
Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru 
ministrijas, aģentūras)

No valsts budžeta daļēji finansētas 
atvasinātas publiskās personas un to 
izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas 
reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās 
institūcijas)

Pašvaldības un to izveidotās iestādes

Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības

Biedrības un nodibinājumi

PROGRAMMAS 
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI

Nacionālās atbildīgās iestādes Latvijā, programmas Vadošās 
iestādes un Kopīgā sekretariāta funkcijas pilda Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija

PROGRAMMAS VADĪBA

Sīkāka informācija par programmu ir pieejama VARAM mājaslapā 
www.varam.gov.lv un programmas mājaslapā www.latlit.eu

Projektu atlasi finansējuma saņemšanai veiks 
programmas Uzraudzības komiteja, kuras 
sastāvā ir visu programmas valstu pārstāvji.

!

Projekts ir ar skaidru pārrobežu ietekmi, tā aktivitātes 
sniedz labumu abām robežas pusēm un ir vērstas uz 
kopīgu jautājumu kopīgiem risinājumiem

Ir izveidota atbilstoša partnerība – projekta partneri 
ir institūcijas/organizācijas, kuru iesaiste nodrošinās 
projekta veiksmīgu realizēšanu, jo partneri darbojas 
attiecīgajā jomā, tiem ir nepieciešamās zināšanas, 
pieredze un kapacitāte 

Fokusēšanās uz definētiem rezultātiem un to 
ilgtspējas nodrošināšanu

Projekts sniedz ieguldījumu programmā definēto 
indikatoru sasniegšanā

Projektā tiek plānoti atbilstoši publicitātes pasākumi

PROJEKTA SVARĪGĀKĀS IEZĪMES
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PROGRAMMAS FINANSĒJUMS

Pārrobežu sadarbība palīdz novērst kaimiņvalstu 
pierobežu reģionu kopīgās problēmas un izmantot 
neapgūto izaugsmes potenciālu, lai vienmērīgi attīstītu 
Eiropas Savienības teritoriju. Viens no pārrobežu 
sadarbības atbalsta instrumentiem ir pārrobežu 
sadarbības programmas ar kopīgi īstenotiem projektiem. 

Galvenais pārrobežu sadarbības projekta 
nosacījums – projektā ir jāpiedalās vismaz vienam 
partnerim no katras programmas dalībvalsts.

Latvijā – Kurzemes, Zemgales un Latgales 
reģioni

Lietuvā – Klaipēdas, Telšu, Šauļu, 
Panevēžas, Utenas un Kauņas apriņķi  

PROGRAMMAS TERITORIJA

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds (ERAF). Programmas projektiem pieejamais 
ERAF finansējums ir   51 668 229   EUR.

Programmas līdzfinansējuma likme projektiem ir   
85 %   no projekta attiecināmajiem izdevumiem. 
Nacionālais līdzfinansējums   15 %   apmērā 
jānodrošina projekta partneriem.

PROGRAMMĀ IR 
NOTEIKTI ČETRI MĒRĶI

1.  Vides saglabāšana un aizsardzība, 
resursu efektīvas izmantošanas 
veicināšana: 

1.1. uzlabot un attīstīt kultūras un dabas mantojuma 
objektus, pakalpojumus un produktus, lai palielinātu 
apmeklētāju skaitu programmas teritorijā;
1.2. uzlabot vides resursu kopīgu apsaimniekošanu;
1.3. atjaunot publiskās teritorijas, kurās pastāv vides 
problēmas.

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošana, kopīgu tūrisma maršrutu un produktu 
radīšana, pašvaldību teritoriju uzlabošana, kopīgi semināri, 
pieredzes apmaiņa u. c.

2.  Stabilu un kvalitatīvu darbavietu 
izveides veicināšana un darbaspēka 
mobilitātes atbalstīšana: 

2.1. radīt nodarbinātības iespējas, atbalstot 
uzņēmējdarbību;
2.2. palielināt darba iespējas, uzlabojot darbaspēka 
mobilitāti un prasmes.

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: uzņēmumu izveidei un 
atbalstam nepieciešamās pašvaldību pamatinfrastruktūras 
attīstīšana, uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi, inovatīvi 
pakalpojumi uzņēmējdarbības attīstībai, izglītības 
infrastruktūras renovācija un izbūve, aprīkojuma iegāde un 
uzlabošana, mācību programmas, mūžizglītības pasākumi, 
kopīgi semināri u. c.

3.  Sociālās iekļaušanas veicināšana, 
cīņa pret nabadzību un jebkādu 
diskrimināciju:

3.1. uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus 
sociālās iekļaušanas sekmēšanai; 
3.2. uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās 
kopienās un teritorijās.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programma 2014.–2020. gadam sekmēs 
programmas teritorijas ilgtspējīgu 
sociālekonomisko attīstību, palīdzot reģioniem 
kļūt konkurētspējīgākiem un pievilcīgākiem 
dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: sociālajiem 
pakalpojumiem nepieciešamās infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana, sociālo pakalpojumu uzlabošana, mācības u. c.

4.  Publisko iestāžu un iesaistīto personu 
institucionālo spēju un valsts 
pārvaldes efektivitātes uzlabošana –

uzlabot publisko pakalpojumu efektivitāti, spēcinot 
kompetenci un sadarbību starp institūcijām.

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: mācības, pieredzes 
apmaiņa, maza mēroga infrastruktūra un aprīkojums 
kapacitātes paaugstināšanai, infrastruktūras aprīkojuma 
iegāde un uzlabošana, lai novērstu nelaimes gadījumus un 
cīnītos pret noziedzību u. c.


