji: 

Organizācijas, kuru galvenais darbības mērķis ir izglītības vai mūžizglītības īstenošana, kā arī 

izglītības vai mūžizglītības sfērā strādājošie. Projektus iesniedz juridiskas personas. 

 

Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija (arī 

Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija. 

Informācija internetā:  

http://www.nordplusonline.org  

http://www.nordplusonline.org/
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16. Ziemeļu ministru padomes programmas 

Mobilitātes programma „Uzņēmējdarbība un rūpniecība” atbalsta uzņēmējdarbības un ražošanas 

jomu dalībnieku stažēšanos, pieredzes apmaiņas vizītes, apmācības vai sadarbības tīklu 

veidošanu.  

Administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, www.norden.lv.  

Mobilitātes programma „Valsts administrācija” atbalsta ierēdņu un citu valsts pārvaldes sektorā 

strādājošo stažēšanos, pieredzes apmaiņas vizītes, apmācības vai sadarbības tīklu veidošanu. 

Administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs Igaunijā, www.norden.ee. 

Mobilitātes programma "Kultūra" atbalsta ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, 

profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Administrē 

Ziemeļvalstu kultūras punkts Somijā, www.kknord.org.  

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma atbalsta sadarbību starp Ziemeļvalstu un 

Baltijas valstu nevalstiskajām organizācijām. Programmas mērķis ir pilsoniskas sabiedrības 

stiprināšana un jaunu, ilgtspējīgu iniciatīvu realizēšana.  

NVO programma Baltijas jūras reģionā veicina sadarbību starp Ziemeļvalstu, Baltijas valstu, 

Polijas, Baltkrievijas un Krievijas NVO. Primārais atbalsta reģions: Ziemeļrietumu Krievija un 

Baltkrievija.  

 

Informācija internetā:  

http://www.norden.lv/lv/grantu-programmas/nvo-programmas 

 

 

 

http://www.norden.lv/lv/grants/37
http://www.norden.lv/lv/grants/37
http://www.norden.lv/lv/grants/37
http://www.norden.lv/lv/grants/37
http://www.norden.lv/lv/grants/37
http://www.norden.lv/lv/grants/37
http://www.norden.lv/lv/grants/37
http://www.norden.lv/lv/grants/37
http://www.norden.lv/lv/grants/37
http://www.norden.lv/lv/grants/37
http://www.norden.lv/lv/grants/37
http://www.norden.lv/
http://www.norden.lv/lv/grants/38
http://www.norden.lv/lv/grants/38
http://www.norden.lv/lv/grants/38
http://www.norden.ee/
http://www.norden.lv/lv/grants/29
http://www.norden.lv/lv/grants/29
http://www.norden.lv/lv/grants/29
http://www.kknord.org/
http://www.norden.lv/lv/grantu-programmas/nvo-programmas
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17. Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

 

 

 

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma.  

KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu 

radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot 

pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, 

tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot 

integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai).  

KPFI finansē no valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību (NDV) pārdošanas, ko veic 

starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros atbilstoši Kioto protokola nosacījumiem.  

 

Projektu konkursi KPFI ietvaros pašvaldībām: 

 Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu 

īstenošana; 

 Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi 

un iespējām;  

 Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā; 

 Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās;  

 Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana; 

 Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem; 

 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību 

profesionālās izglītības iestāžu ēkās; 

 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās  

 Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā;  

 Zema enerģijas patēriņa ēkas; 

 Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai; 

 Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu 

un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai. 

 

 Projekts „Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”. 

  

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Alūksnes pilsētas sākumskolas ēkā un 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunajā ēkā, tādejādi samazinot ēku enerģijas patēriņu 

un oglekļa dioksīda emisiju apjomu. Projekta rezultātā ir iecerēts panākt būtisku apkures 

siltumenerģijas patēriņa samazinājumu. Veicot energoefektivitātes pasākumus, ir paredzēts 

nodrošināt ilgāku ēku lietderīgās izmantošanas laiku un būtiski uzlabot ēku vizuālo izskatu. 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=13583
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=13583
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10875
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10875
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=12934
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=12934
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10121
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10122
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10965
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10465
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10465
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=11068
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=11422
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=11775
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=11391
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=14778
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=14778
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Minēto ēku ekspluatācija ir saistīta ar virkni problēmu – tās ir fiziski un morāli novecojušas, to 

arhitektoniskais un būvniecības risinājums ir veidots saskaņā ar standartiem un materiāliem, kas 

šobrīd neatbilst mūsdienu ekspluatācijas un būvniecības normatīviem. 

     KPFI projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 

     1. tehnisko projektu izstrāde, tai skaitā energoauditu izstrāde un paskaidrojuma rakstu ar 

būvniecības tāmi veikšana; 

     2. fasādes siltināšana; 

     3. pamatu siltināšana; 

     4. bēniņu pārseguma siltināšana; 

     5. apkures sistēmas uzlabošana; 

     6. projekta būvuzraudzība, autoruzraudzība, tai skaitā termogrāfijas un spiediena testu 

veikšana; 

     7. publicitātes nodrošināšana; 

     8. monitoringa veikšana pēcnodošanas periodā. 

Projekta rezultātā tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa samazinājums apkurei par vismaz 

40%, kā arī kopējais projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 

sasniegs 0,50 kg CO2/Ls gadā. Samazinoties CO2 izmešiem atmosfērā, tiks uzlabota gaisa 

kvalitāte visā pilsētā, ieguvēji tiešā veidā būs iedzīvotāji. Ieguvēji būs arī skolēni un skolotāji, jo 

ēkās tiks nodrošināts labāks termālā komforta līmenis.  

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 376819,60, Finanšu instrumenta finansējums jeb 

Ls 270933,29 jeb 71,90%, Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums – Ls 105886,31 jeb 

28,10 %. Kopējais projekta realizācijas laiks ir 11 mēneši, bet būvniecību plānots veikt 6 mēnešu 

laikā. 

 

 Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Alojas novada domes ēkās”. 

Projekts tiks realizēts piecās Alojas novada domes ēkās: 

1. PII „Auseklītis” Vilzēnu filiāles ēkā, 

2. Alojas Ausekļa vidusskolas vecā ēkā, 

3. Alojas Ausekļa vidusskolas jaunā ēkā, 

4. Alojas Mūzikas un mākslas skolas ēkā, 

5. Staiceles vidusskolas ēkā. 

 

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Balvu novada pašvaldības iestāžu ēkās”. 

Projekta ietvaros veikti renovācijas un siltināšanas darbi pašvaldības izglītības iestādēs. Logu un 

durvju montāža, cokola un fasādes siltināšana, pagraba grības siltumizolācija, jumta seguma 

nomaiņa, ventilācijas sistēmu ierīkošana- Balvu amatniecības vidusskolā. Balvu vidusskolā veikta 

logu un durvju montāža, cokola un fasādes siltināšana, jumta nomaiņa ieskaitot konstrukcijas un 

ieklājot siltumizolāciju, pirmā stāva grīdas siltumizolācija, bēniņu iekšsienu siltināšana, 

ventilācijas sistēmu izveide. Tika noorganizēts arī seminārs par energoefektivitātes ieguvumu 
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siltināšanas rezultātā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 200 000 latu. 85%, jeb 170 000 latus finansē Klimata pārmaiņu 

finanšu instruments. Balvu novada pašvaldība no saviem līdzekļiem finansē 15% - 30 000 latu. 

 

 Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Gulbenes 

2.vidusskolā, Lejas ciema vidusskola un Rankas pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte””. 

Kopējās projekta izmaksas LVL 356 719.31, no tām neattiecināmās izmaksas LVL 10 602.07, 

attiecināmās izmaksas LVL 346 117.24, no kurām 85% KPFI finansējums, 15% pašvaldības 

finansējums. 

 

 Projekts ”Rūjienas novada pašvaldības izglītības ēku fosilo siltumenerģijas 

ražošanas iekārtu nomaiņa siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem”. 

 

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rūjienas pašvaldības izglītības iestādēs, 

samazinot siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kas 

izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kuras izmanto atjaunojamos energoresursus. 

Projekta realizācijas gaitā plānots modernizēt 3 (triju) pašvaldības izglītības iestāžu - SPII 

"Vārpiņa" Dārza ielā 8, Rūjienas sākumskolā Skolas ielā 24, Rūjienas vidusskolā Rīgas ielā 30 

siltumapgādes sistēmas. 

Projekta ietvaros tiks realizēts: 

SPII "Vārpiņa" ūdens sildīšanas sistēmas uzlabošana un modernizācija – papildinot un daļēji 

aizvietojot esošo ūdens sildīšanas sistēmu ar saules kolektoru sistēmu. Tas veicinās CO2 emisijas 

samazināšanu uz 10,565 t/gadā, palielinās pašvaldības objekta energoefektivitāti, sniegto 

pakalpojumu cenas samazinājumu un to kvalitātes palielināšanu. 

Rūjienas sākumskolā apkures sistēmas nomaiņa pārejot no akmeņogļu apkures katla uz granulu 

apkures katliem. Šīs aktivitātes veicinās CO2 emisiju uz 292.941 t/gadā, uzlabojot apkārtējas 

vides stāvokli, kurā atrodas bērni, samazinās pašvaldības mācību iestādes izdevumus. 

Rūjienas vidusskolā ūdens sildīšanas sistēmas uzlabošana un modernizācija – papildinot un daļēji 

aizvietojot esošo ūdens sildīšanas sistēmu ar saules kolektoru sistēmu. Tas veicinās CO2 emisijas 

samazināšanu uz 21,115 t/gadā, palielinot pašvaldības objekta energoefektivitāti. 

Projekta realizācijas rezultātā tiks sasniegts: 

1) CO2 emisijas samazinājums par 324.621 t/gadā; 

2) divu akmeņogļu apkures katlu aizvietošana ar atjaunojamo energoresursu siltumapgādes 

sistēmām; 

3) pašvaldībai pakļautās iestādes energoefektivitātes palielināšana aizvietojot energoneefektīvu 

boileru ūdens apkures sistēmu ar saules kolektoru sistēmu. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 118374,70, no kurām KPFI (Klimata Pārmaiņu 

finanšu instruments) līdzfinansējums nepārsniedz Ls 88721,84, un Rūjienas novada pašvaldības 

budžeta līdzfinansējums ir ne mazāks kā Ls 29652,86 un tas ir 25,05 %. 
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 Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Rūjienas novada pašvaldības ēkās".  
 

Projekts tiek realizēts 4 pašvaldības ēkās Rūjienā - Raiņa ielā 3 (Novada pašvaldības domes ēka), 

Skolas ielā 8 (Sporta skolas ēka), Brīvības ielā 19 un Brīvības ielā 19a (Mākslas skolas ēkas). 

Ēkām ir paredzēta sienu, pārseguma, pamatu un pagrabu pārsegumu siltināšana, logu un durvju 

nomaiņa. Papildus tam, Sporta skolas ēkai paredzēta apkures sistēmas nomaiņa. Mākslas skolas 

ēkās paredzēts pārmūrēt apkures krāsnis, kā arī nomainīt jumta segumu. Lai saglabātu ēkas 

vēsturisko izskatu, Novada pašvaldības domes ēkai galvenā fasāde tiek siltināta no iekšpuses. 

Savukārt pagalma puse tiek siltināta no ārpuses. 

Visās ēkās ir paredzēts uzstādīt energoefektīvās spuldzes. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 234920,55, no kurām KPFI (Klimata Pārmaiņu 

finanšu instruments) līdzfinansējums nepārsniedz Ls 199682,47, un Rūjienas novada pašvaldības 

budžeta līdzfinansējums ir ne mazāks kā 35238,08 un tas ir 15 %. 

 

 Projekts „Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūras atjaunošana”. 

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 64 365,92 LVL, no kurām Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta līdzfinansējums ir 23 626,96 LVL un Smiltenes novada domes finansējums 40 

738,96 LVL. 

 Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldības publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus 

paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu. 

 Projekta ietvaros apgaismojuma infrastruktūra tiks atjaunota 7 Smiltenes novada objektos – 

Bilskas centra teritorijā, Bilskas pagasta autoceļam „Tautas nams - Ziediņi”, Blomes pamatskolas 

teritorijā, Grundzāles kluba teritorijā, Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā un Ezera 

ielā, kā arī Smiltenes pilsētas Abulas un Vaļņu ielās, kopumā uzstādot 61 LED gaismekļus un 22 

Na augstspiediena gaismekļus. 

 Esošās apgaismojuma sistēmas balstās uz vecām tehnoloģijām (tiek izmantotas kvēlspuldzes vai 

dzīvsudraba gaismekļi), kā arī ir nolietotas un to uzturēšana izmaksā samērā dārgi, rezultātā 

novedot pie apgaismojuma pārtraukumiem, kas rada neērtības iedzīvotājiem, traucē pašvaldības 

iestāžu darbību, kā arī noved pie avāriju riska palielināšanās ielās.  

Realizējot projektu, izmantojot modernās tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, tiks 

samazināts esošais elektroenerģijas patēriņš, kā arī rezultātā tiks samazināta oglekļa dioksīda 

emisija.   

 

 Projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publiskā 

apgaismojuma infrastruktūrā”. 

Projekta mērķis : Samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju Valkas pilsētas publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā. 
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Aktivitātes: 274 apgaismojuma armatūru nomaiņa, pievienojot automātiskās aizsardzības 

(274gab.) ar pievadiem (2,7 km) izbūve Raiņa, Semināra, Rīgas, Latgales, Gaujas, Miera, 

Cimzes, Sēru, Kūru, Ausekļa, F.Roziņa,Beverīnas, Tirgus, Varoņu ielās Ausekļa 8 un 6 māju 

pagalmos, Ausekļa-Rūjienas-F.Roziņa dzīvojamo māju mikrorajona pagalmos Valkas pilsētā. 

Projekta kopējās izmaksas 206 362 LVL. 

KPFI finansējums 138 875 LVL. 

Valkas novada domes līdzfinansējums 59 517 LVL. 

 

 Projekts „Smiltenes novada Grundzāles un Palsmanes pagastu izglītības 

iestāžu renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām”.  

 Projekta ietvaros veikta Grundzāles pamatskolas un Palsmanes bērnudārza ēku renovācijas 

tehnisko projektu izstrāde, ēku norobežojušo konstrukciju siltināšana.  

Projekta kopējās plānotās investīciju izmaksas veido 608698 LVL, tajā skaitā Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta līdzfinansējums būs līdz 517393 LVL, savukārt pašvaldība projekta 

īstenošanai plāno ieguldīt 91305 LVL, kas veido 15% no Projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām.  

 

 Projekts „ Valkas novada Kārķu tautas nama apkures sistēmas 

rekonstrukcija”, 

 

projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai” ietvaros. 

Projekta mērķis : Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pārejot no šķidrā fosilā kurināmā 

apkures sistēmas katla uz granulu apkures katlu Kārķu tautas namā. 

Aktivitātes:  

- granulu apkures katla ar nomināla jaudu 100kW iegāde un uzstādīšana; 

- katlu telpas rekonstrukcijas darbi, kas nepieciešami apkures katla uzstādīšanai; 

- apkures katla darbināšanas apmācības. 

Projekta kopējas attiecināmas izmaksas 10586,95 LVL. 

KPFI finansējums 75% vai 7940,21LVL. 

Valkas novada domes līdzfinansējums 25 % vai 2646,74 LVL. 
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18. Sorosa fonds – Latvija 

 

Sorosa fonds – Latvija (SFL) ir neatkarīgs resursu avots cilvēkiem un organizācijām, kas 

vēlas darbināt demokrātiju, stiprināt tiesiskumu un vairot toleranci Latvijā. 

Sorosa fondam – Latvija ir piecas galvenās darbības jomas, kuru ietvaros tiek realizēti dažādi 

projekti: Laba pārvaldība enerģētikā, Tiesiska valsts, Cilvēktiesības un sociālā integrācija, 

Plašāka Eiropa un Kvalitatīvi un neatkarīgi mediji. 

Darbināt demokrātiju - demokrātija strādā tikai tad, ja cilvēki to aktīvi darbina: piedalās 

vēlēšanās, darbojas nevalstiskās organizācijās, sadarbojas ar pašvaldību, lasa avīzes, interesējas 

un vērtē vēlēto pārstāvju darbu. 

Stiprināt tiesisku Latviju - tiesiskums nozīmē - ka valstī likumi ir taisnīgi, saprotami un vienādi 

attiecas uz visiem, ka cilvēku tiesības tiek efektīvi aizsargātas, ka pastāv neatkarīga tiesu vara. 

Valstij jāizturas pret saviem pilsoņiem taisnīgi, godīgi un objektīvi. 

Veidot tolerantu Latviju – tā ir sabiedrība, kur cilvēki ar cieņu izturas viens pret otru, 

neatkarīgi no dzimuma, vecuma, tautības un seksuālās orientācijas. 

Programmas: 

 Ārkārtas palīdzības fonds; 

 Programma ”Laba pārvaldība enerģētikā” 

 Tiesiskas valsts programma; 

 Mediju programma. 

 

 Projekts „ Izglītības centra Mūza izveide Jaunannā”.  

INICIATĪVA „PĀRMAIŅU IESPĒJA SKOLĀM”. 

 

Projekta mērķis - radīt labvēlīgu vidi Jaunannas, Annas un citu Alūksnes novada bērnu un 

jauniešu personības attīstībai, jauniešu un pieaugušo tālākizglītībai, konkurētspējai darba tirgū, 

veicināt visu iesaistīto sabiedrības grupu konsolidāciju, izveidojot izglītības centru MŪZA 

Jaunannā. 

Piešķīrums no programmas: 25 000 EUR. 

http://www.aluksne.lv/projekti/muuza/large/logo_krasains_LV.jpg
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Pie Jaunannas pamatskolas un Mūzikas un mākslas skolas ir izveidots izglītības centrs MŪZA, 

kura ietvaros tiks īstenotas izglītības programmas. 

 

 Projekts „Daudz siržu viena zeme un valoda”.  
Projekta īstenošanas rezultātā tika izremontētas un labiekārtotas mājturības kabineta telpas 49,2 m2 

platībā, iegādāts nepieciešamo aprīkojumu galdniecības kabinetam, izveidots un ar 11 jauniem 

datoriem aprīkots informātikas kabinets; nopirkām visu nepieciešamo interešu grupu apmācībām 

un tika īstenotas 6 interešu grupu apmācības: „E-vide” datorzinības; Datorzinības iesācējiem; 

Krievu valodas apmācība; Latviešu valoda cittautiešiem; Mājsaimniecība; Mājsaimniecības un 

kokapstrādes, galdniecības iemaņu interešu grupa. 

 Projekta īstenošanas laikā Balvu pamatskola pārtapa par daudzfunkcionālo resursu centru, kur tika 

nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana, pieaugušo mūžizglītības 

pasākumu sekmēšana Balvu pilsētā. Projekta izmaksas EUR 24 966. 

 

 Projekts «Naukšēnu novada «Skola visiem»». 

Mērķis: Projekta Naukšēnu novada „Skola visiem” mērķis ir nodrošināt daudzpusīgas izglītības 

iespējas novada bērniem un skolu skolēniem, sekmēt dažādu sociālo grupu iekļaušanos mūsdienu 

sabiedrībā, veicināt krīzes pārvarēšanu, mācīt problēmu risināšanu un mērķu sasniegšanu. 

 Mērķauditorija: Projekta realizācijā netiešie ieguvēji būs visi Naukšēnu novada iedzīvotāji – 

kopskaitā 2316, tiešie ieguvēji – skolas vecuma bērni, jaunieši vecumā no 18 – 26 gadiem, 

iedzīvotāji no sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām un pedagogi.  

  Aktivitātes: 

 Sniegt psihologa konsultācijas skolēniem un vecākiem;  

 Organizēt logopēda nodarbības bērniem, kuriem ir runas attīstības traucējumi;  

 Organizēt veselīga dzīvesveida nodarbības bērniem personīgās higiēnas zināšanu un 

praktisku iemaņu apgūšanā;  

 Organizēt rokdarbu darbnīcas un pēcpusdienas skoliņu bērniem un vecākiem saturīga brīvā 

laika pavadīšanai;  

 Organizēt lekcijas par sociālo iekļaušanos atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju 

grupām;  

 Organizēt uzņēmējdarbības pamatu apguves un mērķa sasniegšanas nodarbības 

bezdarbniekiem un lauku iedzīvotājiem 1 reizi mēnesī;  

 Organizēt vakarēšanas, ekonomiskas mājsaimniecības un „garšu laboratorijas” nodarbības 

krīzes pārvarēšanas nolūkā ekonomiski mazaizsargātām iedzīvotāju grupām;  

 Organizēt veselīga dzīvesveida, sadziedāšanās un sporta nodarbības lietderīgai brīvā laika 

pavadīšanai; 
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Sadarboties ar biedrību „Ķoņu kalna dzīves skola” pieaugušo nodarbību organizēšanā.  

Rezultāts: Tiks nodrošināta daudzveidīga un kvalitatīva izglītība visiem novada skolēniem, 

jauniešiem, tiks pilnveidota tālākizglītība novada iedzīvotājiem no visdažādākajām sociālā riska 

grupām; tiks nodrošināta abu skolu pastāvēšana un to pilnvērtīgs darbs. 

 

 Projekts „Daudzfunkcionālais centrs „Korģene””. 

  

Projekta darbība tika caur septiņām aktivitātēm – apakšgrupas izveidi 2-4 gadīgajiem bērniem, 

kuru nosauca par „Pelēnu skolu”, tika dibināti mazpulki, Salacgrīvas novada Korģenes bibliotēka, 

savu darbību sāka kokapstrādes pulciņš, moderno deju studija, tiek uzsākti darbi ģimenes atbalsta 

centra izveidei, biedrības „Mēs – Korģenei” rīkotajām aktivitātēm tiek nodots brīvo telpu bloks 

Salacgrīvas vidusskolas Korģenes pamatskolā. 
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19. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instruments 

2009.-2014. gadā 

 

 
 

 

2009.gada 18.decembrī donorvalstis (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar 

Eiropas Komisiju (EK) par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un 

Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā 

plānošanas periodā 2009.-2014.gadā. 2010.gada 28.jūlijā par minētā atbalsta piešķiršanu tika 

parakstīti līgumi starp EK un donorvalstīm par minētā atbalsta piešķiršanu. 

Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt 

divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti. 

Latvijai piešķirtais finansējums no EEZ FI un NFI (ieskaitot donorvalstu vadības izdevumus) ir 

51,27 milj. LVL (72,95 milj. EUR), kas ir par ~ 30% lielāks nekā iepriekšējā finanšu 

instrumentu plānošanas periodā 2004.- 2009.gadā. 

 

19.1. Norvēģijas valdības divpusējās finanšu instrumenta programma 

"Pārrobežu sadarbība" 2009. - 2014. gads 

Jaunajā plānošanas periodā 15 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, 

Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Portugāle, 

Kipra un Malta – saņems finansējumu 694,7 milj. LVL (988,5 milj. EUR) apmērā no EEZ FI. 

Savukārt 12 ES jaunākās dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehijas Republika, 

Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Kipra un Malta – saņems finansējumu 562 

milj. LVL (800 milj. EUR) apmērā no NFI. 

Finanšu instrumentu ieviešana notiks programmu veidā, tādējādi nodrošinot efektīvāku finanšu 

instrumentu īstenošanu un mērķtiecīgāku atbalstu, nodrošinot izmērāmus rezultātus un lielāku 

finansējuma ietekmi prioritārajās jomās. Finansējums Latvijai būs jākontraktē programmu 

līgumos līdz 2014.gada 30.aprīlim, paredzot iespēju apstiprināto programmu īstenošanu pabeigt 

līdz 2017.gada 30.aprīlim. 

Par programmu ieviešanu būs atbildīgi programmu apsaimniekotāji – nozares ministrijas.  

20.10.2011. NVO, sociālajiem partneriem un valsts iestādēm atvērta pirmā Norvēģijas 

instrumenta programma. 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmā „Globālais fonds cienīga darba un 

trīspusējās sadarbības veicināšanai” (Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue) ir 

izsludināts atklātais konkurss. Konkursam var pieteikties sociālie partneri, valsts iestādes un 

organizācijas, kas veic regulārus pasākumus saistībā ar cienīga darba jautājumiem vai trīspusēju 

sadarbību. 

http://www.eeagrants.lv/
http://www.eeagrants.lv/
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Projektu pieteikumus no šā gada 20. oktobra līdz 2012. gada 22. aprīlim angļu valodā jāiesniedz 

programmas īstenotājam Norvēģijas institūcijai „Innovation Norway”. Pieteikumus var iesniegt 

divās kategorijās: 

 uzlabota sociālā dialoga un trīspusējās sadarbības struktūra un prakse;  

 pastiprināta izpratne par cienīga darba ieguvumiem. 

Konkurss tiek izsludināts vienlaicīgi visās divpadsmit Norvēģijas finansējuma saņēmējvalstīs, tai 

skaitā arī Latvijā. Programma ir vērsta uz cienīga darba jautājuma (godīgu ienākumu 

nodrošināšana, darba drošība, vienlīdzīgas iespējas u.c.) un trīspusējās sadarbības starp darba 

devēju organizācijām, arodbiedrībām un valsts iestādēm veicināšanu. Uzlabojot šo sadarbību, 

sociālie partneri katrā valstī varēs dot lielāku ieguldījumu ilgtspējīgā ekonomikas un sociālajā 

attīstībā. Tāpat šī programma stiprinās arī divpusējo sadarbību ar partneriem Norvēģijā, jo 

projektus ir iespējams īstenot sadarbībā ar Norvēģijas iestādēm. 

Latvija šobrīd ir viena no pirmajām valstīm, kas ir noslēgusi vienošanos ar donoriem par finanšu 

instrumentu ieviešanu. 

 

Realizētie projekti 2004.- 2009. gada plānošanas periodā 
 

 Projekts "Mazpilsētu zaļās vides apsaimniekošana un tūrisma attīstība 

Latvijas-Igaunijas pierobežā". 

Programmas "Pārrobežu sadarbība" ietvaros . Projekts tika realizēts sadarbībā ar Igaunijas Karksi 

pašvaldību līdz 2010.gada beigām. 

Projekta kopējais budžets - 366 312 EUR (257 445 LVL), 85% finansē programma 311 365,20 

EUR (218828 LVL) un 15% 54 946,80 EUR (38 617 LVL) pašfinansējums. 

Projekta vispārējais mērķis: veidot sabiedrības sapratni un interesi par pilsētas kultūrvēsturisko 

zaļo vidi un tās nozīmi vietas attīstībā, lai veicinātu vienmērīgu un ilgtspējīgu Latvijas Republikas 

pierobežas reģionu sociālekonomisko attīstību. 

Projekta ietvaros ir iecerēts: 

 organizēt talkas pilsētas teritorijā Rūjienā un Karksi, 

 foto konkurss "Mana zaļā mazpilsēta" Rūjienā un Karksi, 

 Rūjiena un Karksi-Nuija piedalās kopējos pilsētas svētkos – koncerti, gadatirgi u.c., 

 "Kalna skvēra" un "Centrālā laukuma" rekonstrukcija Rūjienā, 

 projekta ietvaros tiks iegādāts jaudīgs neliela izmēra traktors ar papildus aprīkojumu, 

 Rūjiena un Karksi-Nuija dalās pieredzē zaļās zonas apsaimniekošanā, 

 noorganizēts vienas dienas seminārs "Dārzs pilsētvidē"; 

 tūrisma informācijas sagatavošana vairākās valodās kartēs un Rūjienas un Karksi-Nuijas 

pilsētu Interneta mājaslapās. 
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 Projekts „Valkas un Valgas pilsētu kopējās mākslas vides attīstība”. 
Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumenta programmas „Pārrobežu sadarbība” 

apakšprojekts ,projekta ieviešanas laiks 01.06.209 – 04.12.2010, attiecināmo izmaksu summa 570 

600 EUR. Projekta ietvaros rekonstruēta un labiekārtota Valkas mākslas skola. 

Projekta rezultātā noorganizēti un novadīti 11 kultūrizglītības pasākumi Valkas un Valgas 

pilsētās, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni, noorganizēts un novadīts 1 projekta 

noslēguma pasākums, rekonstruēta Valkas Mākslas skola , iegādāta basa kokle Valkas Mūzikas 

skolas vajadzībām, iegādāti materiāli un mācību līdzekļi Mākslas skolas vajadzībām, mēbeles un 

IKT aprīkojums, grafikas prese u.c. 

 

 Projekts „Jūras siltuma kā atjaunojamās enerģijas izmantošana Salacgrīvas 

pilsētas budžeta iestāžu centralizētajā siltumapgādes sistēmā”. 

Kopējās projekta izmaksas 1 090 947 EUR, tai skaitā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansējums 927 305 EUR, 

pašvaldības līdzfinansējums 163 642 EUR.  

 Šī projekta mērķis ir samazināt siltumefekta gāzes (SEG) un citas emisijas, palielinot apkures 

sistēmas efektivitāti, pārejot no fosilā kurināmā izmantošanas uz atjaunojamo enerģiju. Plānots, 

ka izbūvētā sistēma nodrošinās apkuri Salacgrīvas vidusskolai, bērnudārzam un stadiona 

tehniskajām telpām, tostarp pilnīgā aizvietojot esošās dīzeļdegvielas katlumāju. 
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20. Valsts Kultūrkapitāla fonds 

 

 

VKKF mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras 

mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Fonds neveic 

komercdarbību, un tā mērķis nav gūt peļņu. 

 

VKKF uzdevumi ir: 

 piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus kultūras projektu īstenošanai un mūža 

stipendijām izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un 

mākslas attīstībā; 

 izsludināt un organizēt projektu konkursus finansējuma saņemšanai; 

 mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot Fondam piešķirtos valsts līdzekļus, nodrošinot 

kontroli pār to izlietojumu; 

 nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu. 

VKKF finansiāli atbalsta fizisko un juridisko personu īstenotos projektus, kas: 

 veicina kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu un sekmē tā daudzveidību; 

 veicina fizisko un juridisko personu radošos un pētnieciskos projektus kultūras jomā; 

 sekmē izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu; 

 veicina starptautisko sakaru attīstīšanu un Latvijas kultūras un mākslas popularizēšanu 

pasaulē; 

 sekmē kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai; 

 sekmē tradicionālās kultūras attīstību. 

 

 Projekts „Tradicionālo prasmju saglabāšanas programma 

Latvijas austrumu pierobežā”. 

Valsts Kultūrkapitāla Latgales kultūras programmā atbalstīts projekts  

Projekta mērķis ir nodrošināt tradicionālo prasmju un amatu attīstību Latvijas austrumu 

pierobežā, veicināt to pieejamību plašākai sabiedrībai. 

Lai izglītotu sabiedrību par nemateriālā kultūras mantojuma prasmēm Ziemeļlatgalē. 

 

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://cirks.lv/files/krasainais_logo.jpg&imgrefurl=http://cirks.lv/index.php%3Fid%3D2&usg=__st70Zi85kFqbKpyIYkLdn4nTi6A=&h=692&w=1200&sz=75&hl=lv&start=1&zoom=1&tbnid=kwKVw6bzSPXpxM:&tbnh=87&tbnw=150&ei=W5RwT7vyIOSL4gSv9My_Ag&prev=/search%3Fq%3Dkult%25C5%25ABrkapit%25C4%2581la%2Bfonds%26hl%3Dlv%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://cirks.lv/files/krasainais_logo.jpg&imgrefurl=http://cirks.lv/index.php%3Fid%3D2&usg=__st70Zi85kFqbKpyIYkLdn4nTi6A=&h=692&w=1200&sz=75&hl=lv&start=1&zoom=1&tbnid=kwKVw6bzSPXpxM:&tbnh=87&tbnw=150&ei=W5RwT7vyIOSL4gSv9My_Ag&prev=/search%3Fq%3Dkult%25C5%25ABrkapit%25C4%2581la%2Bfonds%26hl%3Dlv%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
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 Projekts "Tradicionālo muzicēšanas prasmju apgūšana Viļakas novadā”. 

 

Latgales kultūras programmas projektu konkurss "Tradicionālo prasmju saglabāšanas programma 

Latvijas austrumu pierobežā".  

Projekta rezultātā tika noorganizētas 4 meistardarbnīcas novada pagastos – Medņevā, Upītē, 

Kupravā un Viļakā, kurās bērni, jaunieši un arī pieaugušie apguva mūsu novadam tradicionālo 

dziedāšanas prasmi, mācījās "celu" tehnikā aust jostas, kā arī apguva tradicionālo vijoļspēli. 

Darbnīcas vadīja pieredzējuši skolotāji un pasniedzēji. 

Projekts “Miķeļa Bukša piemiņas vietas ierīkošana Šķilbēnu pagasta Plešovā Viļakas novadā”.  

Projektam piešķirtais finansējums ir 2500,00 Ls.  

Projekts Latgolys folklorys vuokuma konkurss ”Apleicīne”, projekta īstenošana atbalstīta ar 

500,00 Ls. Konkurss veltīts Latgales novada folkloras vācēju aktivizēšanai un mūsu kolēģa 

Ontona Slišāna dzīvesziņas pieminēšanai. 

 

 Projekts „Ērģemes viduslaiku pilsdrupu konservācija”. 
Finansēšanas līgums ar valsts Kultūrkapitāla fondu Nr.2009-2KMA045 no 2009.gada 25.augusta 

par projekta realizāciju, 3000 Ls. 2010.gadā kā redzamākais darbs ir ieejas mūra pilsdrupās 

nostiprināšana, bet vienlaikus tika veikta arī mūra nostiprināšana citās pils vietās.  

 

 

 

 

 

Nākamajā nodaļā iekļauts šī pētījuma „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības piesaiste pierobežas pašvaldību attīstībai” ietvaros veiktās aptaujas rezultātu 

apkopojums, lai izzinātu novadu problēmas, izvirzītās prioritātes un skatītu kopsakarības ar jau 

paveiktajiem projektiem. 
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21. Aptauja pašvaldībām 

 

 

Aptauja pētījuma ietvaros tika veikta no 2012. g. 1. februāra līdz 2012. g. 1. martam. Aptaujas 

anketas tika izsūtītas elektroniski. Kopumā aptaujā piedalījās 14 pierobežas novadu pašvaldības: 

Alojas pašvaldība, Alūksnes pašvaldība, Apes pašvaldība, Baltinavas pašvaldība, Balvu 

pašvaldība, Gulbenes pašvaldība, Mazsalacas pašvaldība, Naukšēnu pašvaldība, Rūjienas 

pašvaldība, Salacgrīvas pašvaldība, Smiltenes pašvaldība, Strenču pašvaldība, Valkas 

pašvaldība un Viļakas pašvaldība. 

 

 
Aptaujā tika apzinātas galvenās problēmas, kas raksturīgas pierobežas pašvaldībām un prioritārās 

jomas, ko novados vajadzētu attīstīt. Respondenti tika aptaujāti par ES fondu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības piesaistes iespējām- kā viņi to vērtē, kur gūst informāciju, kas izstrādā 

projektu pieteikumus, uz ko tiek balstīta projektu plānošana, kas traucē finansējuma piesaisti, 

kādiem projektiem līdz šim ir izdevies piesaistīt finansējumu un kādām jomām finansējums būtu 

jāpiesaista turpmāk. 

 

 

Problēmas, lielākie trūkumi novadā. 12 aptaujātās pašvaldības jeb 86% norāda, ka lielākā 

problēma novadā ir darba vietu trūkums. Tikpat liels skaits respondentu - 12 - minēja arī slikto 

ceļu un ielu stāvokli novadā. 3 pašvaldības jeb 21% no visām aptaujātajām kā problēmu norādīja 

prasībām atbilstoša darbaspēka trūkumu, 3 - nepietiekamu sabiedriskā transporta nodrošinājumu, 

3 – nesakārtotu tūrisma infrastruktūru un 2 respondenti jeb 14% aptaujāto – nesakārtotu 

ūdensapgādi un kanalizāciju. 

Cits variants: Alojas novada dome - stratēģijas trūkums. 
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1. grafiks. Problēmas, lielākie trūkumi novadā. 

 

 

Prioritārās attīstības jomas novadā. Pie prioritārām darbības jomām, kas novados būtu 

jāattīsta, dominējošā atbilde bija infrastruktūra (ceļi, komunikācijas), ko atzīmēja 13 no 14 

aptaujātajām pašvaldībām jeb 93%. Tālāk seko daudzdzīvokļu māju un pašvaldības objektu 

siltināšana – šo jomu atzīmēja 7 respondenti jeb 50% no aptaujātajiem, komunālā saimniecība 

(ūdens un siltumapgāde, kanalizācija, atkritumi) – 5 respondenti jeb 36%, lauksaimniecība – 5 

respondenti un lauksaimniecības produkcijas pārstrāde – 5 respondenti. 3 pašvaldības jeb 21% kā 

prioritāru attīstības jomu norādīja mežistrādi un kokapstrādi, 2 pašvaldības jeb 14% - tūrismu, 1 

pašvaldība jeb 7% - izglītību un 1 – veselības aprūpi. 

Cits variants: Balvu novada pašvaldība - piesaistīt uzņēmējus (ārvalstu un vietējos) atvērt 

ražotnes un radīt darba vietas. 
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2. grafiks. Prioritārās attīstības jomas novadā. 

 

 

Informētība par ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes iespējām. Kā 

primārais informācijas avots par ES fondu līdzekļu piesaistes iespējām tiek minēts ES 

struktūrfondu administrējošo institūciju mājaslapas, ko atzīmēja 12 respondenti jeb 86% un 

nozaru ministriju mājaslapas – 11 respondenti jeb 79%. 8 respondenti jeb 57% informāciju 

meklē ES fondu mājaslapā, 6 respondenti jeb 43% - pārrobežu sadarbības programmu 

mājaslapās, 2 jeb 14% - ES informācijas centros, 2 respondenti norāda, ka informācija tiek 

atsūtīta uz pašvaldību un 1 pašvaldība jeb 7 % no visām aptaujātajām informāciju iegūst pie 

kolēģiem citās pašvaldībās. 

Cits variants: Alojas novada dome - www.rpr.gov.lv.  
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3. grafiks. Informētība par ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes iespējām. 

 

 

ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes vērtējums. No 4. grafika redzams, ka pie 

ES fondu līdzekļu un pārējās ārvalstu palīdzības piesaistes vērtējumā dominē tikai divas atbildes: 

„drīzāk pozitīvi” novērtēja 9 respondenti jeb 64% aptaujāto un „ļoti pozitīvi” - 5 respondenti jeb 

36% no visām aptaujātajām pašvaldībām. 

Valkas novada dome novērtēja „drīzāk pozitīvi” un piebilda, ka vairāk finansējuma 

nepieciešams autoceļu infrastruktūras sakārtošanai un pašvaldības ēku energoefektivitātes 

projektiem. 

 

http://www.rpr.gov.lv/
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4. grafiks. ES un pārējās finanšu palīdzības piesaistes vērtējums. 

 

 

ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes prioritārās jomas turpmāk. Kā 

prioritārās jomas, kam turpmāk būtu nepieciešams piesaistīt finanšu palīdzību, 11 respondenti 

jeb 79% aptaujāto min - ceļu un transporta sistēmas sakārtošanai, 8 respondenti jeb 57% - 

nodarbinātības veicināšanai, 6 respondenti jeb 43% – ēku siltināšanai. 5 pašvaldības jeb 36% - 

uzņēmējdarbības atbalstam, 5 – sociālai infrastruktūrai, 4 respondenti jeb 29% - atbalstam 

lauksaimniecībai, 2 jeb 14% - izglītības attīstībai un 2 pašvaldības – ūdenssaimniecības 

sakārtošanai. 
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5. grafiks. ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes prioritārās jomas 

turpmāk. 

 

 

ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes īstenotāji. No respondentu 

atbildēm nākas secināt, ka finanšu palīdzības piesaistes īstenotāji galvenokārt ir pašvaldības un 

tās iestāžu darbinieki – tā atbildēja 12 pašvaldības jeb 86% , bet 6 pašvaldības jeb 43% norādīja, 
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ka projektu pieteikumus raksta gan pašvaldības darbinieki, gan atsevišķo gadījumos konsultanti. 

3 pašvaldībām jeb 21% no aptaujātajām ir bijusi pieredze, ka projektus raksta iestāžu darbinieki, 

sadarbojoties ar konsultantiem. 
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6. grafiks. ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes īstenotāji. 

 

 

Nozīmīgākie realizētie projekti novada attīstībai. Pie nozīmīgākajiem projektiem, kas realizēti 

novadu attīstībai, dominē atbildes, ka nozīmīgākie projekti realizēti ūdenssaimniecības 

sakārtošanai, ko norādīja 12 respondenti jeb 86% aptaujāto un tikpat daudz respondentu (12) 

atbildēja – ceļu un transporta sistēmas sakārtošanai, 10 respondenti jeb 71% - sociālai 

infrastruktūrai (veselības, sociālās aprūpes, izglītības iestāžu modernizācija), 3 jeb 21% – 

nodarbinātības veicināšanai, 3 – izglītības attīstībai, 2 jeb 14% - uzņēmējdarbības atbalstam, 2 – 

NVO stiprināšanai, 2 – daudzdzīvokļu ēku siltināšanai, 1 jeb 7% respondentu atbildēja – 

atbalstam lauksaimniecībai. 

Cits variants: 

Rūjienas novada pašvaldība – tūrisms. 

Alojas novada dome – kultūras iestāžu modernizācija. 

Viļakas novada dome – tūrisma attīstības joma. 

 



Pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaiste pierobežas pašvaldību attīstībai” 
 

SIA „Omnia Pro”, 2012.gada aprīlis    150 
 

 

3

10

1

3

12

2

0 0

2 2

12

3

0

2

4

6

8

10

12

1

Nozīmīgākie realizētie projekti novada attīstībai

Nodarbinātības veicināšana

Sociālā infrastruktūra (veselības,

sociālās aprūpes, izglītības

iestāžu modernizācija)

Atbalsts lauksaimniecībai

Izglītības attīstība

Ceļu un transporta sistēmas

sakārtošana

Uzņēmējdarbības atbalsts

Zinātnes attīstība

IKT atbalsts

NVO stiprināšana

Daudzdzīvokļu ēku siltināšana

Ūdenssaimniecības sakārtošana

Cita joma

 

7. grafiks. Nozīmīgākie realizētie projekti novada attīstībai. 

 

 

Problēmas, kas traucē finansējuma piesaisti. Kā galvenās problēmas, kas traucē finansējuma 

piesaisti, 11 pašvaldības, kas sastāda 79% no aptaujātajām, minēja lielo konkurenci projektu 

konkursos (Apes novada domes ieteikums - ņemot vērā, ka pierobežas pašvaldībām ir zemi 

rādītāji, piemēram, transporta plūsma, iedzīvotāju skaits u.c. ir zemāki kā valstī, lai nodrošinātu 

vienmērīgu valsts attīstību, ir nepieciešams ieviest kvotas.). 10 respondenti jeb 71% kā problēmu 

minēja ierobežoto pašvaldības budžetu projekta priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 

nodrošināšanai. 6 respondenti jeb 43% no aptaujātajiem min arī pārāk īso projekta pieteikuma 

sagatavošanas periodu no izsludināšanas līdz iesniegšanai (Apes novada dome - parasti tas 

saistīts ar vadošās iestādes nekompetenci un novēlotu darbību.). 2 respondenti jeb 14% atzīst 

nepietiekamo pašvaldības kapacitāti projektu pieteikumu sagatavošanā. 

Cits variants: 

Smiltenes novada dome - ES un ārvalstu finanšu līdzekļu apguve tiek plānota pa ministrijām, 

nevis valstī kopā, kas noved pie viļņveidīgas līdzekļu apguves un daudzām problēmām. 

Apes novada dome -  

 Neprasmīga un nekompetenta vadošās iestādes darbība (piemēram, Satiksmes 

ministrija). Uzsākot programmu, netiek veikta iepriekšējā aptauja vai analīze par 

līdzekļu nepieciešamību. Ierobežotu līdzekļu pieejamības gadījumos netiek veikta 

projektu ideju priekšatlase un analīze, vai iecere ir dzīvotspējīga un tiks atbalstīta, 

bet uzreiz tiek prasīts iesniegt visu dokumentu paketi. Rezultātā lielā daudzumā 

nelietderīgi tiek izšķiesti pašvaldības līdzekļi. 

 Nepamatoti birokrātiska projektu vērtēšanas sistēma, kas ir krasi atšķirīga katrā 

ministrijā.  

 Programmu trūkums (piemēram, izglītības iestāžu rekonstrukcijai un siltināšanai).  

 Nepietiekams valsts līdzfinansējums vai līdzekļu trūkums programmās. 

Baltinavas novada pašvaldība - nav iespēju pašvaldībai saplānot projektu prioritātes - kad un 

kādā sfērā tiks izsludināti konkursi nav perspektīvas informācijas, nepieciešams līdzekļu 

dalījums pēc teritoriālā principa. 
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Viļakas novada dome - neobjektīva vērtēšana. 
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8. grafiks. Problēmas, kas traucē finansējuma piesaisti. 

 

 

Projektu plānošana. Pie projektu plānošanas liela daļa pašvaldību – 9 jeb 64% - norāda, ka 

pašvaldības Attīstības programma vēl ir izstrādes procesā, Rīcības programma vēl nav izstrādāta. 

Daļa pašvaldību – 6 jeb 43% - cenšas vadīties pēc saviem plānošanas dokumentiem, balstīties uz 

Attīstības programmas Rīcības programmu. 3 pašvaldības jeb 21% atzīst, ka nevadās pēc saviem 

plānošanas dokumentiem, projektus sagatavo aktuālajiem uzsaukumiem. 

Cits variants: 

Valkas novada dome - ir reizes, kad balstās uz „aktuālo iespēju rakstīt projektu finansējuma 

saņemšanai”. 

Naukšēnu novada pašvaldība - jāatzīst, ka līdz šim esam izmantojuši „aktuālo iespēju rakstīt 

projektu finansējuma saņemšanai”, bet līdz ar Attīstības programmas izstrādāšanu, kā arī saskaņā 

ar plānotajām izmaiņām valsts reģionālās politikas nostādnēs 2014. – 2020. plānošanas periodā, 

ceram, ka turpmāk varēsim īstenot projektus, kas tiešām izriet no novada vajadzībām. 

Apes novada dome - balstās uz iespēju piedalīties pieejamās programmās. 
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9. grafiks. Projektu plānošana. 
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Secinājumi un ieteikumi 

 

 

 Pētījumā apkopotā informācija parāda, ka pēdējos gados pierobežas pašvaldības ir 

piesaistījušas ievērojamus finanšu līdzekļus attīstībai gan no Eiropas Savienības, gan 

citiem ārvalstu fondiem. 

 

 Pētījumā iekļautās pierobežas pašvaldības ievērojami atšķiras pēc platības. Pēc platības 

lielākais ir Gulbenes novads, tā platība ir 1876 km
2
; mazākais ir Naukšēnu novads - 281 

km². 

 

 Pašvaldībās ir ievērojami atšķirīgs iedzīvotāju skaits – visvairāk iedzīvotāju dzīvo 

Gulbenes novadā - 2011. gada sākumā dzīvoja 24808 iedzīvotāji, savukārt vismazāk 

iedzīvotāju 2011. gada sākumā dzīvoja Baltinavas novadā – 1330. 

 

 Vislielākais iedzīvotāju blīvums 2011. gada sākumā bija Rūjienas novadā – 17,3 

iedzīvotāji uz kvadrātkilometru, bet vismazākais Baltinavas novadā - 7,1 iedzīvotājs uz 

kvadrātkilometru. 

 

 Informācija par pašvaldību realizētajiem projektiem iegūta no pašvaldību mājaslapām 

internetā. 

Informācija par projektiem dažām pašvaldībām ir pieejama jau sākot ar novada izveidi 

(01.07.2009.), dažiem par nesenāku laika periodu. 

Tā kā pašvaldībām informācija mājaslapās ir pieejama par dažādiem laika periodiem, tad 

nav iespējams aprēķināt ne kopējo no ES fondiem un citiem ārvalstu finanšu avotiem 

piesaistīto finansējumu, ne spriest par piesaistītā finansējuma apjomu no dažādiem 

fondiem, ne salīdzināt pašvaldības pēc piesaistītā finansējuma apjoma.  

 

 Pamatojoties uz Valsts Reģionālās attīstības aģentūras pētījumu „Reģionu attīstība 

Latvijā 2010”, ES fondu aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi uz vienu 

iedzīvotāju laika periodā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 1. februārim 

sadalījumā pa pašvaldību teritorijām pētījumā iekļautajās pašvaldībās raksturojami 

sekojoši: 

 

5. tab. ES fondu aktivitāšu ieguldījumi uz 1 iedzīvotāju 

Novads ES fondu aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi uz 

vienu iedzīvotāju laika periodā no 2007. gada 1. janvāra līdz 

2011. gada 1. februārim (Ls/iedz.) 

Salacgrīvas novads 100-200 

Alojas novads 500-750 

Mazsalacas novads 750-1000 

Rūjienas novads 500- 750 

Naukšēnu novads 50-100 

Valkas novads 250-500 

Smiltenes novads 50-100 

Apes novads 100-200 

Gulbenes novads 250-500 

Alūksnes novads 100-200 
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Balvu novads 250-500 

Viļakas novads 100-200 

Baltinavas novads 100-200 

Strenču novads 250-500 

 

 ES fondu aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi uz vienu iedzīvotāju laika 

periodā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 1. februārim pētījumā iekļautajā 

teritorijā vislielākie bijuši Mazsalacas, Rūjienas un Alojas novados. 

Vislielākie ieguldījumi parasti ir infrastruktūras projektos, tie ir visdārgākie, tāpēc 

iespējams, pašvaldības šajā laika periodā realizējušas infrastruktūras projektus, tāpēc 

ieguldījumi uz 1 iedzīvotāju ir lielāki. 

ES fondu aktivitāšu ar vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi uz vienu iedzīvotāju laika 

periodā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 1. februārim vismazākie bijuši 

Naukšēnu un Smiltenes novados. 

 

 Visas pētījumā iekļautās pašvaldības realizējušas projektus Darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei 

un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 

2000” ietvaros, tādējādi sakārtojot ūdenssaimniecību novada apdzīvotajās vietās 

piesaistot ERAF finansējumu, bet pašvaldības, kurās ir apdzīvotās vietas ar iedzīvotāju 

skaitu virs 2000 iedzīvotājiem, Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 

3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 2000" ietvaros piesaistījušas Kohēzijas fonda finansējumu. 

 

 Vairākas pašvaldības realizējušas projektus Darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi”, prioritātes 3.2. „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”, 

pasākuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 

ārpus Rīgas” ietvaros piesaistot ievērojamu ERAF finansējumu satiksmes drošības 

uzlabošanai. 

 

 Vairākas pašvaldības veiksmīgi piesaistījušas finansējumu no Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta, kas ir samērā jauns, tikai nesen pieejams finanšu instruments. 

 

 Dažas pierobežas pašvaldības realizējušas vairākus pārrobežas projektus – Apes novads 

un Valkas novads, tādējādi iegūstot ievērojamu pieredzi šāda veida projektu sagatavošanā 

un ieviešanā. Šo pieredzi varētu izmantot citas pašvaldības piesaistot finansējumu no 

pārrobežu sadarbības programmām. Minēto pašvaldību praktiskā pieredze varētu celt arī 

citu pašvaldību kapacitāti šādu projektu sagatavošanā un ieviešanā, ievērojot pārrobežu 

projektu ieviešanas specifiku. 

 

 Vairākus EK programmu projektus realizējušas Gulbenes, Alūksnes un Viļakas 

pašvaldības, gūstot pieredzi šo projektu sagatavošanā un realizēšanā. 

 

 Analizējot pašvaldību aptaujas rezultātus secināts, ka lielākās problēmas novados 

saistītas ar darba vietu trūkumu. Jāatzīmē, ka darba vietu skaita palielināšanās cieši 

saistīta ar ekonomiskās aktivitātes palielināšanos, vairākās ES projektu programmās 

obligāts nosacījums ir darba vietu saglabāšana vai jaunu radīšana (ELFLA un citas).  
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 Kā otra būtiskākā problēma minēta ielu un ceļu sliktais stāvoklis. Finansējuma piesaiste 

šai jomai ir problemātiska, jo pašreiz nav atvērta neviena programma, kur tas būtu 

iespējams. Ir noslēgusies Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.2. prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 

3.2.1. pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitāte 

“Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”, kur bija iespējams piesaistīt ERAF 

finansējumu tranzītielām, kas atrodas uz valsts galvenā autoceļa vai 1.šķiras autoceļa 

maršruta turpinājuma un atbilst citiem MK noteikumos noteiktajiem nosacījumiem. 

Par Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1. 

apakšaktivitātes "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas" ietvaros 

izsludinātajiem projektu konkursiem tuvākajā laikā nav informācijas. 

Pašvaldību ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai, neietverot uzturēšanu, fiansējums bija 

pieejams no ELFLA fonda pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. 

Šajā programmā teritoriālajām vienībām, kas apvienojās līdz 2009. gada 31. decembrim, 

kopējā maksimālā attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir 140 000 latu 

un bija iespējas šo fiansējumu ieguldīt ceļu infrastruktūrā. Šī pasākuma ietvaros 

ievērojamu finansējumu ceļu būvniecībā un rekonstrukcijā piesaistījusi un ieguldījusi 

Alūksnes novada pašvaldība. 

 

 Ievērojami finanšu līdzekļus ELFLA fonda pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” ietvaros pašvaldības tērējušas un ieguldījušas vietējas nozīmes saietu 

namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecībā vai rekonstrukcijā. 

 

 Daudzus pašvaldībai svarīgus neliela apjoma un finansējuma projektus pašvaldības 

realizējušas Latvijas Lauku attīstības programmas 4.ass “LEADER pieejas īstenošana” 

ietvaros. 

 

 

Plašāk prioritārās jomas finansējuma piesaistei un iespējamie finanšu avoti aprakstīti 6. tabulā 

zemāk. 
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Prioritārās jomas finansējuma piesaistei un iespējamie finanšu avoti: 
ESF - Eiropas Sociālais fonds 

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai 

KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

KF – Kohēzijas fonds 

 

 

6. tab. Prioritārās jomas finansējuma piesaistei un iespējamie finanšu avoti 

Prioritāte Fonds Informācija mājaslapā Īss apraksts 
Nodarbinātības 

veicināšana 
ESF pasākums 

„Bezdarbnieku apmācība 

pēc darba devēja 

pieprasījuma” 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#4 NVA veic bezdarbnieku apmācību atbilstoši 

uzņēmuma vajadzībām, sagatavojot darba 

devējam nepieciešamo speciālistu:  

 jebkurā licencētā un akreditētā profesionālās 

pilnveides izglītības programmā vai  

profesionālās tālākizglītības programmā ;  

 neformālās apmācību programmās. 

ESF pasākums 

„Noteiktām personu 

grupām” 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#7 Pasākums noteiktām personu grupām 
Aktīvais nodarbinātības pasākums Pasākums 

noteiktām personu grupām paredz bezdarbnieku 

nodarbināšanu valsts līdzfinansētajās 

darbavietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast 

darba tirgus prasības, kā arī veicinātu mērķa 

grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un 

iekārtošanos pastāvīgā darbā.  

Pasākuma norise: atbilstoši darba devēja 

noteiktajām izglītības un darba pieredzes 

prasībām, subsidētajās darba vietās iesaista tos 

darbspējīga vecuma bezdarbniekus, kas vēlas 

strādāt profesijā, kurā ir iegūta izglītība vai 

darba pieredze, vai arī profesijā, kurā nav iegūta 

ne izglītība, ne darba pieredze. 

ESF pasākums „Darba 

vieta jaunietim” 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#10 Projekta mērķis:  

integrēt jaunieti bezdarbnieku (vecumā no 18 
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  līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlaikus veicinot 

pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu 

pastāvīgu nodarbinātību. 

ESF pasākums „Atbalsts 

jauniešu brīvprātīgajam 

darbam”  

http://www.nva.lv/index.php?cid=5#13 Mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana valsts 

līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu 

bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, 

veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos 

sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. 

ERAF 

1.3.1.2.aktivitāte"Atbalsts 

pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai"" 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_is

tenosana/hipo/ 

Atbalsts tiek piešķirts saimnieciskās darbības 

uzsācējiem, sniedzot apmācības, konsultācijas 

un finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības 

uzsākšanai.  

Aktivitātes mērķa grupa ir iedzīvotāji, kuri vēlas 

uzsākt uzņēmējdarbību vai kļūt par 

pašnodarbinātām personām, kā arī jaundibināti 

komersanti. 

Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības 

programma 

http://www.estlat.eu/informacija-

latviski/programmas-rokasgramata/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu 

sadarbības aktivitātes. Piemēram, kopīgi 

sadarbības pasākumi, lai veicinātu 

uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību 

(Programmas 2. prioritāte: Programmas 

teritorijas augstāka konkurētspēja). 

Centrālā Baltijas jūras 

reģiona pārrobežu 

sadarbības programma 

INTERREG IVA  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/intereg

4a/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu 

sadarbības aktivitātes. Piemēram, kopīgi 

pasākumi, lai veicinātu biznesa kontaktu 

veidošanu un veicinātu preču plūsmu 

(Programmas 2. prioritāte. Ekonomiski 

konkurētspējīgs un inovatīvs reģions). 

Latvijas – Igaunijas – 

Krievijas pārrobežu 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/LIK_ps

p/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu 

sadarbības aktivitātes. Piemēram, kopīgi 
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sadarbības programma  sadarbības pasākumi, lai veicinātu 

uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību 

(Programmas 1. prioritāte –Sociālekonomiskās 

attīstības veicināšana). 

Baltijas jūras reģiona 

transnacionālās 

sadarbības programma 

http://www.vraa.gov.lv/lv/intterreg_1_limene

_fin_kontrole/Baltijas_juras_reg_tansnacional

as_sadarbiba/ 

4.prioritāte - Pievilcīgas un konkurētspējīgas 

pilsētas un reģioni. 

 Prioritāte veicina metropoļu reģionu, pilsētu un 

lauku rajonu sadarbību, uzlabojot to 

konkurētspēju veiksmīgākai ekonomikas 

attīstībai, kā arī sekmējot to pievilcību 

iedzīvotājiem un investoriem. Prioritāte ir 

atvērta arī Baltijas stratēģiju, rīcības 

programmu, politikas un tām secīgu investīciju 

sagatavošanai. 
Atbalsts 

uzņēmējdarbībai 
ERAF 

2.1.2.4.aktivitāte "Augstas 

pievienotās vērtības 

investīcijas" 

 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsan

a/apv_2/ 

Aktivitātes mērķis ir stimulēt vietējos 

komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai 

tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī 

piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu 

pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko 

tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm. 

ERAF 

2.3.2.3.aktivitāte "Klasteru 

programma" 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_is

tenosana/klasteru_programma/ 

Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt ar ieiešanu 

ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo 

mārketingu ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē 

komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu 

ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību 

starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās. 



Pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaiste pierobežas pašvaldību attīstībai” 
 

SIA „Omnia Pro”, 2012.gada aprīlis    160 
 

 

ERAF 

3.5.2.1.2.apakšaktivitāte 

"Pasākumi uzņēmumu 

siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes 

paaugstināšanai" 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_is

tenosana/usp/ 

Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt 

siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt 

siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales 

sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu 

aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem. 

ERAF 

2.3.1.1.1.apakšaktivitāte 

“Ārējo tirgu apgūšana – 

ārējais mārketings” 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsan

a/ata6/ 

Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt ar ieiešanu 

ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo 

mārketingu ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē 

komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu 

ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību 

starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās. 

ERAF 

2.1.2.1.1.apakšaktivitāte 

"Kompetences centri"" 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_is

tenosana/kompetences_centri/ 

Aktivitātes mērķis ir komersantu konkurētspējas 

paaugstināšana, veicinot pētniecības un 

rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko 

pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju 

attīstības projektu īstenošanā. 

ERAF 

1.3.1.1.1.apakšaktivitāte 

"Atbalsts nodarbināto 

apmācībām komersantu 

konkurētspējas 

veicināšanai – atbalsts 

partnerībās organizētām 

apmācībām" 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_is

tenosana/apa/apa_3/ 

Atbalsts tiek piešķirts darbinieku apmācībām 

komersantu kapacitātes stiprināšanai, 

produktivitātes un konkurētspējas 

paaugstināšanai. Atbalstu var saņemt 

komersanti, biedrības un darba devēju 

apvienības, īstenojot projektus individuāli vai 

partnerībā. 

ERAF 

1.3.1.2.aktivitāte"Atbalsts 

pašnodarbinātības un 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai"" 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_is

tenosana/hipo/ 

Atbalsts tiek piešķirts saimnieciskās darbības 

uzsācējiem, sniedzot apmācības, konsultācijas 

un finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības 

uzsākšanai.  

Aktivitātes mērķa grupa ir iedzīvotāji, kuri vēlas 
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uzsākt uzņēmējdarbību vai kļūt par 

pašnodarbinātām personām, kā arī jaundibināti 

komersanti. 

KPFI 

„Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

ražošanas ēkās” 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=10210 

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana, uzlabojot komersantu ražošanas 

(arī pakalpojumu sniegšanas) ēku, ražošanas 

tehnoloģisko iekārtu (atbilstoši definīcijai, kas 

noteikta normatīvajos aktos, kas reglamentē 

uzņēmumu ienākuma nodokli) un ražošanas 

tehnoloģiju energoefektivitāti. 

KPFI 

„Atjaunojamo 

energoresursu izmantošana 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai” 

 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=11391 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju 

samazināšana, ieviešot tehnoloģijas, kurās 

izmanto atjaunojamos energoresursus 

siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā 

arī nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās 

izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, 

kurās izmanto atjaunojamos energoresursus. 

KPFI 

„Zema enerģijas patēriņa 

ēkas” 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=11775 

 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju 

samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa 

ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju 

vai vienkāršoto renovāciju. 

KPFI 

„Siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazinošu 

tehnoloģiju attīstīšana un 

pilotprojektu īstenošana” 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=13583 

 

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazinošu produktu un 

tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju 

pārnesi, atbalstot pilotprojektu 

(izmēģinājumprojektu) īstenošanu Latvijā. 

KPFI 

„Atjaunojamo 

energoresursu izmantošana 

transporta sektorā” 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=11422 

 

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu 

(turpmāk – SEG) emisiju samazināšana, 

nodrošinot transportlīdzekļu pielāgošanu no 

atjaunojamiem energoresursiem iegūtas 
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enerģijas lietošanai. 

KPFI 

„Tehnoloģiju pāreja no 

fosilajiem uz 

atjaunojamiem 

energoresursiem” 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=10965 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju 

samazināšana, nodrošinot pāreju no 

tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos 

energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto 

atjaunojamos energoresursus. 

KPFI 

„Siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšana 

transporta sektorā – 

atbalsts elektromobiļu un 

to uzlādes infrastruktūras 

ieviešanai” 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=14778 

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanu, atbalstot 

elektromobiļu ieviešanu un to uzlādes 

infrastruktūras izveidošanu Latvijā.  

ELFLA 

"Lauku saimniecību 

modernizācija" 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/121-lauku-

saimniecibu-modernizacija/ 

Pasākuma mērķis ir modernizēt 

lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to 

ekonomiskās darbības rādītājus un 

konkurētspēju.  

ELFLA 

„Atbalsts uzņēmumu 

radīšanai un attīstībai 

(ietverot ar 

lauksaimniecību nesaistītu 

darbību dažādošanu)”  

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/312(311)-

atbalsts uznemumu-radisanai-un-attistibai-

(ietverot-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-

darbibu-dazadosanu)/ 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību 

nesaistītu saimniecisko darbību vai 

nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar 

lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai 

attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un 

palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.  

ELFLA 

pasākums 

“Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un 

iedzīvotājiem” 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/321-

pamatpakalpojumi-ekonomikai-un-

iedzivotajiem/ 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas 

publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai 

lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības 

saglabāšanos.  

ESF pasākums http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#4 NVA veic bezdarbnieku apmācību atbilstoši 
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„Bezdarbnieku apmācība 

pēc darba devēja 

pieprasījuma” 

uzņēmuma vajadzībām, sagatavojot darba 

devējam nepieciešamo speciālistu:  

 jebkurā licencētā un akreditētā profesionālās 

pilnveides izglītības programmā vai 

profesionālās tālākizglītības programmā;  

 neformālās apmācību programmās. 

Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības 

programma 

http://www.estlat.eu/informacija-

latviski/programmas-rokasgramata/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu 

sadarbības aktivitātes. Piemēram, kopīgi 

sadarbības pasākumi, lai veicinātu 

uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību 

(Programmas 2. prioritāte: Programmas 

teritorijas augstāka konkurētspēja). 

Centrālā Baltijas jūras 

reģiona pārrobežu 

sadarbības programma 

INTERREG IVA  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/intereg

4a/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu 

sadarbības aktivitātes. Piemēram, kopīgi 

pasākumu, lai veicinātu biznesa kontaktu 

veidošanu un veicinātu preču plūsmu 

(Programmas 2. prioritāte. Ekonomiski 

konkurētspējīgs un inovatīvs reģions). 

Latvijas – Igaunijas – 

Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma  

 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/LIK_ps

p/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu 

sadarbības aktivitātes. Piemēram, kopīgi 

sadarbības pasākumi, lai veicinātu 

uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību 

(Programmas 1. prioritāte – Sociālekonomiskās 

attīstības veicināšana). 
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EK programma Inovāciju 

atbalstam un 

konkurētspējas 

paaugstināšanai   

http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm  

 

 

Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo 

uzņēmumu programma 

Prasībām 

atbilstoša 

darbaspēka 

nodrošināšana 

ESF pasākums 

„Bezdarbnieku apmācība 

pēc darba devēja 

pieprasījuma” 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#4 NVA veic bezdarbnieku apmācību atbilstoši 

uzņēmuma vajadzībām, sagatavojot darba 

devējam nepieciešamo speciālistu:  

 jebkurā licencētā un akreditētā profesionālās 

pilnveides izglītības programmā vai 

profesionālās tālākizglītības programmā ; 

  neformālās apmācību programmās. 
Izglītības attīstība Igaunijas – Latvijas 

pārrobežu sadarbības 

programma 

 

http://www.estlat.eu/informacija-

latviski/programmas-rokasgramata/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu sadarbības 

aktivitātes. Piemēram, izglītība kā instruments darba 

prasmju uzlabošanai (Programmas 2. prioritāte: 

Programmas teritorijas augstāka konkurētspēja) vai 

kopīgus skolu sadraudzības pasākumus (Programmas 

3. prioritāte: Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas 

kopienas). 

Centrālā Baltijas jūras 

reģiona pārrobežu 

sadarbības programma 

INTERREG IVA 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/intereg

4a/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu sadarbības 

aktivitātes. Piemēram izglītība kā dzīves kvalitātes 

veicinātāja (Programmas 3. prioritāte Pievilcīgas un 

dinamiskās kopienas). 

Latvijas – Igaunijas – 

Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/LIK_ps

p/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu sadarbības 

aktivitātes. Piemēram, izglītība kā instruments vides 

aizsardzībā vai kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā (Programmas 2. prioritāte – Kopējie 

izaicinājumi) vai izglītība kā instruments sadarbībai 

kultūras, sporta, sociālās un veselības aprūpes jomās 

http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
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(Programmas 3. prioritāte – Sadarbības veicināšana 

„cilvēks-cilvēkam”). 

EK Mūžizglītības 

programma  

Comenius (vispārējā 

izglītība); Erasmus 

(augstākā izglītība); 

Leonardo da Vinci 

(sākotnējā profesionālā 

izglītība); Grundtvig 

(pieaugušo izglītība) 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_prog

ramma/comenius/comenius_konkursi/comeni

us_izsludinatie/?text_id=11580  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-programme/doc84_en.htm   

 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-programme/doc82_en.htm  

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_prog

ramma/leonardo_da_vinci/par_programmu/  

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php. 

http://www.apa.lv/lat/muzizglitibas_program

ma/grundtvig/par_grundtvig/  

 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-programme/doc80_en.htm 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-

learning-programme/doc80_en.htm  

 

ES Mūžizglītības programma tiek ieviesta vairākās 

apakšprogrammās, populārākās no tām: 

Comenius (mērķa auditorija ir no bērnudārza vecuma 

līdz vidusskolas vecumam); Grundtvig (pieaugušo 

izglītība); Erasmus (augstākā izglītība); Leonardo da 

Vinci (profesionālā izglītība). Mācību braucieni 

(mācību braucieni izglītības iestādes vadošajam 

personālam). 

Ceļu un 

transporta 

sistēmas 

sakārtošana 

KPFI „Siltumnīcefektu 

gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā” 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=12934 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas 

tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, 

kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas 

patēriņu. 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_konkursi/comenius_izsludinatie/?text_id=11580
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_konkursi/comenius_izsludinatie/?text_id=11580
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_konkursi/comenius_izsludinatie/?text_id=11580
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/par_programmu/
http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/par_programmu/
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://www.apa.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/par_grundtvig/
http://www.apa.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/par_grundtvig/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
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ERAF 

3.2.1.3.1.apakšaktivitāte 

“Satiksmes drošības 

uzlabojumi apdzīvotās 

vietās ārpus Rīgas” 

 

http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=3

19&art_id=1969 

Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot satiksmes 

drošību apdzīvotās vietās, likvidējot ‘’melnos 

punktus’’ jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas 

– ne tikai tās, kur ir liels avāriju un bojāgājušo 

skaits, bet arī potenciāli bīstamās vietas, veicot 

dažādus transporta infrastruktūras uzlabošanas 

un satiksmes organizācijas pasākumus, lai ar 

iespējami mazākiem līdzekļiem panāktu 

satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos 

(piemēram, krustojumu pārbūve un 

energoefektīva ielu apgaismošana, luksoforu 

uzstādīšana, gājēju celiņu un gājēju pāreju 

ierīkošana). 

ERAF 

3.2.1.2. Tranzītielu 

sakārtošana pilsētu 

teritorijās 

http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=3

19&art_id=1975 

Aktivitātes mērķis ir komfortabla un droša 

satiksme pilsētu tranzītielās, rekonstruējot un 

attīstot pilsētu tranzītielas valsts galveno vai 

1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā 

infrastruktūra ir nolietojusies (piemēram, 

sabrukušie ielu posmi) vai nespēj nodrošināt 

pieaugošo transporta plūsmu. 

ERAF 

3.2.1.1. Valsts 1.šķiras 

autoceļu maršruta 

sakārtošana 

(realizē Satiksmes 

ministrija) 

http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=3

19&art_id=1973 

Aktivitātes mērķis ir komfortabla un droša 

satiksme valsts 1.šķiras autoceļu tīklā, asfaltējot 

grants seguma ceļus (tajā skaitā, veicot ceļu 

posmos ietilpstošo tiltu rekonstrukciju), kas 

nodrošina attīstības centru savienojumu ar valsts 

galvenajiem autoceļiem vai attīstības centru 

savstarpējo savienojumu, priekšroku dodot 

autoceļiem ar lielāku satiksmes intensitāti. 
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EZF 

 Pasākumi zivsaimniecībai 

nozīmīgo teritoriju 

attīstības stratēģiju 

īstenošanai 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/eiropas-

zivsaimniecibas-fonda-pasakumi/teritoriju-

attistibas-strategiju-istenosana/ 

Pasākuma mērķis ir veicināt maza mēroga 

infrastruktūras, kā arī ar zivsaimniecību saistītās 

infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu un dažādot 

nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai 

nozīmīgajās teritorijās, lai saglabātu apdzīvotību 

un teritorijas pievilcību.  

Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības 

programma 
 

http://www.estlat.eu/informacija-

latviski/programmas-rokasgramata/ 
Prioritāte 1. Lielāka Programmas teritorijas 

saliedētība. 

Baltijas jūras reģiona 

transnacionālās 

sadarbības programma 

http://www.vraa.gov.lv/lv/intterreg_1_limene

_fin_kontrole/Baltijas_juras_reg_tansnacional

as_sadarbiba/ 

2.prioritāte - Baltijas jūras reģiona iekšējās un 

ārējās pieejamības uzlabošana.  

Prioritāte sekmē Baltijas jūras reģiona teritorijas 

iekšējo un ārējo pieejamību, attīsta 

transnacionālos risinājumus transporta un 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) 

jomā, tādējādi samazinot funkcionālās barjeras 

inovāciju izplatīšanai un satiksmes plūsmai.  

Latvijas – Igaunijas – 

Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/LIK_ps

p/ 

1.prioritāte – Sociālekonomiskās attīstības 

veicināšana. Prioritāte veicina 

sociālekonomisko, uzņēmējdarbības un biznesa 

attīstību, transporta, loģistikas un komunikācijas 

risinājumus, kā arī tūrisma attīstību.  
Sabiedriskā 

transporta 

nodrošinājums 

Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības 

programma 

 

http://www.estlat.eu/informacija-

latviski/programmas-rokasgramata/ 

1.prioritāte.  Lielāka Programmas teritorijas 

saliedētība: 
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Latvijas – Igaunijas – 

Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/LIK_ps

p/ 

1. 1. prioritāte – Sociālekonomiskās attīstības 

veicināšana. 

Prioritāte veicina sociālekonomisko, 

uzņēmējdarbības un biznesa attīstību, transporta, 

loģistikas un komunikācijas risinājumus, kā arī 

tūrisma attīstību.  

Baltijas jūras reģiona 

transnacionālās 

sadarbības programma 

http://www.vraa.gov.lv/lv/intterreg_1_limene

_fin_kontrole/Baltijas_juras_reg_tansnacional

as_sadarbiba/ 

2.prioritāte - Baltijas jūras reģiona iekšējās un 

ārējās pieejamības uzlabošana. 

Prioritāte sekmē Baltijas jūras reģiona teritorijas 

iekšējo un ārējo pieejamību, attīsta 

transnacionālos risinājumus transporta un 

informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) 

jomā, tādējādi samazinot funkcionālās barjeras 

inovāciju izplatīšanai un satiksmes plūsmai.  

Tūrisma attīstība 

un tūrisma 

infrastruktūras 

sakārtošana 

ELFLA pasākums “Lauku 

mantojuma saglabāšana un 

atjaunošana” 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/323-lauku-

mantojuma-saglabasana-un-atjaunosana/ 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar 

lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas 

ražošanas un apstrādes nozari saistītā 

kultūrvēsturiskā mantojama saglabāšanu, 

atjaunošanu un uzlabošanu, padarot to pieejamu 

sabiedrībai. 

ELFLA pasākums 

"Tūrisma aktivitāšu 

veicināšana" 

 

 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/313-turisma-

aktivitasu-veicinasana/ 

Pasākuma mērķis ir veicināt 

nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, 

attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar 

tūrismu saistītos pakalpojumus un 

infrastruktūru.  
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Latvijas – Igaunijas – 

Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma  

 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/LIK_ps

p/ 

1.prioritāte – Sociālekonomiskās attīstības 

veicināšana. 

Prioritāte veicina sociālekonomisko, 

uzņēmējdarbības un biznesa attīstību, transporta, 

loģistikas un komunikācijas risinājumus, kā arī 

tūrisma attīstību.  

ELFLA Leader pasākums 

“Konkurētspējas veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” un 

pasākumam “Lauku 

ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/411-

konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-

strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-

ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-

veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-

istenosanas-teritorija/ 

Tiek atbalstīti pasākumi, kas veicina vietējās 

teritorijas attīstību un uzlabo dzīves kvalitāti 

vietējiem iedzīvotājiem lauku teritorijā. 

Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības 

programma 
 

http://www.estlat.eu/informacija-

latviski/programmas-rokasgramata/ 

Prioritāte 1. Lielāka Programmas teritorijas 

saliedētība. 

 

Prioritāte 3. Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas 

kopienas. 

Centrālā Baltijas jūras 

reģiona pārrobežu 

sadarbības programma 

INTERREG IVA  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/intereg

4a/ 
2.prioritāte. Ekonomiski konkurētspējīgs un 

inovatīvs reģions.  

Prioritāte koncentrējas uz vispārēju programmas 

teritorijas ekonomikas attīstības un 

konkurētspējas veicināšanu. Tā īpaši uzsver 

inovācijas un plašu, kvalitatīvu sadarbību. 

Turklāt, sakaru dibināšana, lai atvieglotu 

pārrobežu sadarbību un labāku preču un cilvēku 

plūsmu, ir otrais aspekts, kuru akcentē līdztekus 

darbaspēka izmantošanai un tūrisma sektora 

attīstībai.  
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Kultūras iestāžu 

modernizācija 
ELFLA pasākums 

“Konkurētspējas veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” un 

pasākumam “Lauku 

ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/411-

konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-

strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-

ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-

veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-

istenosanas-teritorija/ 

Mērķis: 
dzīves kvalitātes veicināšana. 

ELFLA 

pasākums 

“Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un 

iedzīvotājiem” 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/321-

pamatpakalpojumi-ekonomikai-un-

iedzivotajiem/ 

 

 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas 

publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai 

lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības 

saglabāšanos.  

Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības 

programma 

 

http://www.estlat.eu/informacija-

latviski/programmas-rokasgramata/ 

Prioritāte 3. Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas 

kopienas. 

Latvijas – Igaunijas – 

Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/LIK_ps

p/ 

Programmas 2. prioritāte – Kopējie izaicinājumi 

vai izglītība kā instruments sadarbībai kultūras, 

sporta, sociālās un veselības aprūpes jomās 

(Programmas 3. prioritāte – Sadarbības 

veicināšana „cilvēks-cilvēkam”). 
Komunālās 

saimniecības 

(ūdens un 

siltumapgāde, 

kanalizācija, 

atkritumi) 

sakārtošana 

ERAF 3.4.1.1. aktivitāte 

„Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 

2000” 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc

=7042 

Aktivitātes mērķis ir ūdenssaimniecības 

pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu 

savākšanas un attīrīšanas –kvalitātes uzlabošana 

un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības 

paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves 

vidi, samazinot vides piesārņojumu un 

ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/321-pamatpakalpojumi-ekonomikai-un-iedzivotajiem/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/321-pamatpakalpojumi-ekonomikai-un-iedzivotajiem/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/321-pamatpakalpojumi-ekonomikai-un-iedzivotajiem/
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/321-pamatpakalpojumi-ekonomikai-un-iedzivotajiem/
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un energoresursu racionālu izmantošanu. 

ERAF 3.5.1.1.aktivitāte 

"Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku 

ekvivalentu lielāku par 

2000" 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc

=6400 

Aktivitātes mērķis ir ūdenssaimniecības 

pakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeņu 

savākšanas un attīrīšanas - kvalitātes uzlabošana 

un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības 

paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves 

vidi, samazinot vides piesārņojumu un 

ūdenstilpju eitrofikāciju un sekmējot ūdens 

resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. 

KPFI 

„Tehnoloģiju pāreja no 

fosilajiem uz 

atjaunojamiem 

energoresursiem” 

 

 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=10965 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju 

samazināšana, nodrošinot pāreju no 

tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos 

energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto 

atjaunojamos energoresursus. 

KPFI 

„Zema enerģijas patēriņa 

ēkas” 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=11775 

 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju 

samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku 

būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai 

vienkāršoto renovāciju. 

KPFI 

„Siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazinošu 

tehnoloģiju attīstīšana un 

pilotprojektu īstenošana” 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=13583 

 

 Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazinošu produktu un 

tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju 

pārnesi, atbalstot pilotprojektu 

(izmēģinājumprojektu) īstenošanu Latvijā. 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=11775
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=11775


Pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaiste pierobežas pašvaldību attīstībai” 
 

SIA „Omnia Pro”, 2012.gada aprīlis    172 
 

 

KF  
3.5.2.1.2. apakšaktivitāte 

 „Pasākumi 

centralizētās 

siltumapgādes sistēmu 

efektivitātes 

paaugstināšanai” 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_is

tenosana/usp/ 

Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt 

siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, veicinot 

siltumenerģijas, kas ražota, izmantojot 

atjaunojamos energoresursus, izmantošanu 

industriālajā ražošanā. 

KF  

3.5.2.2. aktivitāte 

„Atjaunojamo 

energoresursu izmantojošu 

koģenerācijas elektrostaciju 

attīstība” 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_is

tenosana/atjaunojamie__energoresursi/ 

Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt 

elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas 

apjomus no atjaunojamiem energoresursiem, tādējādi 

mazinot Latvijas atkarību no primāro enerģijas 

resursu importa. 

Daudzdzīvokļu 

māju un 

pašvaldības 

objektu siltināšana 

Daudzdzīvokļu mājas  

ERAF 3.4.4.1.aktivitātes 

"Daudzdzīvokļu māju 

siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi"  

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsan

a/dms_9/ 

Aktivitātes mērķis ir mājokļu energoefektivitātes 

paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju 

un energoresursu efektīvu izmantošanu. 

KPFI „Zema enerģijas 

patēriņa ēkas” 

 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=11775 

 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju 

samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa 

ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju 

vai vienkāršoto renovāciju. 

KPFI„Energoefektivitātes 

paaugstināšana pašvaldību 

ēkās” 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=10121 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju 

samazināšana, samazinot siltumenerģijas 

patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=11775
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=11775
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 sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas 

pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. 

Sociālā 

infrastruktūra 

(veselības, sociālās 

aprūpes, izglītības 

iestāžu 

modernizācija) 

ERAF 3.4.4.2.aktivitātes 

"Sociālo dzīvojamo māju 

siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi" 

http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/projektu_is

tenosana/socialo_dzivojamo_maju/socialas_m

ajas/ 

Aktivitātes mērķis ir palielināt pašvaldības 

sociālā dzīvojamā fonda energoefektivitāti, 

vienlaikus ceļot tā kvalitāti un ilgtspēju un 

nodrošinot sociāli mazaizsargātas personu 

grupas ar adekvātu mājokli. 

KPFI„Energoefektivitātes 

paaugstināšana pašvaldību 

ēkās” 

 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/K

PFI/projekti/?doc=10121 

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju 

samazināšana, samazinot siltumenerģijas 

patēriņu Latvijas Republikas pašvaldību 

sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas 

pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai. 

ELFLA Leader 

pasākums “Lauku 

ekonomikas dažādošana 

un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/411-

konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-

strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-

ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-

veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-

istenosanas-teritorija/ 

Tiek atbalstīti pasākumi, kas veicina vietējās 

teritorijas attīstību un uzlabo dzīves kvalitāti 

vietējiem iedzīvotājiem lauku teritorijā 

Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības 

programma 
 

http://www.estlat.eu/informacija-

latviski/programmas-rokasgramata/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu sadarbības 

aktivitātes. Piemēram, publiskā pakalpojuma 

attīstība veselības jomā (Programmas 1. prioritāte: 

Lielāka Programmas teritorijas saliedētība) vai 

kopīgi sadarbības pasākumi sociālā jomā 
(Programmas 3. prioritāte: Aktīvas, ilgtspējīgas un 

integrētas kopienas). 

Centrālā Baltijas jūras 

reģiona pārrobežu 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/intereg

4a/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu sadarbības 

aktivitātes. Piemēram, cilvēku veselību veicinoši 

kopīgi sadarbības pasākumi (Programmas 3. 
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sadarbības programma 

INTERREG IVA  

Prioritāte Pievilcīgas un dinamiskas kopienas). 

Latvijas – Igaunijas – 

Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/LIK_ps

p/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu sadarbības 

aktivitātes. Piemēram, kopīgi sadarbības pasākumi 

veselības aprūpes jomā (Programmas 3. prioritāte – 

Sadarbības veicināšana „cilvēks cilvēkam”). 

Veselības 

aprūpe 

 EK programma 

„Veselība” 

http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html Programmas mērķi: Uzlabot iedzīvotāju veselību 

un tās drošību; veicināt veselību, mazināt 

veselības saglabāšanas un nodrošināšanas 

iespēju nevienlīdzību; radīt un izplatīt 

informāciju un zināšanas par veselību.  

Atbalsts 

lauksaimniecība

i 

ELFLA http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/ 

Mērķis: lauku attīstība. 

Lauksaimniecīb

as produkcijas 

pārstrāde 

ELFLA http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/ 

Mērķis: lauku attīstība. 

Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības 

programma 

 

http://www.estlat.eu/informacija-

latviski/programmas-rokasgramata/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu sadarbības 

aktivitātes. Piemēram, kopīgi sadarbības pasākumi, 

lai veicinātu uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību. 

(Programmas 2. prioritāte: Programmas teritorijas 

augstāka konkurētspēja). 

Centrālā Baltijas jūras 

reģiona pārrobežu 

sadarbības programma 

INTERREG IVA  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/intereg

4a/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu sadarbības 

aktivitātes. Piemēram, kopīgi pasākumu, lai 

veicinātu biznesa kontaktu veidošanu un veicinātu 

preču plūsmu. (Programmas 2. prioritāte. 

Ekonomiski konkurētspējīgs un inovatīvs reģions). 

Latvijas – Igaunijas – 

Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/LIK_ps

p/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu sadarbības 

aktivitātes. Piemēram, kopīgi sadarbības pasākumi, 

lai veicinātu uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību. 

(Programmas 1. prioritāte – Sociālekonomiskās 

attīstības veicināšana). 

http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html
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Mežistrāde un 

kokapstrāde 
ELFLA(dažādi) 

 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/ 

 

Pasākums "Infrastruktūra, 

kas attiecas uz 

lauksaimniecības un 

mežsaimniecības attīstību un 

pielāgošanu" 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/125-

infrastruktura-kas-attiecas-uz-

lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-

attistibu-un-pielagosanu/ 

Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas 

attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības 

paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu 

kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un 

mežsaimniecības nozares konkurētspējas 

paaugstināšanu. 
Pasākums “Lauksaimniecībā 
neizmantojamās zemes 

pirmreizējā apmežošana” 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/223-

lauksaimnieciba-neizmantojamas-zemes-

pirmreizeja-apmezosana/ 

Pasākuma mērķis ir veicināt lauksaimniecībā 
neizmantojamās zemes efektīvu izmantošanu, 

saglabājot tās bioloģisko daudzveidību un lauku 

ainavas rekreatīvās un estētiskās īpašības. 

Pasākuma “Mežsaimniecības 

ražošanas potenciāla 

atjaunošana un preventīvu 

pasākumu ieviešana” 

aktivitāte 

“Mežsaimniecības ražošanas 

potenciāla atjaunošana 

ugunsgrēku un dabas 

katastrofu radīto postījumu 

vietās” 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/2261-

mezsaimniecibas-razosanas-potenciala-

atjaunosana-ugunsgreku-un-dabas-katastrofu-

radito-postijumu-vietas/ 

Pasākuma aktivitātes mērķis ir ilgtspējīga meža 

zemes apsaimniekošana, atjaunojot mežsaimniecības 

ražošanas potenciālu un samazinot ugunsgrēkos un 

dabas katastrofās mežam nodarītos postījumus. 

Pasākums “Meža 

ekonomiskās vērtības 

uzlabošana” 

 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/122-meza-

ekonomiskas-vertibas-uzlabosana/ 

Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko 

vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža 

apsaimniekošanu. 

Pasākums “Konkurētspējas 

veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” un pasākums 

“Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves 

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-

attistibas-programmas-pasakumi/411-

konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibas-

strategiju-istenosanas-teritorija-un-413-lauku-

ekonomikas-dazadosana-un-dzives-kvalitates-

Tiek atbalstīti pasākumi, kas veicina vietējās 

teritorijas attīstību un uzlabo dzīves kvalitāti 

vietējiem iedzīvotājiem lauku teritorijā  
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kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 

 

veicinasana-vietejo-attistibas-strategiju-

istenosanas-teritorija/ 

Centrālā Baltijas jūras 

reģiona pārrobežu 

sadarbības programma 

INTERREG IVA 2007.-

2013. gadam 
 

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/intereg

4a/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu sadarbības 

aktivitātes. Piemēram, kopīgi pasākumi, lai veicinātu 

biznesa kontaktu veidošanu un veicinātu preču 

plūsmu. (Programmas 2. prioritāte. Ekonomiski 

konkurētspējīgs un inovatīvs reģions). 

Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu sadarbības 

programma 

 

http://www.estlat.eu/informacija-

latviski/programmas-rokasgramata/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu sadarbības 

aktivitātes. Piemēram, kopīgi sadarbības pasākumi, 

lai veicinātu uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību 

(Programmas 2. prioritāte: Programmas teritorijas 

augstāka konkurētspēja). 

Latvijas – Igaunijas – 

Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma  

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/LIK_ps

p/ 

Programma atbalsta kopīgas pārrobežu sadarbības 

aktivitātes. Piemēram, kopīgi sadarbības pasākumi, 

lai veicinātu uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību. 

(Programmas 1. prioritāte – Sociālekonomiskās 

attīstības veicināšana). 

 
 


