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VARAM resora jomas un prioritātes
•

•

Uzņēmējdarbības
atbalsta infrastruktūras
attīstība 9+21 –
industriālo zonu
attīstībai nepieciešamie
pievadceļi,
komunikācijas u.c.
Atbalsts ekonomiskās
aktivitātes veicināšanai
specifiskajās
mērķteritorijās:
- Austrumu pierobeža
- Baltijas jūras piekraste

Reģionālā
attīstība

Vides
resursu
pārvaldība

Informācijas
un
komunikāciju
tehnologijas

•

Vides acquis noteikto
prasību nodrošināšana
ūdens un atkritumu
apsaimniekošanas jomā

•

Atbalsts klimata
pārmaiņu samazināšanas
un adaptācijas
pasākumiem

•

Resursu efektīvāka
izmantošana

•

Bioloģiskās
daudzveidības un
ekosistēmu aizsardzība

•

Risku novēršana,
profilakse un pārvaldība.

•

E-pakalpojumu attīstība, paplašinot pakalpojumu pieejamības un
izmantošanas iespējas

•

Vēsturiski piesārņoto
vietu sanācija

•

Atvērta un sadarbspējīga publisko datu infrastruktūra - centralizētu
publiskās pārvaldes IKT platformu izveide un tām nepieciešamo
informācijas sistēmu modernizācija

•

Zaļās apziņas veidošana
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Reģionālā attīstība (1)
1. Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras
attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros (9.1.1.1)
296,79 milj. EUR, t.sk. 252,28 milj. EUR ERAF
Atbalsts:
Pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem investīciju projektiem –
• uzņēmējdarbības vides uzlabošanai investoru piesaistei un darbavietu radīšanai,
• būtiskas infrastruktūras trūkumu esošajiem uzņēmumiem novēršanai,
• mobilitātes pasākumu veicināšanai un funkcionālo saišu veidošanai
Finansējuma saņēmēji:
Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (9+21) pašvaldības.
Rezultātā:
• Izveidoto/ rekonstruēto teritoriju/ industriālo zonu apmērs – 874 ha;
• Pašvaldībās piesaistīto privāto investoru skaits – 30;
• Saglabātas vai radītas darba vietas uzņēmumos – 9000.
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Reģionālā attīstība (2)
3. Uzņēmējdarbību veicinošas publiskās
infrastruktūras attīstība Baltijas jūras piekrastē
un Austrumu pierobežā (3.1.1.)

Piekrastei - 46,37 milj.
EUR, t.sk. 39,41 milj. EUR ERAF
A-pierobežai – 68,30 milj. EUR,
t.sk. 58,05 milj. EUR ERAF
Finansējuma saņēmēji:
16 piekrastes pašvaldības un 16 A-pierobežas pašvaldības

13 novadu pašvaldības,
kuru
administratīvās
teritorijas robežojas ar
Baltijas jūru; Liepāja,
Ventspils, Jūrmala
14 novadu pašvaldības,
kurām ir tieša robeža ar
Krieviju / Baltkrieviju vai
30 km līdz Krievijai /
Baltkrievijai,
Rēzekne,
Daugavpils

Atbalsts:
Pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem investīciju projektiem uzņēmējdarbības
vides uzlabošanai un darbavietu radīšanai.

Rezultātā:
• Izveidoto, rekonstruēto, paplašināto uzņēmējdarbību veicinošo teritoriju apjoms – 535 991 m2;
•

Saglabātas vai radītas darbavietas uzņēmumos, kuru ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas
vieta ir Austrumu pierobežas vai Baltijas jūras piekrastes pašvaldības teritorija – 2 370.
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Vides resursu pārvaldība (1)
1. Ūdensapgādes
un
kanalizācijas
sistēmu
attīstība
aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000
(5.3.1.)
142,28 milj. EUR, t.sk. 120,94 milj. EUR KF
Atbalstāmās darbības:
•
•
•

kanalizācijas tīklu un dzeramā ūdens apgādes sistēmu paplašināšana;
kvalitātes prasībām neatbilstošu kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija;
sabiedrības informēšanas pasākumi.

Finansējums saņēmējs: ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
Rezultātā:
• Iedzīvotāju īpatsvars aglomerācijās ar CE lielāku par 2000, kam nodrošināta
normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamība 2022.g. – 97.8 % (bāzes vērtība 2012.g. – 82 %)
•

Iedzīvotāju īpatsvars aglomerācijas ar CE lielāku par 100 000, kam nodrošināta
normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas
pakalpojumu pieejamība 2022.g. - 97.5 %, (bāzes vērtība 2012.g. - 76 %).
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Vides resursu pārvaldība (2)
2. Atkritumu pārstrādes un reģenerācijas infrastruktūras, t.sk. depozītsistēmas,
attīstība (5.2.1.)
88,42 milj. EUR, t.sk. 30,94 milj. KF
(5.2.1.1. – 23,47 milj. EUR, 5.2.1.2. – 7,47 milj. EUR)
Atbalstāmās darbības:
• 5.2.1.1. atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstība, tai skaitā, atkritumu dalītās
vākšanas punktu izveide, atkritumu dalītās vākšanas laukumu izveide, atkritumu
sagatavošana atkārtotai izmantošanai un atkritumu sagatavošana pārstrādei vai
reģenerācijai, atkritumu sagatavošana apglabāšanai, atkritumu pārstrādes jaudu
palielināšana;
• 5.2.1.2. dzēriena iepakojuma depozīta sistēmas izveide, t.sk. informēšanas sistēmas
izveide, šķirošanas iekārtu iegāde, loģistika.
Finansējums saņēmējs: pašvaldības, komersanti, nacionālās depozīta sistēmas operators.
Rezultātā:
• Pārstrādei un reģenerācijai nodoto sadzīves atkritumu daudzums 2022.g. – 59% (bāzes
vērtība 2011.g. – 24%)
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Vides resursu pārvaldība (3)
3. Pielāgošanās
klimata
pārmaiņām,
samazinot plūdu un krasta erozijas risku
(3.5.1.)
4,73 milj. EUR, t.sk. 4,02 milj. EUR ERAF

Atbalstāmās darbības:
•

hidrotehnisko būvju izveide, paplašināšana un rekonstrukcija pilsētās un apdzīvotās
vietās sabiedriski nozīmīgu infrastruktūras objektu aizsardzībai;

•

pielāgošanās darbībām klimata pārmaiņām, rekonstruējot un izbūvējot jaunas
hidrobūves un veicot pasākumus jūras krastu eroziju samazināšanai.

Finansējuma saņēmējs: pašvaldības un valsts iestādes, kas nodrošina pretplūdu pasākumus
Rezultātā:
• Plūdu apdraudēto iedzīvotāju skaits samazinājies no 600 000 (2012.gads) līdz 400 000
(2023.gads).
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Vides resursu pārvaldība (4)
4. Vides monitoringa un kontroles nodrošināšana,
un sabiedrības zaļās apziņas veidošana (5.4.2.)
24,70 milj. EUR, t.sk. 21 milj. EUR ERAF
(5.4.2.1. – 15,85 milj. EUR, 5.4.2.2. – 5,15 milj. EUR)
Atbalstāmās darbības:
•

5.4.2.1. Vides monitoringa tīkla paplašināšana, modernizācija, kontroles iekārtu iegādes.
Programmatūras iegāde/izstrāde, vides datu bāzu pilnveidošanai, t.sk. aktuālu un kvalitatīvu
nepieciešamo ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamībai elektroniski;

•

5.4.2.2. Nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru izveidošana. Sabiedrības
informēšanas un izglītošanas pasākumi (klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības un
ekosistēmu funkciju, pakalpojumu saglabāšana, videi draudzīgu atjaunojamo energoresursu
attīstība, resursu efektivitāte u.c.)

Finansējuma saņēmējs: valsts pārvaldes iestādes un komersanti; pašvaldības, komersanti,
biedrības un nodibinājumi

Rezultātā:
•
•

Informācijas apjoma par vides stāvokli pieaugums – 20%
Vides monitoringa programmu īstenošanai iegādātie tehniskā nodrošinājuma komplekti – 5
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Vides resursu pārvaldība (5)
5. Dabas objektu aizsardzības un apskates
infrastruktūras attīstība, biotopu atjaunošana
(5.4.1.)
19,21 milj. EUR, t.sk. 16,34 milj. EUR ERAF
Atbalstāmās darbības:
•

infrastruktūras (gājēju laipas, informatīvās zīmes, labiekārtotas takas, putnu vērošanas
torņi, skatu torņi, tiltiņi, ūdenstūristu apmetņu vietas, auto stāvlaukumi u.c.) izbūvei un
uzturēšanai, dabas aizsardzības plānu izstrādei, infrastruktūras izbūvei, sugu un
biotopu aizsardzības plānu izstrādei, biotopu atjaunošanai (t.sk. projektēšana,
izvērtēšana, būvuzraudzība).

Finansējuma saņēmējs: valsts un pašvaldības iestādes, biedrības un nodibinājumi
Rezultātā:
• Labvēlīgs aizsardzības statuss nodrošināts 33% ES nozīmes biotopiem un sugām
•

35 Natura 2000 teritorijās izbūvēta/uzlabota dabas objektu aizsardzības, apskates un
atpūtas infrastruktūra
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Vides resursu pārvaldība (6)
6. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija (5.4.3.)

29,41milj. EUR, t.sk. 25,0 milj. EUR ERAF
Atbalstāmās darbības:
•

piesārņojuma avota likvidācija, piesārņotā areāla sanācija, sanācijas procesā
izņemtā piesārņojuma utilizācija.

Finansējuma saņēmējs: valsts iestādes, kas ir atbildīgas par vēsturisko
piesārņojumu
Rezultātā:
• Teritorijas platība, kas attīrīta no vēsturiskā piesārņojuma - 2.4 ha, novēršot
piesārņojuma areāla (287 ha) tālāku izplešanos

10

Informācijas un komunikāciju tehn.
1. E-pakalpojumu attīstība, paplašinot pakalpojumu pieejamības un izmantošanas
iespējas (2.2.1.) 138,06 milj. EUR, t.sk. 117,35 milj. EUR ERAF
E-pakalpojumu attīstība (95,4 milj. EUR ERAF)
Digitālā satura izveide (17,07 milj. EUR ERAF)
E-iespējas (4,88 milj. EUR ERAF)
Finansējuma saņēmēji: valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, valsts un pašvaldību
kapitālsabiedrības (deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai), tiesu varas
institūcijas.
Rezultātā: Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto internetu sadarbībai ar valsts un pašvaldību
institūcijām (iesniedz veidlapas elektroniski) – 35%

2. Atvērta un sadarbspējīga publisko datu infrastruktūra (2.2.2.)
64,92 milj. EUR, t.sk. 55,18 milj. EUR ERAF
Finansējuma saņēmēji: valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, valsts
kapitālsabiedrības (deleģēto valsts pārvaldes iestādes veikšanai), tiesu varas
institūcijas.
Rezultātā: Vidējais publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas indekss – 500 punkti
(no max. 700)
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Laika grafiks
Darbības programmas un Partnerības līguma saturs:
- Saskaņošana VSS un sabiedriskā apspriešana– līdz
2013.gada 30.septembrim
- Diskusijas ar EK par izstrādātajiem plānošanas
dokumentiem -2013.gada oktobris
- Apstiprināšana MK un oficiāla iesniegšana EK – 2013.gada
decembris
DP papildinājuma sagatavošana – līdz 2013.gada
31.decembrim
-Apstiprināšana MK –2014.gada janvārī
Normatīvo aktu sagatavošana ES fondu atbalsta
administrēšanai
-Likumprojekts sabiedriskajai apspriešanai – 2013.gada
septembris
- Likumprojekta saskaņošana, horizontālo MKN izstrāde –
2014.gada 1.pusgads
Projektu iesniegšana
2014.gada 2.pusgads
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Eiropas Teritoriālā sadarbība
2014. – 2020.gadā

Kurzeme kā attiecināmā
teritorija ETS programmās
Attiecināmās teritorijas ārvalstīs

Programma
Igaunijas
–
Latvijas
sadarbības programma

pārrobežu Sadarbība ar partneriem no Igaunijas
dienvidu apgabaliem un salām

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības Sadarbība ar parteriem
programma
ziemeļu apgabaliem

no

Lietuvas

Centrālā
Baltijas
jūras
reģiona Sadarbība ar partneriem no Igaunijas,
pārrobežu sadarbības programma
Somijas, Zviedrijas un Ālandu salām
Baltijas jūras reģiona transnacionālā Sadarbība ar partneriem no visām Baltijas
sadarbības programma
jūras reģiona valstīm
Starpreģionu
URBACT III

sadarbības

programma Sadarbība ar partneriem no visām ES
dalībvalstīm + Šveices un Norvēģijas

Starpreģionu
sadarbības
INTERREG VC

programma Sadarbība ar partneriem no visām ES
dalībvalstīm + Šveices un Norvēģijas
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Pārrobežu/transnacionālo sadarbības
programmu tematiskais tvērums
Tematiskā koncentrācija programmas ietvaros

EE-LV LV-LT

Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un
inovāciju
Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju
Aizsargāt vidi un veicināt resursu izmantošanas
efektivitāti
Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus
galvenajās tīkla infrastruktūrās
Veicināt nodarbinātību un atbalstīt darba spēka
mobilitāti
Veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību

?

Ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā
Uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts
pārvaldi
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?

CB

BSR

Starpreģionālā sadarbības programmas
Programma

Programmas mērķis

Programmas tematiskā
koncentrācija

URBACT III

Veicināt pieredzes apmaiņu, Septembra beigās plānota diskusija
apzinot, izplatot un pārnesot par
iespējamo
tematisko
paraugpraksi
ilgtspējīgas koncentrāciju
pilsētvides attīstībā, t.sk.,
pieredzes
apmaiņas
pasākumus pilsētas – lauku
mijiedarbībā
(“mīkstās)
aktivitātes

INTERREG VC

Veicināt pieredzes apmaiņu
starp partneriem Eiropā,
pārnesot paraugpraksi un
programmām
“Ieguldījumi
izaugsmei un nodarbinātībai”
(“mīkstās” aktivitātes)

-Nostiprināt pētniecību;
-Uzlabot
mazo
un
vidējo
uzņēmumu konkurētspēju
-atbalstīt pāreju uz ekonomiku, kas
rada mazāk oglekļa emisiju;
-aizsargāt vidi un veicināt resursu
izmantošanas efektivitāti
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Laika grafiks
Darbības programmas:
- Sabiedriskā apspriešana–2014.gada pirmais pusgads
- Programmu apstiprināšana MK un oficiālā iesniegšana EK 2014.gada 1.pusgads
- Diskusijas ar EK par izstrādātajiem plānošanas dokumentiem 2014.gada 2. un 3. ceturksnis

Normatīvo aktu sagatavošana ES fondu atbalsta
administrēšanai
-Likumprojekts pirmā redakcija – 2013.gada decembris
- Likumprojekta saskaņošana, horizontālo MKN izstrāde –
2014.gada 1.pusgads
Projektu iesniegšana
2014.gada 4.ceturksnis
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Paldies par uzmanību!
esfondi@varam.gov.lv

Kopā
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