Ieguldījums Tavā nākotnē!
Šis pētījums ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.Par dokumenta saturu
atbild Pļaviņu novada dome.

„Izpēte par Pļaviņu novada domes iepriekšējo pieredzi struktūrfondu apguvē,
esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī atbilstošāko finanšu
instrumentu izpēte.”
Pļaviņu novada dome īsteno projektu „Pļaviņu novada domes darbinieku aktīvāka un
kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā”,
(vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/062/32), kura ietvaros 2011.gada
1.septembrī noslēgts Uzņēmuma līguma Nr. 45 ar izpildītāju - Ilzi Kļaviņu.

Izpētes rezultāti
1. Pļaviņu novada domes līdzšinējā pieredze struktūrfondu apguvē.
Kopsavilkums.
Pļaviņu novada domes pieredze struktūrfondu apguvē kopš 2004.gada ir salīdzinoši
neliela. Tas saistīts ar to, ka 2009.gadā izveidotajam Pļaviņu novadam līdz 2011. gada
novembrim nav izstrādāta vidējā termiņa plānošanas dokuments, t.i. attīstības
programma. Par projektu plānošanas pamatojumu kalpoja „Teritorijas plānojums
Vietalvas Aiviekstes, Klintaines pagastiem un Pļaviņu pilsētai", kas ir telpiskās
plānošanas dokuments. Dokumentu trūkums kavējis apzināt un novērtēt pašvaldības
rīcībā esošos resursus (dabas resursus, infrastruktūru, cilvēkresursus, u.c.), nav ļāvis
īstenot mērķtiecīgu rīcībpolitiku un investīciju politiku, neveicina teritorijas
atpazīstamību. Programmas trūkums kavējis arī investīciju piesaisti projektu veidā, kas
notikusi samērā haotiski un nevienmērīgi. Otrs faktors, kas ietekmējis struktūrfondu
apguvi ir tas, ka darbiniekiem trūkst izglītības un izpratnes par projektu kā sociālu,
kultūras, izglītības un ekonomisko jautājumu risinājuma veidu. Situācijas pozitīvas
tendences iezīmē sekojoša statistika: 2008.gadā Pļaviņu pilsētā projekta vadītāja
pienākumus veica plānu, attīstības un ekonomikas speciāliste ar inženiera izglītību, tika
izstrādāti un iesniegti 13 dažādi projekta iesniegumi, septiņi apstiprināti un no tiem pieci
īstenoti un diviem īstenošana tiks pabeigta 2011.gadā, 46% iesniegto projektu tika
noraidīti, jo projekta vadītājai trūka pietiekošu un kvalitatīvu zināšanu un pieredzes
projektu sagatavošanā.
2009.
gadā
tika iesniegti 9 projekta iesniegumi, trīs tika apstiprināti, visi trīs
tika īstenoti. Noraidīti 66.6% no iesniegtiem projektiem augšminētā iemesla dēļ.
2010.
gadā
tika iesniegti 11 projekta iesniegumi no tiem 8 apstiprināti, trīs
noraidīti, t.i. 27% no iesniegtajiem ar lēmumu - neatbilst mērķim, tas nozīme kvalitātes
trūkums projekta sagatavošanā.
Kā viens no trūkumiem minams arī tas, ka projektos maz izmantotas sadarbības partneru
līdzdarbības iespējas un pieredzes apmaiņas un papildināšanas funkcijas. Līdz šim
iesāktie un īstenotie projekti virzīti uz problēmjautājumiem, kas ir saistīti visvairāk ar
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infrastruktūras, ūdens saimniecības attīstību, kā arī ar īpašu virzienu - izglītība. Projektos
piesaistītie līdzekļi galvenokārt ir no diviem struktūrfondiem: Eiropas Reģionālās
attīstības fonda ERAF un ELFLA.
Kopumā projektos uzrādās skaidras centralizācijas tendences, jo lielākais īpatsvars no
visiem projektiem ir realizēti Pļaviņu pilsētā, tātad, nav pietiekoša decentralizācija pa
visu novada teritoriju.
Nozīmīgākie īstenotie investīciju projekti
Pļaviņu novada pašvaldība finanšu līdzekļus iegulda publiskās infrastruktūrā un
pakalpojumos, kā arī kopējās iedzīvotāju labklājības un uzņēmējdarbības vides
uzlabošanā, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu
instrumentiem.
Līdz 2011.gada jūnijam novadā kopējais piesaistīto un pašu finanšu līdzekļu apjoms
sastāda 7,6 milj. latu, par kuriem ir īstenoti vai tiek īstenoti 28 Pļaviņu novadam
nozīmīgi projekti. Uz 2011.gada decembri tiek realizēti un iesniegti vērtēšanai 15
projekti, kurus paredzēts līdzfinansēt no ES fondu līdzekļiem: ERAF, KF, ESF, ELFLA
u.c.
Ūdenssaimnieclbas projekti Pļaviņu novadā
2011. un 2012.gadu mijā tiek īstenots ūdenssaimniecības projekts Aiviekstes pagastā
Kriškalnu ciemā, kura kopējās plānotās izmaksas sastāda 411357 Ls. 290 tūkst, latu ir
ERAF līdzfmansējums. Projekts paredz: nodrošināt ciema iedzīvotājus ar dzeramā ūdeni,
kura kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām (dzelzs koncentrācija <0,2mg/l, duļķainība
<NTU); ūdens vada rekonstrukciju, kas ļaus samazināt ūdens zudumus; kanalizācijas
tīkla paplašināšana, nodrošinot 189 iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētai kanalizācijas
sistēmai, tādējādi samazinot vides piesārņojumu; kanalizācijas tīkla rekonstrukcija, kuras
rezultātā samazināsies infiltrācija. Realizējot projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Pļaviņās" Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/024 Pļaviņās tiks nodrošināts 71
jauns kanalizācijas pieslēgums, tiks pievienots JIIC „Ideja" centralizētai pilsētas
kanalizācijas sistēmai, tiks nomainīti kanalizācijas cauruļvadi, kam ir nepietiekama
hidrauliskā caurlaides spēja, pievienojot jaunus pieslēgumus, tiks palielināta
kanalizācijas sūkņu jauda, katra jaunā KSS tiks nodrošināta ar diviem kanalizācijas
sūkņiem, lai avārijas gadījumā pārsūknēšanas process neapstātos, kā arī jaunās
notekūdeņu attīrīšanas iekārta nodrošinās notekūdeņu izplūdi atbilstošu ES pilsētvides
notekūdeņu direktīvas standartiem.
Kopumā pie ūdens vada un kanalizācijas centralizētās sistēmas pieslēgti tikai 44 % no
iedzīvotāju skaita, tādēļ jāpiesaista turpmāk līdzekļi šim virzienam.
Gāzes apgādes infrastruktūra un pakalpojumi
Pļaviņu novadu šķērso maģistrālais gāzes vads Rīga-Daugavpils ar spiedienu P>1,6MPa
un diametru 500 mm. Aiviekstes pagastā 8m attālumā no maģistrālo gāzes vada ass
atrodas sakaru kabeļi. Klintaines pagasta teritorijā atrodas šī gāzes vada sakaru kabeļi,
pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacijas (KAS), anodu kabelis un anodu
zemējums. Neviena no novada teritorijām nav pieslēgta pie maģistrālā gāzes vada. Gāzes
piegādes trūkums ir šķērslis plašākai uzņēmējdarbības attīstībai novadā, jo saimnieciskās
izmaksas, aizvietojot gāzi ar citiem, alternatīviem enerģijas avotiem, ir augstākas. Tādēļ
novada gazifikācija uzskatāma par vienu no svarīgākajiem perspektīvās attīstības
virzieniem.
Uz 2011.gada decembri projekti īstenošanas stadijā
Nr

Projekta nosaukums un projekta Nr.

Fonda
nosaukums

1

,,Ūdens saimniecības attīstība Aiviekstes pagastā

ERAF

Atbalsta
institūcijas
nosaukums
Centrālā finanšu

Projekta
īstenoša
nas laiks
11.2009.-

Attiecinām
o izmaksu
summa
341 179,00

2

2

3
4
5
6
7

8

9

Kriškalnu
ciemā”
Nr.3D/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/070/037
,,Vietalvas pagasta
Odzienas pamatskolas
informatizācija”
Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/522
,,Klintaines pagasta publiskās infrastruktūras
uzlabošana” Nr.08-04-l32100-000301
„Pļaviņu
aizsargdambja
rekonstrukcija”
Nr.3DP/3.4.1.5.1/0/IPIA/VIDM/002
"Pļaviņu
novada
centra
infrastruktūras
sakārtošana” Nr. 10-04-l32100-000004
„Pļaviņu novada publiskās infrastruktūras
sakārtošana” Nr. 10-04-L32100-00007
,,Satiksmes drošības un organizācijas uzlabošana
Daugavas ielas posmā no Upes ielas līdz Rīgas
ielai
Pļaviņu
pilsētā,
1.kārta”
3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/SM/005
,,Satiksmes drošības un organizācijas uzlabošana
Daugavas ielas posmā no Upes ielas līdz Rīgas
ielai
Pļaviņu
pilsētā,
2.kārta”
3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/SM/006
,,Daudzfunkcionālais jauniešu centrs Pļaviņu
novadā”, projekta numurs 1-61/10 LŠSP

10

,,Speciālistu
piesaiste
Pļaviņu
1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/074

11

,,Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Pļaviņu novada ģimnāzijā
un PII ,,Bērziņš”, KPFI 7/5
Siltumtrases rekonstrukcija - "Pļaviņu pilsētas
Rīgas ielas katlumājas siltumtīklu rekonstrukcija.
Izmaiņu projekts"
" Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas
optimizācijas
apstākļos"
Nr.2009/0196/1DP/1.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

12

13

novadam”

ERAF

līgumu aģentūra

12.2012.

Valsts izglītības
un
attīstības
aģentūra

09.2009.03.2011.

ELFLA

LAD

ERAF

Vides ministrija

ELFLA

LAD

ELFLA

LAD

ERAF

4 389,61

pagarināts
līdz06.2012

132 157,67

LR Satiksmes
ministrija

06.2009.07.2012.
04.2010.08.2013
01.2010.12.2012.
02.2010.12.2012.
01.2011.12.2012.

ERAF

LR Satiksmes
ministrija

01.2011.12.2011.

264 678,44

Latvijas –
Šveices
fin.instr.
ESF

LR Izglītības un
zinātnes
ministrija
Valsts
Reģionālās
Attīstības
aģentūra
LR
Vides
ministrija

01.2011.12.2012.

61 515,64

09.2010.12.2011.

18 500,00

06.2010.12.2011.

696 660,12

KF

LR
Vides
ministrija

10.2010.03.2012.

342 823,56

ESF

LR Izglītības un
zinātnes
ministrija

11.2009.03.2012.

40 318,00

KPFI

624 094,11
280 000,00
89 593,00
155 908,66

Fondu apguves proporcijas

Attēls: Pļaviņu novada investīciju projektu finansējuma sadalījums pa finansējuma avotiem, LVL
Piezīme: Attēlā atspoguļots projektu sadalījums, norādot to kopējās attiecināmās izmaksas, nevis
līdzfinansējuma apmēru.

Projektu centralizācijas tendences
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Lielākais investīciju projektu īpatsvars, kas ir īstenoti vai pašreiz tiek īstenoti ir Pļaviņu
pilsētā un kopsummā sastāda 75.8% jeb 5764.9 tūkst. latu (ieskaitot novada nozīmes
projektus). Pārējās Pļaviņu novada administratīvajās teritorijās realizēto vai pašreiz
realizēšanas procesā esošo projektu finanšu apjoms ir 840.9 tūkst. latu jeb 11.1%
Klintaines pagastā, 341.2 tūkst. latu jeb 4.5% Aiviekstes pagastā un 662.7 tūkst. latu jeb
8.7% Vietalvas pagastā. Jāuzsver, ka ir arī tādi projekti, kuru realizēšana ir attiecināma uz
visu novada teritoriju kopumā.

Attēls:Pļaviņu novada investīciju projektu sadalījums pa novada teritorijām, LVL

Īstenotie projekti Pļaviņu novadā
Nr.
p.k
.

Projekta nosaukums

Realizācijas
periods

ES fonds

Kopējās att.
izmaksas,
LVL

Projekta apraksts/joma

2004-2006 programmēšanas periods
1

2

3

4

5

6

VPD1/ERAF/CFLA/04/APK/1.2.
2.1./000077 Satiksmes drošības
uzlabošana Pļaviņu pilsētā
VPD1/ERAF/CFLA/06/GS/2.2.1.
2./000001/0343 SIA "Bezdelīga1"
piedāvāto sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu
dažādošana,
paplašināšana
un
jaunu
tehnoloģiju ieviešana
VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.1.
/0001/000005 Ūdenssaimniecības
attīstība
Vietalvas
pagasta
Vietalvā, Odzienā un Odzienas
pamatskolā
VPD1/ERAF/CFLA/04/GS/2.2.1.
1./000001/000012
Jaunas
maiznīcas izveide Aizkraukles
rajona Klintaines pagastā
VPD1/ERAF/CFLA/06/GS/2.2.1.
2./000001/0135
Pamatlīdzekļu
iegāde koksnes plātņu sagatavju
ražošanai, Klintaines pagasts
VPD1/ERAF/CFLA/06/GS/2.2.1.
2./000001/0161
Frontālā
iekrāvēja iegāde Pļaviņu DM
ražotnes
produktivitātes
paaugstināšanai atbilstoši darba
vides un patērētāju aizsardzības

12.10.200511.10.2007

ERAF

172 960

Satiksmes drošības uzlabošana

24.07.200630.03.2007

ERAF

143 747

Materiāli ieguldījumi (mašīnas
un iekārtas, valsts palīdzības
līdzfinansējums)

05.08.200531.12.2007

ERAF

298 165

Dzeramais ūdens (ieguve,
uzglabāšana, apstrāde un
sadale)

03.02.200531.12.2005

ERAF

259 592

Materiāli ieguldījumi (mašīnas
un iekārtas, valsts palīdzības
līdzfinansējums)

15.05.200615.12.2006

ERAF

155 534

Materiāli ieguldījumi (mašīnas
un iekārtas, valsts palīdzības
līdzfinansējums)

01.05.200631.12.2006

ERAF

182 500

Materiāli ieguldījumi (mašīnas
un iekārtas, valsts palīdzības
līdzfinansējums)
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prasībām.
7

8

9

10

VPD1/ESF/NVA/05/APK/3.1.2.2.
/0051/4 Darba prakšu vietu
nodrošināšana
jauniešiem
bezdarbniekiem tirdzniecības un
sabiedriskās
ēdināšanas
uzņēmumā
"Ūdensapgādes
sistēmas
rekonstrukcija
Stukmaņos",
Klintaines pagasts
"Ūdenssaimniecības
attīstība
Vietalvā, Odzienā un Odzienas
pamatskolā", Vietalvas pagasts
"Ūdenssaimniecības
attīstība
Stukmaņu un Rīteru ciemos",
Klintaines pagasts

01.09.200631.05.2007

ESF

68 426

Darbaspēka tirgus politika

08.200304.2004

LVAF

38 255

Ūdenssaimniecības
Klintaines pagastā

attīstība

08.200512.2007

ERAF

360 190

Ūdenssaimniecības
Vietalvas pagastā

attīstība

09.200512.2007

ERAF

255 395

Ūdenssaimniecības
Klintaines pagastā

attīstība

KF

2 376 513

02.2010.12.2011.

ELFLA

89 593

Jauno
NAI
būvniecība,
kanalizācijas
tīklu
rekonstrukcija
un
paplašināšana
Publiskās
infrastruktūras
uzlabošana

05.200912.2010.

ELFLA

57 240

Apkures
rekonstrukcija

07.2010.11.2010.

IZM
apakšpr.
06.05.00.
ERAF

1 400

Informācijas punkta izveide
jauniešiem

98 392

Materiālās
bāzes
nodrošināšana vidusskolā

2007-2013 programmēšanas periods
1

2

3

4

5

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība
Pļaviņās”
Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/0
24
„Pļaviņu
novada
publiskās
infrastruktūras uzlabošana” Nr.
10-04-L32100-000078
,,Pansionāta ,,Pļaviņas” apkures
sistēmas rekonstrukcija” Nr.0804-L32100-000332
,,Jauniešu informācijas punkts
Pļaviņu novadā” Nr.07.4-16

04.2008
11.2010

,,Kvalitatīvai
dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālas
bāzes
nodrošināšana
M.Brimmerbergas
Pļaviņu
vidusskolā”

02.2009.12.2010.

-

sistēmas

2009//3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/0044

2.

Sadarbības partneri

2.1. Novada pieredzējušās nevalstiskās un reliģiskās organizācijas:
Gostiņu Evaņģēliski luteriskā draudze Lielā 30a, Pļaviņas,LV-5120 65133180
Pļaviņu Sv.Pētera Evaņģēliski luteriskā draudze Raiņa 18, Pļaviņas, LV-5120
Pļaviņu Romas katoļu draudze Raiņa 47, Pļaviņas,., LV-5120 65134900
Pļaviņu baptistu draudze Liepu 44 , Pļaviņas, LV-5120 29672069
Vietalvas Evaņģēliski luteriskā draudze „Dzilnas” Vietalva, Pļaviņu novads 65129173
Pļaviņu pilsētas bērnu, jauniešu un pieaugušo futbola klubs "Dolomīts" Rīgas 16,
Pļaviņas,LV-5120
Biedrība "Pļaviņu tautskola"Daugavas 101, Pļaviņas, LV-5120 28661448; 65134432 epasts: plavinug@adc.lv
Biedrība "Kopsolis"Daugavas 101, Pļaviņas, LV-5120
Aizkraukles rajona orientēšanās - slēpošanas sporta klubs "Jaujas""Jaujas", Aiviekstes
pagasts, LV-5120 26314193 Orientēšanās un sporta klubs
Latvijas sporta klubs "Kadzan"Daugavas 49, Pļaviņas, LV-5120 www.kadzan.lv Karatē
sporta apmācība
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Vietalvas sporta klubs „Mailes” Vietalva, Pļaviņu novads 28626845 Sporta organizācijas,
bāzes, apmācība
Pļaviņu pilsētas pensionāru apvienība "Daugavas rīts" Pļaviņās, Daugavas ielā 50 Pļaviņu
novads 28702938 Pensionāru interešu aizstāvēšana, izglītošana, informēšana un
integrācija pilsētas sabiedriskajā dzīvē
Klintaines Dzirnas biedrība „Kūlīši” Klintaine, Pļaviņu novads 65124034
Odzienas muiža, biedrība Odziena, Pļaviņu novads 29467881
Latvijas Nedzirdīgo savienība, Pļaviņu reģionālā biedrība 1.Maija 7, Kriškalni, Pļaviņu
novads 65134224
Biedrību īstenotie projekti sadarbībā ar Pļaviņu novada domi

Pļaviņu pilsētas dome, pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem,
2008. gadā turpināja sadarbību ar saviem partneriem: Pļaviņu pilsētas bērnu,
jauniešu un pieaugušo futbola klubs "Dolomīts", Biedrība "Pļaviņu tautskola",
Aizkraukles rajona orientēšanās - slēpošanas sporta klubs "Jaujas" ,Latvijas
sporta klubs "Kadzan", piešķirot finansējumu LVL 11317 apmērā.
2009.
gadā
īstenoti projekti: „Mūsdienīgas un ekonomiskas tehnikas
izmantošana distanču slēpošanas trašu sagatavošanā Pļaviņu novadā, Vietalvas
pagasta sporta un atpūtas kompleksā „Mailes" biedrības „Sporta klubs
„Vietalva" projekts, kopējā summa LVL 13940 (10 %-Pļaviņu novada domes
līdzfinansējums).
„Lai top Pļaviņu muzejs", biedrība „Kopsolis" kopējā summa LVL 13720 (25
% Pļaviņu novada domes līdzfinansējums LVL 3430);
2010.
gadā uzsākts projekts „Senioru Ceļš" , kas ilgs no 10.2010.03.2012. ar kopējo finansējumu EUR 9760, ko finansē Latvijas - Šveices
fonds, ko īsteno biedrība „Daugavas Rīts".

2.2. Aizkraukles partnerība.
Partnerībai ir 2 gadu pieredze LEADER veida aktivitāšu realizācijā visā
bijušajā Aizkraukles rajona teritorijā, arī Pļaviņās. Adrese: Lāčplēša iela - 1
Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 Kontaktinformācija: Alda Paura
29487108 Faksa Nr. 5122238 E-pasta adrese: alda.paura@aizrp.lv. Mājas lapas
adrese: www.aizrp.lv
Aktuālais konkurss2012.gadā
Nr.
p.k.

Rīcība

Atbalsta
(Ls)*

1.

Aizkraukles rajona partnerības teritorijā
ražotās pārtikas produktu sortimenta
paplašināšanai, atbilstoši vietējās pārtikas
groza izveidesun uzturēšanas principiem

72 267,42

Vietējās pārtikas noieta tirgus veicināšanas
pakalpojumu pieejamības uzlabošana un
pilnveidošana

105 067,05

1.3.

apjoms

Lauku attīstības programmas
2007. – 2013.gadam pasākums

411. 3.1.aktivitāte
411. 3.2. aktivitāte

413.6.1.aktivitāte

2.3. kaimiņu novadi – Kokneses, Salas, Krustpils, Madonas, Ērgļu novadi;
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Sadarbībā ar Kokneses novada projektu speciālistiem tiek īstenots „Pļaviņu
novada domes darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas
Savienības politiku
instrumentu un pārejās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinanseto projektu un
un
īstenošanā",
(vienošanās
Nr.lDP/1.5.2.2.3/1
pasakumu
plānošanā
l/APIA/SIF/062/32),
2.4. Zemgales plānošanas reģions;
1. „VidusBaltijas veloceļš", kurā paredzēts izveidot velo maršrutu norādes
Pļaviņu novadā, kopējās izmaksas tiek precizētas un būs zināmas uz 2012.
gada maiju.
2. „Zaļās zonas aizsardzība Zemgalā un Ziemeļlietuvā" („Secure green area and
waterbasins in Zemgale and northen Lithaunia"), kas ietver sevī tehniskā
projekta „Pļaviņu pilsētas skvēra Daugavas ielā 49 labiekārtošana" 4.kārtas
īstenošanu, kur paredzēta skvēra publiskās tualetes rekonstrukcija, pārbūvējot
sistēmas un kanalizācijas tīkla.
to un pieslēdzot pie ūdensapgādes
3. „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā". Projekta gaitā paredzēts arī attīstīt
Pļaviņu novada tirgus infrastruktūru Raiņa ielā 59, veicināt jaunu produktu
rašanos novadā, kā arī celt to konkurētspēju un atpazīstamību gan vietējā, gan
Eiropas mērogā.
4. „Radošo
industriju attīstība Latvijas- Lietuvas pierobežas reģionos" EUR
10480;
2.5. Ārvalstu pilsētas kaimiņvalstīs kā potenciālie pārrobežu programmu sadarbības
partneri Lietuvā;
Uz 2012. gada aktuālo konkursu tiek gatavoti iesniegšanai projekti ES programmā
Comenius sadarbībai ar Lietuvas pilsētu Rokišķi, un ar Budapeštas (Ungārija),
Tamisāres (Tammisaari) (Somija), Konjas (Konya) (Turcija) skolām.

3.Atbilstošāko finanšu resursu izpēte.
Ņemot vērā izstrādāto „Pļaviņu novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam”,
projektu apguve būtu jāaktivizē virzienos,kas noteikti saskaņā arnovada resursu un
vērtību izvērtējumu un noteikto novada specializāciju:
• Lauksaimniecība, mežizstrāde
• Ieguves rūpniecība, pārstrāde
• Loģistika
• Aktīvā atpūta
• Pakalpojumi tūristiem
Novada attīstības Stratēģiskie mērķiun vidēja termiņa prioritātesir:
1) Uzņēmējdarbības attīstība;
2)Iedzīvotāju dzīves kvalitātes attīstība;
3)Ekonomiski aktīvs novads;
4) Pakalpojumi iedzīvotājiem;
5)Mūsdienīga pārvalde.
Projektu iekļaušana novada attīstība, sadarbības un finansēšanas modelis nākošajā
tabulā.
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Novada prioritārie virzieni

Ekonomiski aktīvs novads;

Sadarbības partneri

Novada uzņēmēji;

Skat. Attīstības stratēģiskos daļu
http://www.pIavinunovads.lv/imag
es/dokumenti/novads/projekti/attis
ti
bas_progra
m
ma/AP_strat_3reda
kcija.pdf

Aizkraukles partnerība;
kaimiņu novadi – Kokneses,
Salas, Krustpils, Madonas,
Ērgļu novadi;
u.c.

Galvenie finanšu avoti (pielikumā skatīt pilnu finanšu avotu aprakstu)

Viens no Pļaviņu novada pašvaldības uzdevumiem ir uzņēmējdarbības attīstība un
nodarbinātības veicināšana, novada attīstības projektiem var piesaistīt sekojošu
programmu līdzekļiem:
ERAF programmas, ko ievieš Ekonomikas ministrijas un LIAA
2.2.1.
pasākums "Finanšu resursu pieejamība"
2.2.1.1. Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita
veida finanšu instrumentos
2.2.1.2. Stratēģisko investoru piesaiste
2.2.1.2.1. Biznesa eņģeļu tīkls
2.2.1.2.2. Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām
2.2.1.3. Garantijas komersantu konkurētspējas nodrošināšanai
2.2.1.4. Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai
2.2.1.4.1. Atbalsts aizdevuma veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai
2.2.1.4.2. Mezanīna aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai
2.3.
prioritāte "Uzņēmējdarbības veicināšana"
2.3.1.
pasākums "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes"
2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
2.3.1.1.2 Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana
2.3.1.2. Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai
2.3.2.
pasākums "Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi"
2.3.2.1. Biznesa inkubatori
2.3.2.2.
Klasteru programma

- Latvijas Investīciju Attīstības Aģentūras Inovatīvas uzņēmējdarbības

motivācijas programmas; (skat »ielikuma kontaktus, aktivitātes
merkus) -Erasmus for Young Entrepreneurs - programma jaunajiem
uzņēmējiem; (skat pielikumā kontaktus, aktivitātes mērķus)

Iedzīvotāju dzīves kvalitātes
attīstība;
http://www.plavinunovads.lv/imag
es/dokumenti/novads/projekti/attis
tibas_progranima/AP_strat_3rcda

-Biedrības „LĪDERE" programma Mentoringa programma
uznēmēiiemuskat pielikuma kontaktus, aktivitātes mērķus]
-Norden- Ziemeļu ministru padomes programma Uzņēmējdarbība un
rūpniecība; (skat »ielikuma kontaktus, aktivitātes mērķus)
Novada
nevalstiskās Novada mērķis ir sociālo jautājumu un kvalitatīvas vispārējās izglītības
organizācijas;
pakalpojuma attīstība, te var attīstīt projektus ar piesaistītiem sekojošiem
finanšu resursiem: Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras
Zemgales plānošanas reģions; Eiropas Sociālā Fonda programmas:
1.4.

prioritāte "Sociālās iekļaušanās veicināšana"
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kcija.pdf
kaimiņu novadi – Kokneses,
Salas, Krustpils, Madonas,
Ērgļu novadi;

1.4.1.
pasākums "Sociālā iekļaušana"
1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana;
1.4.1.1.2. Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem
1.4.1.2.Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana
1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana
1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem
1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos

Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras ieviestāEiropas
Sociālā fonda programmas 1.Cilvēkresursi un nodarbinātība
1.2.1.2. Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana1.2.1.2.1.
Vispārējās vidējās izglītības satura reforma,
mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana1.2.1.2.2.
Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos1.2.1.2.3. Vispārējās
izglītības
pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana1.2.2.
pasākums "Mūžizglītības attīstība
un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana"
1.2.2.1. Mūžizglītības attīstība
1.2.2.1.1. Mūžizglītības pārvaldes struktūras izveide nacionālā līmenī un inovatīvu mūžizglītības politikas
instrumentu izstrāde
1.2.2.1.5. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
1.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība, profesionāli orientētās izglītības attīstība
1.2.2.2.1. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā
1.2.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli
orientētās izglītības attīstība
1.2.2.4. Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un
iekļaujošas izglītības attīstība
1.2.2.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide,
nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana;

ES ELFLA un Lauku attīstības programmas pasākumi;
CENTRĀLĀ BALTIJAS JŪRAS REĢIONA INTERREG IV A PROGRAMMA 2007.–
2013. GADAM EIROPAS STRUKTŪRFONDU 3.MĒRĶA „EIROPAS TERITORIĀLĀ
SADARBĪBA” 2007.-2013. GADAM IETVAROS (skat pielikumi» kontaktus. aktivitātes
mērķus)

Pakalpojumi iedzīvotājiem;
http://www.plavinunovads.lv/imag
es/dokumenti/novads/projekti/attis
tibas_programma/AP__strat_3red
a keija.pdf

Zemgales plānošanas reģions;
Ārvalstu
pilsētas
kaimiņvalstīs kā potenciālie
pārrobežu
programmu
sadarbības partneri Lietuvā;

Latvijas Lietuvas pārrobežu programma;
ERAFprogrammas ko ievieš IPIA VARAM

CFLA

3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība
3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija
3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība
3.2.2.3. Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā
(platjoslas tīkla attīstība)
3.2.2.4. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu
pārraides drošības nodrošināšana
3.2.2.4.1. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana
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3.2.2.4.2. Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana
3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi

Eiropas Kohēzijas fonda finanšu programmas, ko ievieš Satiksmes ministrija
3.3.2.
3.3.2.1.
3.4.
3.4.1.
3.4.1.1.
3.4.1.3.
3.4.1.5.
3.4.1.5.1.
3.4.1.5.2.

pasākums "Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība"
Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība
prioritāte "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana"
pasākums "Vide"
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide
Vides risku samazināšana
Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana
Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai;

STARPREĢIONU SADARBĪBAS PROGRAMMA INTERREG IVC EIROPAS
STRUKTŪRFONDU 3.MĒRĶA „EIROPAS TERITORIĀLĀ SADARBĪBA”
2007.-2013. GADAM IETVAROS
Eiropas Kopienas programmu „Kultūra” un „Eiropa pilsoņiem”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programma „Klimata
pārmaiņu finanšu instruments”;
Kohēzijas Fonda programmas, ko ievieš VARAM:
3.5.1.2.
3.5.1.2.2.
3.5.1.2.3.
3.5.1.4.
3.5.1.3.

Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība
Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība
Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība
Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība
Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijā

ERAFprogrammas, ko ievieš Ekonomikas ministrija un LIAA
3.4.2.1. Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība
3.4.2.1.1. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana
tūrisma produkta attīstība
3.4.2.1.3. Nacionālas nozīmes kultūras, aktīvā un rekreatīvā tūrisma produkta attīstība
3.4.2.2. Tūrisma informācijas sistēmas attīstība

Mūsdienīga administratīvā
Pārvalde
http://www.pIavinunovads.lv/imag
es/dokumenti/novads/projekti/attis
tibas_programma/AP_strat_3reda
kcija.pdf

Zemgales plānošanas reģions

ERAF finansētas programmas:
3.2.2.
3.2.2.1.

pasākums "IKT infrastruktūra un pakalpojumi"
Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība

Ziemeļvalstu mobilitātes programma ierēdņu apmaiņas braucieniem
http://www.nb8grants.org/guidelines/7-guidelines-of-the-nordic-baltic-mobilityand-network-programme-for-public-administration
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Pļaviņu novada domes prioritārie projekti novada transporta tīkla attīstībā, novada attīstībai nepieciešami būtiski
infrastruktūras uzlabojumi, kuriem jāpiesaista sekojošas programmas:
Nr.p.
k.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Projektanosaukums

Finansējuma
apjoms, LVL

Finansējuma avots

195842,40

Pļaviņu pilsētas Daugavas(3.843km garumā)-Rīgas ielu (1.57km garumā) rekonstrukcija
Pļaviņu pilsētas Stacijas ielas, Pasta ielas un Dzelzceļa ielas krustojuma un autobusu stāvlaukuma
rekonstrukcija (2692m2) 0.123km

1000000,00

Pasta ielas rekonstrukcija Pļaviņu pilsētā, 0.241km garumā

160724,40

Raiņa ielas posmu 2.003km garumā Pļaviņu pilsētā

794632,15

Lielā iela 1.277km garumā Pļaviņu pilsētā
Stacijas ielas posmu 0.165km garumā Pļaviņu pilsētā
Dzelzceļa ielas posmu 0.364km garumā Pļaviņu pilsētā
Odzienas ielu 0.549km garumā Pļaviņu pilsētā
Dzirnavu ielas posmu 0.283km garumā Pļaviņu pilsētā,
Bebrulejas ielas posmu 0.282km garumā Pļaviņu pilsētā
Individuālo siltummezglu ierīkošana Vietalvā
Upes ielas posmu 0.120km garumā rekonstrukcija Pļaviņu pilsētā
Draudzības ielas posmu 0.473km garumā Pļaviņu pilsētā
Grants ceļa posmu rekonstrukcija P784km-Čukstēni 1.000km garumā; grants ceļa posmu A6 115km-Pleči
0.800km garumā; grants ceļa posmu A6 114-Maldas 2.100km garumā; grants ceļa posmu Baloži-Staburags
2.000km garumā; grants ceļa posmu Stukmaņi-Meža Baltgalvji 3.500km garumā Pļaviņu novada Klintaines
pagastā
grants ceļa posmu Vicmuižas - Kālēni 4.700km garumā; grants ceļa posmu V916-Siljāņi-Aizkalnes-V916
2.100km garumā; grants ceļa posmu Benckalni-Vietalvas baznīca4.900km garumā; grants ceļa posmu StabiņiLatas 0.600km garumā; grants ceļa posmu V916-Rempi-Pendēri- Lācīši 2.400km garumā Pļaviņu novada
Vietalvas pagastā

659720,00
34126,98
91055,12
142418,80
93052,02
322891,00
15 000,00
30120,00
160049,00

ERAF
finansētās
programmas,
ko
ievieš
Satiksmes ministrija
3.2.1. pasākums "Pieejamības
un transporta sistēmas attīstība"
3.2.1.1. Valsts 1.šķiras autoceļu
maršrutu sakārtošana
3.2.1.2. Tranzītielu sakārtošana
pilsētu teritorijās
3.2.1.3.1.
Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās
vietās ārpus Rīgas

470000,00
3.2.1.5. Publiskais
ārpus Rīgas

transports

735000,00
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16

Grants ceļa posmu rekonstrukcija - Juču pārbrauktuve-Āpēni 3.300km garumā; grants ceļa posmu Pļaviņu
apvedceļš-Juči1.300km garumā; grants ceļa posmu Ķūģu ceļš – Juču pārbrauktuve 0.700km garumā; grants
ceļa posmu Gostiņi-Apvedceļš-Spridzēni 1.275km garumā; grants ceļa posmu Klauģi-Mežrijas-Vecāres
3.835km garumā; grants ceļa posmu Avotiņi-Augšīvāni-Īvāni 0.495km garumā Pļaviņu novada Aiviekstes
pagastā

545250,00
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Ieteikumi un secinājumi ES struktūrfondu apguvē.
-

-

-

Būtiskākas finansējuma iespējas ir iepriekš identificētas un tiek sekmīgi
izmantotas, īstenojot projektus. Ka pašvaldības stipro pusi var minēt finansējuma
apguvi no ES struktūrfondiem, īpaši ERAF, finansējuma apguve ir sekmīga gan
īstenoto projektu skaita zina, gan izvērtējot piesaistīto finansējumu;
Būtisku piesaistītā finansējuma apjomu veido atsevišķi liela izmēra
infrastruktūras projekti, kas tiek finansēti gan no ES struktūrfondiem, gan citam
atbalsta programmām. Taču pakāpeniski pieaug ari nelielo projektu skaits,
iesaistot projektu izstrāde un īstenošana jaunas pašvaldības iestādes, ka,
piemēram, skolas, kas sekmīgi iesaistās EK Mūžizglītības programmas Comenius
sadaļas projektu īstenošana;
ES fondu apguve līdz šīm bija nepietiekoša pašvaldības darbinieku kapacitātes
dēļ, un, lai uzlabotu situāciju 2010.gada tika iesniegts un apstiprināts projekta
iesniegums „Speciālistu piesaiste Pļaviņu novadam" 1.5.3.1.aktivitātes
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" ietvaros, kura
rezultātā tika piesaistīti Pļaviņu novadam nepieciešamie speciālisti, tajā skaitā
projekta vadītājs bez pieredzes. Rezultātā novadā divi darbinieki strādā ar Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu sagatavošanu un īstenošanu.
Līdz 2010.gadam fondu apguve Pļaviņu novadā salīdzinājumā ar citiem novadiem
bija salīdzinoši neliela, apmēram 100000 latu gadā un projektu iesniegumu skaits
salīdzinot ar iespējām ir ļoti mazs. Dalību Kopienas programmas, teritoriālās
sadarbības programmas un citos projektu konkursos pamata limitē pašvaldības
kapacitāte. Pamatojoties uz augšminēto var secināt, ka problēma sastāv no trim
daļām: 1. padziļinātu zināšanu un pieredzes trūkums darbiniekiem, kas jau strādā
ar projektiem; 2. esošo darbinieku, kas strādā ar projektiem ir mazs skaits
pašvaldībā. Atsevišķas nozares Pļaviņu novads savā attīstība maz izmantojis, kā,
piemēram, Tūrisma attīstībai piemērotos finanšu instrumentus. Tas skaidrojams ar
speciālista kvalifikāciju, kurš strādā novadā.

- Kā būtisks faktors, kas ierobežo darbinieku iniciatīvu ES Struktūrfondu un citu
finanšu avotu finansējuma piesaistīšanā un jaunu projektu izstrādē ir informācijas
trūkums par finansējuma piesaistes iespējām. īpaši būtu jāpievērš uzmanība
programmām, kas līdz šim nav bijušas apgūtas pienācīgā apjomā:
o Eiropas Teritoriālās sadarbības programmas pilna apmērā;
o Mūžizglītības programma, īpaši daudzpusējie projekti un tikli;
o Nodarbinātības un sociālas solidaritātes programma „Progress";
o Eiropas ekonomikas zonas Finanšu instruments;
o CIP Konkurētspējas un inovācijas programmas Uzņēmējdarbības un
inovāciju apakšprogramma;
o Programma Eiropa Pilsoņiem;
o Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts
administrācija" pieredzes apmaiņai un darbinieku kvalifikācijās celšanai.
- Lai sekmīgi īstenotu dažādas Kopienas programmas un teritoriālās sadarbības
programmas, kā arī, lai piesaistītu finansējumu no citiem avotiem nepieciešams
veidot un uzlabot sadarbības partneru loku gan pašvaldības (novada teritorijā
esošas iestādes un uzņēmumi, NVO, u.c.), gan reģionāla (plānošanas reģioni), gan
valsts (ministrijas, valsts institūcijas, sociālie partneri, nozaru asociācijas, Latvijas
Pašvaldību Savienība, izglītības iestādes u.c.), gan ari starptautisks līmenī (citu
pilsētu pašvaldības, dažādas iestādes, uzņēmumi un institūcijas, ES institūcijas,
ES interešu grupas u.c.). Tādejādi palielinot iespējas gan Pļaviņu novada domei,
gan tas pakļautība esošajam iestādēm piedalīties sadarbības partneru īstenotajos
projektos.
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-

Nepieciešams izvairīties un nepieļaut iesaistīto darbinieku pārslodzi,
izstrādājot un īstenojot projektus, īpaši ņemot vērā limitēto darbinieku skaitu.
Projektu izstrāde un īstenošana rūpīgi jāvērtē attiecībā pret pieejamajiem
cilvēkresursiem, paredzot iespēju atsevišķu projektu izstrādei un ieviešanai
piesaistīt papildus darbiniekus vai ārējos ekspertus.

-

Atsevišķām iestādēm, kuru pieredze projektu īstenošana ir mazāka,
pakāpeniski jāveido un jāattīsta finanšu piesaistes kapacitāti iesākumā
īstenojot mazāka izmēra projektus un līdzdarbojoties projektos kā partneriem.
Tādejādi tiks iegūtas gan projektu izstrādei un ieviešanai nepieciešamas
prasmes, gan izveidots sadarbības partneru loks ar vienotam interesēm.

-

Pastāv risks, ka darbinieku nepietiekamo zināšanu un nepietiekamās
informācijas
plūsmas dēļ projektu iesniegumi netiek sagatavoti vai tiek sagatavoti
nepietiekami kvalitatīvi pašvaldības mērķiem būtiskos projektu konkursos.

-

Nepieciešams īstenot regulāras darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņas
aktivitātes, sniedzot informāciju saistība ar finansēšanas avotiem. Būtiska
loma jāpiever darbinieku motivācijas nodrošināšanai, veicinot iniciatīvu gan
projektu ideju radīšana, gan projektu izstrāde, gan īstenošanas gaita. īstenojot
apmācības jāizvērtē, kuriem no iestāžu darbiniekiem kādas zināšanas būtu
nepieciešamas un palīdzētu darba pienākumu pildīšana.

-

Nepieciešams nodrošināt efektīvu informācijas plūsmu par finansējuma
piesaistes iespējām. Šim jautājumam iespējams komplekss risinājums,
pirmkārt, ieteicamas darbinieku apmācības par informācijas avotiem un to
lietošanu, tai skaita par dažādu institūciju sagatavotajiem periodiskajiem
tematiskajiem kopsavilkumiem. Otrkārt, vēlams izveidot un aktualizēt
iesaistīto darbinieku savstarpējās iekšējās komunikācijas tīklu, nodrošinot
efektīvu informācijas un ideju nodošanu pašvaldības iekšiene.

-

Attiecībā uz Pļaviņu pašvaldības mērķiem, kuru izpilde vērojamas pozitīvas
tendences nepieciešams uzturēt nemainīgu piesaistītā finansējuma līmeni,
nodrošinot šo tendenču turpmāku saglabāšanos ilgtermiņā.
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Pielikums.

Atbildīgā
iestāde 3

Sadarbības
iestāde 4

Fonds5

IZM

VIAA

ESF

Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību
1.2.1.2.1. priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu IPIA
vērtēšanas sistēmas uzlabošana

IZM

VIAA

ESF

1.2.1.2.2.

Atbalsts
vispārējās
izglītības
pedagogu
IPIA
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

IZM

VIAA

ESF

1.2.1.2.3.

Vispārējās izglītības pedagogu kompetences
IPIA
paaugstināšana un prasmju atjaunošana

IZM

VIAA

ESF

1.2.2.

pasākums "Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un
sadarbības uzlabošana"

1.2.2.1.

Mūžizglītības attīstība

Nr.

Pasākuma, aktivitātes,
apakšaktivitātes nosaukums 1

Ieviešanas
kārtība 2

1. darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
1.2.1.2.

Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana

ESF

Mūžizglītības pārvaldes struktūras izveide nacionālā
1.2.2.1.1. līmenī un inovatīvu mūžizglītības politikas IPIA
instrumentu izstrāde

IZM

VIAA

ESF

1.2.2.1.5.

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
IPIA
sistēmas optimizācijas apstākļos

IZM

VIAA

ESF

1.2.2.2.

Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības
attīstība, profesionāli orientētās izglītības attīstība

IZM

VIAA

ESF

1.2.2.2.1.

Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības
IPIA
attīstība izglītības sistēmā

IZM

VIAA

ESF

IZM

VIAA

ESF

IZM

VIAA

ESF

IZM

VIAA

ESF

Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības
1.2.2.2.2. pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli APIA
orientētās izglītības attīstība
1.2.2.4.

Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un
iekļaujošas izglītības attīstība

Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide,
1.2.2.4.1.
IPIA
nepieciešamā
personāla
sagatavošana,
nodrošināšana un kompetences paaugstināšana
1.3.

prioritāte "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā"

1.3.1.

pasākums "Nodarbinātība"

1.3.1.1.

Darbaspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas
paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto
pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi

ESF

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu
1.3.1.1.1. konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās APIA
organizētām apmācībām

EM

LIAA

1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība

LM

NVA

EM

LIAA

ESF

IPIA

LM

NVA

ESF

APIA

EM

LIAA

ESF

IPIA

Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu
1.3.1.1.4. konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu APIA
individuāli organizētām apmācībām
1.3.1.1.5.

Atbalsts bezdarba
apmācībai

riskam

1.3.1.1.6. Atbalsts darba vietu radīšanai

pakļauto

personu

ESF
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Nr.

Pasākuma, aktivitātes,
apakšaktivitātes nosaukums 1

1.3.1.2.

Atbildīgā
iestāde 3

Sadarbības
iestāde 4

Fonds5

Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības
IPIA
uzsākšanai

EM

LIAA

ESF

1.3.1.7.

Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa
IPIA
prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība

LM

NVA

ESF

1.3.1.3.

Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu
praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana

LM

NVA

ESF

1.3.1.3.1.

Darba attiecību un darba drošības likumdošanas
IPIA
uzraudzības pilnveidošana

LM

NVA

ESF

1.3.1.3.2.

Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu
IPIA
praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos

LM

NVA

ESF

1.3.1.4.

Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām

IPIA

LM

NVA

ESF

1.3.1.5.

Vietējo nodarbinātības
plānu ieviešanas atbalsts

APIA

LM

NVA

ESF

1.3.1.6.

Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba
IPIA
tirgū

LM

NVA

ESF

1.4.

prioritāte "Sociālās iekļaušanās veicināšana"

1.4.1.

pasākums "Sociālā iekļaušana"

1.4.1.1.

Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana

LM

NVA

ESF

1.4.1.1.2.

Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu
IPIA
bezdarbniekiem

LM

NVA

ESF

1.4.1.2.

Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo
pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana

LM

NVA

ESF

IPIA

LM

NVA

ESF

1.4.1.2.2.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība
IPIA
personām ar redzes un dzirdes traucējumiem

LM

NVA

ESF

1.4.1.2.4.

Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
APIA
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos

LM

NVA

ESF

veicināšanas

Ieviešanas
kārtība 2

pasākumu

1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana

Tā kā viens no Pļaviņu novada pašvaldības uzdevumiem ir uzņēmējdarbības
attīstība un nodarbinātības veicināšana, novada attīstības projektiem var
piesaistīt sekojošu programmu līdzekļiem:
2.2.1.

pasākums "Finanšu resursu pieejamība"

2.2.1.1.

Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska
aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu IPIA EM LIAA ERAF
instrumentos

2.2.1.2.

Stratēģisko investoru piesaiste

EM LIAA ERAF

2.2.1.2.1. Biznesa eņģeļu tīkls

IPIA EM LIAA ERAF

2.2.1.2.2. Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām

APIA EM LIAA ERAF

2.2.1.3.

Garantijas komersantu konkurētspējas nodrošināšanai

IPIA EM LGA ERAF

2.2.1.4.

Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai

IPIA EM

ERAF

2.2.1.4.1. Atbalsts aizdevuma veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai IPIA EM LHZB ERAF
2.2.1.4.2. Mezanīna aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai
2.3.

IPIA EM LGA ERAF

prioritāte "Uzņēmējdarbības veicināšana"
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2.3.1.

pasākums "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes"

2.3.1.1.

Ārējo tirgu apgūšana

2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings

EM LIAA ERAF
APIA EM LIAA ERAF

2.3.1.1.2.

Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas
APIA EM LIAA ERAF
stiprināšana

2.3.1.2.

Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības
IPIA EM LIAA ERAF
uzsākšanai

2.3.2.

pasākums "Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi"

2.3.2.1.

Biznesa inkubatori

2.3.2.2.

Atbalsts ieguldījumiem mikro un mazo komersantu attīstībā īpaši
APIA EM LIAA ERAF
atbalstāmajās teritorijās

2.3.2.3.

Klasteru programma

IPIA EM LIAA ERAF

APIA EM LIAA ERAF

Latvijas Investīciju Attīstības Aģentūras
Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma
Aktuālie pasākumi:
- „Mācību uzņēmumu programmu dalībnieku un pedagogu apmācība” – 5 divu dienu
semināri skolēnu mācību uzņēmumu dalībniekiem, 5 semināri skolēniem, 5 semināri
pedagogiem (skolēnu mācību uzņēmumu konsultantiem, ekonomikas un sociālo zinību
pasniedzējiem);
- Izsludināts Nacionālais biznesa plānu konkurss skolēniem;
- Turpinās Mobilās ekspozīcijas izbraukumi.
Plašāka informācija par konkrētiem datumiem un norises vietām LIAA mājas lapā
www.liaa.gov.lv
Programmas mērķis
Informēt un iedrošināt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu uzsākt uzņēmējdarbību, celt
uzņēmējdarbības prestižu sabiedrības acīs, sekmēt sabiedrības izpratni par inovācijas
lomu konkurētspējas veicināšanā, kā arī informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar
inovācijām un to potenciālu, tādējādi iedrošinot pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei
un pielietošanai.
Mērķauditorija Pamatizglītības, vidējās, vidējās speciālās, augstākās izglītības iestāžu
izglītojamie, potenciālie uzņēmējdarbības uzsācēji, nevalstiskās organizācijas,
pašvaldības, valsts institūcijas, kā arī sabiedrība kopumā.
Saite uz plašāku info:
http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa_abc/motivacijas_programma/
Biznesa inkubatori
Programmas mērķis
Biznesa inkubators ir kompetentu speciālistu un infrastruktūras apvienojums, kas palīdz
attīstīt perspektīvas un inovatīvas biznesa idejas un pārvērst tās veiksmīgā un
eksportspējīgā uzņēmumā, nodrošinot tam finansiālu un ekonomisku patstāvību.
Mērķauditorija Jaunie uzņēmumi, kas: reģistrēti komercreģistrā ne ilgāk par diviem
gadiem;
atbilst sīkā vai mazā uzņēmuma statusam ; atbilst biznesa inkubatora operatora
izvirzītajām prasībām.*
Piedāvātie pakalpojumi
Biznesa inkubatorā var saņemt sekojošu atbalstu: - telpas un to aprīkojumu, kā arī
pamatpakalpojumus uzņēmējdarbības veikšanai (piemēram, biroja darba
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organizēšanas sekretariāta, grāmatvedības, juridiskos un personāla atlases pakalpojumus,
biznesa vadības (atbalsta) konsultācijas u.c. jomās);
- attīstībai nepieciešamās konsultācijas (piemēram, prototipēšanā, sertificēšanā,
konstruēšanā, laboratorijas iekārtu izmantošanā, tehnoloģiju lietošanā, testēšanā,
uzņēmuma procesu kvalitātes vadības sistēmu izstrādē un ieviešanā u.c. jomās);
- konsultācijas par iespēju piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības attīstīšanai
(investīcijas, granti, Eiropas Savienības finansējums, kredīti u.c. iespējas);
- iespēju veidot kontaktus un tikties ar līdzīgās jomas uzņēmējiem, ekspertiem, nozares
speciālistiem;
- drošības sajūtu;
- finansiālo ieguvumu, kas atkarīgs no atbalsta intensitātes;
- jebkuru citu palīdzību uzņēmējdarbības sākšanai.
Saite http://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa_abc/biznesa_inkubatori/
LIAA aktivitāte:Ārējo tirgu apgūšana - nozaru starptautiskās konkurētspējas
stiprināšana
2011.gadā LIAA uzsāka projekta „Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs
ārvalstīsun eksporta konsultācijas” īstenošanu, kurš tiek līdzfinansēts no Eiropas
Reģionālā attīstībasfonda (ERAF) apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana - nozaru
starptautiskās konkurētspējasstiprināšana”.
Programmas mērķis
Sniegt atbalstu uzņēmējiem dalībai nacionālajā stendā, izstādē vai tirdzniecības misijā, kā
arī sniegt konsultācijas par ārvalstu tirgiem saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projektu „Nacionālie stendi un eksporta konsultācijas”.
Projekta apraksts
ES struktūrfondu finansējums ļauj LIAA sniegt savus pakalpojumus Latvijas
potenciālajiem un esošajiem eksportētājiem kā līdz šim, bez maksas, taču daudz plašākā
klāstā, jo LIAA pakalpojumu izmaksas tiks segtas uzņēmējiem piešķirtā deminimis
atbalsta ietvaros.
Projekta ietvaros LIAA rīkos Latvijas uzņēmumu nacionālos stendus starptautiskajās
nozaru izstādēs ārvalstīs, kā arī plāno atvērt jaunas pārstāvniecības perspektīvākajos
Latvijas preču un pakalpojumu noieta tirgos. LIAA turpinās sniegt arī līdzšinējos
pakalpojumus - konsultācijas par ārvalstu tirgiem, sadarbības partneru meklēšanu, vizīšu,
tirdzniecības misiju,
semināru un kontaktbiržu organizēšanu, kā arī Latvijas produktu un pakalpojumu
mārketinga kampaņas.
Eksporta pakalpojumu saņemšanai uzņēmēji ar LIAA slēgs ilgtermiņa sadarbības
līgumus, kuros precīzi tiks noteikta gan LIAA pakalpojumu sniegšanas, gan saņemtā
atbalsta uzskaites kārtība.
Piedāvātie pakalpojumi
- Ārvalstu tirgu konsultācijas;
- Sadarbības partneru meklēšana;
- Mārketinga kampaņas;
- Tiešās vizītes;
- Tirdzniecības misijas un kontaktbiržas;
- Eksporta semināri;
Programma:Erasmus forYoungEntrepreneurs - programma jaunajiem uzņēmējiem
Programmas mērķis
Sniegt iespējas un atbalstu jaunajiem uzņēmējiem doties pieredzes apmaiņā uz dažādām
Eiropas valstīm uz laika posmu no 1 līdz 6 mēnešiem uz pieredzējušiem uzņēmumiem
Eiropā.
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Finansējuma saņēmējs
Jebkurš jaunais uzņēmējs (gan tāds, kuram ir jau reģistrēts uzņēmums, gan arī tas, kam vēl ir tikai
biznesa plāns), kas paredz jauna produkta vai pakalpojuma attīstību.
Finansējums Programma līdzfinansē jaunajam uzņēmējam ceļa un uzturēšanās izmaksas apmaiņas
laikā (800-1000 Eiro) mēnesī atkarībā no valsts.
Kur var saņemt informāciju?
Šobrīd kā nosūtītāj organizācijas programmā ir iesaistījušās un Latvijā darbojas divas organizācijas –
Biznesa augstskola Turība un Lietišķo sieviešu apvienība. Biznesa augstskola Turība:
http://www.turiba.lv/lat/studijas/zinatne_un_projekti/erasmus_jaunajiem_uznemejiem/
Lietišķo sieviešu apvienība: http://www.lbwa.lv/lv/projekti/erasmus-jaunajiem-uznemejiem/

Latvijas Hipotēku un zemes banka
Aktivitāte:Biznesa ideju konkurss jauniešiem "Lec biznesā!"
Lai piedalītos konkursā, jaunietim vai jauniešu grupai jāsagatavo biznesa idejas apraksts,kura apjoms ir
līdz trīs A4 formāta lapām un kopā ar pieteikumu un CV jāiesniedz elektroniski uz e-pastu:
lecbiznesa@hipo.lvKonkursa dalībniekiem, kuru biznesa plāni tiks atzīti par vislabākajiem, tiks
piesaistītimentori, kā arī tie saņems naudas balvas. Plašāka informācija par konkursu pieejama
mājaslapā:http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/starta_programma/quotlec_biznesaquot
Programmas: Mikrokreditēšanas programma;Starta programma; MVU izaugsmes
KOnkurētspējas programma
Kredītu fonda aizdevumi lauksaimniekiem
Finansējuma mērķis Piedāvāt Kredītu fonda aizdevumus investīcijām lauku saimniecībās. Kredītu
fonda aizdevumu programmas ietvaros tiek finansēta būvniecība, būvprojektā paredzēto stacionāro
iekārtu iegāde, būvmateriālu iegāde un tehniskā projekta izstrāde. Tādēļ, ierodoties
bankā, ir nepieciešams jau izstrādāts būvprojekts.
Finansējuma saņēmēji
Uz aizdevumu Kredītu fonda ietvaros var pretendēt aizņēmējs, kura projektu ir apstiprinājis Lauku
atbalsta dienests (LAD) kādā no Lauku attīstības programmas pasākumiem 2007.-2013.gadam vai
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem 2007.-2013.gadam:
- "Lauku saimniecību modernizācija";
- "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana";
- "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
dažādošanu)";
- "Tūrisma aktivitāšu veicināšana";
- "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos";
- "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings".
Maksimālais finansējums
Atbilstoši LAD apstiprinātajam projektam.
Termiņš Līdz 15 gadiem
Nodrošinājums Aizdevumiem iespējams piesaistīt Lauku Attīstības Fonda garantijas
vai iespējams tos kombinēt ar citiem Hipotēku bankas vai SIA "Hipolīzings" aizdevuma produktiem
Programmu regulējošie Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumi Nr. 664 „Kārtība,
kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un
zivsaimniecības attīstībai, izveidojot Kredītu fondu.”
Kur var saņemt informāciju?
Latvijas Hipotēku un zemes banka, Doma laukumā 4, Rīgā
Tālrunis: 80000100
E-pasts: 80000100@hipo.lv
Mājas lapa: http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/kreditu_fonda_aizdevumi
Lauku atbalsta dienests Programma Projektu pieņemšana
ES ELFLA un Lauku attīstības programmas pasākumi
ES EZF un Rīcības programmas pasākumi Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde no 2011. gada
31. janvāra līdz 15.decembrim LEADER Atkarībā no rīcības grupas
Lauku saimniecību modernizācija
Programmas nosaukums
Lauku saimniecību modernizācija
Programmas mērķis
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Modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un
konkurētspēju. Ekonomiskās darbības rādītājus izvērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem
ekonomiskās dzīvotspējas kritērijiem.
Finansējuma saņēmējs
− juridiska vai fiziska persona, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos
nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus
un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba likums;
− juridiska vai fiziska persona, kas plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu lauksaimniecības produktu
ražošanu;
− lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas atbilst normatīvajos aktos par
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu atbalsta piešķiršanai
noteiktajiem kritērijiem.
Finansējums Atbalsta intensitāti nosaka katrai aktivitātei atsevišķi, ņemot vērā reģionu, kurā projekts
tiks īstenots.
Atbalstāmās darbības/izmaksas
− investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai un
iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu
balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
− lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu būvju būvniecība, esošo būvju rekonstrukcija
un nepieciešamo būvmateriālu iegāde. Govkopībā jaunas dzīvnieku novietnes
būvniecību atbalsta, ja dzīvnieku novietne paredzēta ne mazāk kā 50 slaucamām govīm. Nosacījums
neattiecas uz atbalsta pretendentiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ieviešams
programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–
2006.gadam", īstenojuši projektu pasākumā "Standartusasniegšana".
Vienā projekta iesniegumā var ietvert vairākas aktivitātes. Ja projekta iesniegumā ir iekļauta
lauksaimniecības produktu ražošanai paredzētu jaunu būvju būvniecība, esošo būvju rekonstrukcija un
nepieciešamo būvmateriālu iegāde, atbalsta pretendents tās īstenošanai var saņemt kredītu fonda
aizdevumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanu
lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu.
Programmu regulējošie Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumi Nr.1026 „Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam
"Lauku saimniecību modernizācija”
Kur var saņemt informāciju? Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas daļā Republikas laukumā
2, Rīgā
Tālrunis: 67095000
E-pasts: klienti@lad.gov.lv
Mājas lapa: http://www.lad.gov.lv/lv/esatbalsts/lauku-attistibasprogrammas-pasakumi/121-lauku-saimniecibu-modernizacija/

Pļaviņu novada attīstībai nepieciešami būtiski infrastruktūras uzlabojumi,
kuriem jāpiesaista sekojošas programmas:
3.2.1.

pasākums "Pieejamības un transporta sistēmas attīstība"

3.2.1.1.

Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana

IPIA SM

ERAF

3.2.1.2.

Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās

APIA SM

ERAF

3.2.1.3.1.

Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus
APIA SM
Rīgas

CFLA ERAF

3.2.1.5.

Publiskais transports ārpus Rīgas

3.2.2.

pasākums "IKT infrastruktūra un pakalpojumi"

3.2.2.1.

Publiskās pārvaldes elektronisko
informācijas sistēmu attīstība

IPIA SM

pakalpojumu

un

ERAF

ERAF

3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība

IPIA VARAM CFLA ERAF

3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija

IPIA IZM

3.2.2.2.

Publisko interneta pieejas punktu attīstība

IPIA VARAM VRAA ERAF

3.2.2.3.

Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības
APIA SM
nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)

VIAA ERAF

ERAF
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3.2.2.4.

Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un
pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības
nodrošināšana

SM

ERAF

3.2.2.4.1.

Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un
IPIA SM
pilnveidošana

ERAF

3.2.2.4.2. Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana

IPIA SM

ERAF

3.3.1.1.

TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi

IPIA SM

KF

3.3.1.2.

TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība
(Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras IPIA SM
attīstība un Rail Baltica)

KF

3.3.2.

pasākums "Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība"

3.3.2.1.

Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība

3.4.

prioritāte "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana"

3.4.1.

pasākums "Vide"

3.4.1.1.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
APIA VARAM CFLA ERAF
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

3.4.1.3.

Bioloģiskās
daudzveidības
infrastruktūras izveide

3.4.1.5.

Vides risku samazināšana

saglabāšanas

IPIA SM

ex

situ

3.4.1.5.1. Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana

KF

IPIA VARAM

ERAF

VARAM

ERAF

IPIA VARAM

ERAF

3.4.1.5.2.

Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku
APIA VARAM CFLA ERAF
novēršanai un samazināšanai

3.4.3.

pasākums "Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme"

3.4.3.2.

Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu
APIA KM
atjaunošana

CFLA ERAF

3.4.3.3.

Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras
pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla APIA KM
efektīvā izmantošanā

CFLA ERAF

3.4.4.

pasākums "Mājokļa energoefektivitāte"

3.4.4.1.

Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi APIA EM

LIAA ERAF

3.4.4.2.

Sociālo dzīvojamo
pasākumi

LIAA ERAF

3.5.

prioritāte "Vides infrastruktūras un videi draudzīga enerģētikas veicināšana"

3.5.1.

pasākums "Vides aizsardzības infrastruktūra"

3.5.1.1.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar
IPIA VARAM
cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

KF

3.5.1.2.

Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība

VARAM

KF

3.5.1.2.2. Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība

IPIA VARAM

KF

3.5.1.2.3. Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība

APIA VARAM CFLA KF

3.5.1.4.

Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība

IPIA VARAM

KF

3.5.1.3.

Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijā

IPIA VARAM

KF

3.5.2.

pasākums "Enerģētika"

māju

siltumnoturības

uzlabošanas

APIA EM
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3.5.2.1.

Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes
APIA EM
paaugstināšanai

LIAA KF

3.5.2.2.

Atjaunojamo energoresursu
elektrostaciju attīstība

LIAA KF

izmantojošu

koģenerācijas

APIA EM

Pļaviņu novada tūrisma attīstībai nepieciešami projekti, ko var attīstīt ar
sekojošu programmu apguvi:
3.4.2.

pasākums "Tūrisms"

3.4.2.1.

Nacionālās nozīmes tūrisma produkta attīstība

EM LIAA ERAF

Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu
3.4.2.1.1. saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras APIA EM LIAA ERAF
pielāgošana tūrisma produkta attīstība
3.4.2.1.3.

Nacionālas nozīmes kultūras, aktīvā un rekreatīvā
APIA EM LIAA ERAF
tūrisma produkta attīstība

3.4.2.2.

Tūrisma informācijas sistēmas attīstība

IPIA EM LIAA ERAF

Citi finanšu resursi un programmas:
BALTIJAS JŪRAS REĢIONA TRANSNACIONĀLĀS SADARBĪBA PROGRAMMA
EIROPAS STRUKTŪRFONDU 3.MĒRĶA „EIROPAS TERITORIĀLĀ SADARBĪBA” 2007.2013. GADAM IETVAROS
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (turpmāk – Programma) mērķis ir
veicināt transnacionālo attīstību, lai izveidotu ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli vienoto Baltijas
jūras reģionu.
Programmas attiecināmā teritorijāietilpst 11 dalībvalstis: Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija,
Lietuva, Polija, atsevišķie Vācijas reģioni (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, MecklenburgVorpommern,Schleswig-Holstein un NiedersachsenLänder (tikai NUTS II līmeņa teritorija
RegierungsbezirkLüneburg), kā arī Norvēģija, Baltkrievija un atsevišķie Krievijas reģioni
(Sanktpēterburga un Ļeņingradas apgabals, Karēlijas Republika, Kaļiņingradas apgabals, Murmanska,
Novgoroda un Pleskava; projektiem, kur iesaistīts Barenca jūras reģions, ir paredzēta arī sadarbība ar
Arhangeļskas apgabalu, Komi Republiku un Nenetskas Autonomo apgabalu).
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.
Lēmumu par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu pieņem Programmas Uzraudzības
komiteja, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālo atbildīgo iestāžu pārstāvjiem.
Kopējais programmas budžets (ERAF + nacionālais finansējums) – 293 218 901 eiro
Programmas finansējums projektiem – 236,6 miljoni eiro.
ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 85%.
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Nacionālais līdzfinansējums 15 % apmērā ir jānodrošina projekta partneriem.Programmas atbalsta
saņēmēji irnacionālās (valsts), reģionālās un vietējās pašvaldības un iestādes; sabiedriskajām
līdzvērtīgas organizācijas; apvienības, ko veido viena vai vairākas reģionālās vai vietējās pašvaldības;
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.Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro publicitātes un informācijas prasības, kas ir
uzskaitītas Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006. Papildus informācija par programmu.
Programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā http://eu.baltic.net/
Programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta Rīgas birojā: Ausekļa iela 14, 5.stāvs, Rīga, LV1010Tālrunis: +371 67357373Fakss: + 371 67357372
STARPREĢIONU
SADARBĪBAS
PROGRAMMA
INTERREG
IVC
EIROPAS
STRUKTŪRFONDU 3.MĒRĶA „EIROPAS TERITORIĀLĀ SADARBĪBA” 2007.-2013.
GADAM IETVAROS
Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC 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.
Programmā ir trīs prioritātes:
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.
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.
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.
Kopējais programmas budžets (ERAF + nacionālais finansējums) – 411 094 936 eiro.Programmas
finansējums projektiem – 302 miljoni eiro.
ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 85%.Nacionālais līdzfinansējums15
% apmērā jānodrošina projekta partneriem.
Programmas atbalsta saņēmēji: valsts, reģionālās un vietējās pašvaldības un iestādes 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 pārņemšanu un kapacitātes
stiprināšanu, kā arī ietver Eiropas Komisijas atbalstītus ātras rīcības projektus.
Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro publicitātes un informācijas prasības, kas ir uzskaitītas
Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006. Projekta ilgums: līdz 36 mēnešiem – reģionālas iniciatīvas
projektiem, līdz 24 mēnešiem – kapitalizācijas projektiem.
Projekta budžets: no 500, 000 eiro līdz 5 miljoniem eiro – reģionālas iniciatīvas projektiem, no
300,000 eiro līdz 3 miljoniem eiro – kapitalizācijas projektiem.
Papildus Programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā www.interreg4c.eu
Latvijā Pirmā līmeņa finanšu kontroli nodrošina un veic Valsts reģionālās attīstības aģentūra. RAPLM
2007.gada 19.oktobra rīkojums Nr. 2-02/320 „Par Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas
teritoriālā sadarbība ”starpreģionu sadarbības programmas „INTERREG IVC” 2007. – 2013. gadam
projektu Latvijas partneru pirmā līmeņa finanšu kontroles institūciju.
Vadlīnijas finansējuma saņēmējiem pareizai finanšu pārvaldībai projektu īstenošanā Eiropas Savienības
struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmā INTERREG
IVC 2007.-2013. gadam Valsts reģionālās attīstība aģentūra, Pārrobežu projektu nodaļa
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Elizabetes iela 19, LV-1010, Rīga, LATVIJA
Tel.:+37167079019,Fax: +37167079001 E-mail: ppkn@vraa.gov.lv
CENTRĀLĀ BALTIJAS JŪRAS REĢIONA INTERREG IV A PROGRAMMA 2007.–2013.
GADAM
EIROPAS
STRUKTŪRFONDU
3.MĒRĶA
„EIROPAS
TERITORIĀLĀ
SADARBĪBA” 2007.-2013. GADAM IETVAROS
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 teritorijās:
-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 regions); 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).
Centrālā Baltijas jūras reģiona programma ietver divās apakšprogrammās: 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 3 prioritātes.
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.
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 attīstība.
prioritāte Pievilcīgas un dinamiskās 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.
Lēmumu par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu pieņem Programmas Vadības
komiteja, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālā, reģionālā līmeņa pārstāvjiem un dažādu
nozaru ekspertiem.
Kopējais programmas budžets (ERAF + nacionālais finansējums) - 136 008 916 eiro (ieskaitot divas
apakšprogrammas Programmas finansējums projektiem - 52 670 471 eiro (tikai Centrālā Baltijas jūras
reģiona programmai)
ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 85%. Nacionālais līdzfinansējums 15 %
apmērā ir jānodrošina projekta partneriem.
Programmas atbalsta saņēmēji ir:
nacionālās (valsts), reģionālās un vietējās pašvaldības un iestādes; sabiedriskajām līdzvērtīgas
organizācijas;
nevalstiskās organizācijas. Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.
N.B: Projektā ir jāpiedalās vismaz 2 partneriem no vismaz divām programmas dalībvalstīm.
Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro publicitātes un informācijas prasības, kas ir uzskaitītas
Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006.
Papildus informācija par programmu Programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā
http://www.centralbaltic.euRīgas Informācijas Punktā:
Ausekļa iela 14, 5.stāvs, Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 67350647
Fakss: +371 67357372
E-pasta adrese: signe.raikstina@centralbaltic.eu
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Fonds
„Nordplus”
http://www.nordplusonline.org/eng/media/files/publications_media/programme_documents/nord
plus_call_for_proposals_2012_in_english
LEADER Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un
Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību
meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti
cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas
iespējām. LEADER veida pasākumu ietvaros var īstenot neliela apjoma investīciju projektus, kur
finansiālu atbalstu var saņemt biedrības un nodibinājumi, pašvaldības, citas fiziskas un juridiskas
personas.
Mērķis Veicināt lauku ekonomikas dažādošanos un dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējo attīstības
stratēģijas īstenošanas teritorijā, nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību vai
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanos.
Pieejamais finansējuma apjoms
Viena projekta atbalsta apjoms (attiecināmo izmaksu summa)nepārsniedz 20 000 LVL, ja vien
attiecīgās Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā nav noteikts savādāk.
Līdzfinansējuma apjoms
- Līdz 100% - biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas status;
- Līdz 90% - biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām;
- Līdz 60% - citām juridiskām un fiziskām personām.
Finansējuma saņēmējs
Biedrības vai nodibinājumi, vietējās pašvaldības, citas juridiskas vai fiziskas personas, kuras īstenos
projektu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā
Pieejamie pasākumi
- ELFLA 1.ass pasākumi, kurus īsteno ar LEADER pieeju:
Lauku saimniecību modernizācija;
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana.
- ELFLA 3.ass pasākumi, kurus īsteno ar LEADER pieeju:
Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu);
Tūrisma aktivitāšu veicināšana;
Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem.
Atbalstāmās darbības/izmaksas
- Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem;
- Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.
Termiņš projektu iesniegšanai
Atbilstoši katras vietējās rīcības grupas (turpmāk-VRG)izsludinātajam paziņojumam par projektu
iesniegumu pieņemšanu .Iepazīties ar VRG darbības teritorijām un rīcības plāniem var Lauku atbalsta
dienesta
mājas
lapā
http://www.lad.gov.lv/lv/esatbalsts/lauku-attistibas-programmaspasakumi/1060/pieteiksanasnoderiga-informacija/2420/
Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi
Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.33 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ”.Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumi
Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai"
Saite
uz
plašākuinformācijuhttp://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibasprogrammaspasakumi/411konkuretspejas-veicinasana-vietejo-attistibasstrategiju-istenosanasteritorija-un-413-lauku-ekonomikasdazadosana-un-dzives-kvalitates-veicinasana-vietejoattistibasstrategiju-istenosanas-teritorija/
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
„Klimata pārmaiņu finanšu instruments”
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (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).
Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā
Programmas mērķis
Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas
siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai
mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem
un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.
Finansējuma saņēmējs
 Dzīvojamās mājas īpašnieks (fiziska persona), uz kura vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja;
 Vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība, kas neveic saimniecisko
darbību un rīkojas vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku – fizisku personu vārdā, kuru
attiecīgais nekustamais īpašums atrodas atsevišķu divu vai vairāku dzīvokļu mājā.
Finansējums - Konkursa otrās kārtas pieejamais KPFI finansējums ir 7 218 785,33 LVL.
- Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 7 000 LVL.
- Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte nepārsniedz 50% no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Atbalstāmās darbības/izmaksas
Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:
 šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu vai malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo
uzstādīto jaudu līdz 50 kW(ieskaitot);
 saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW(ieskaitot);
 siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
 vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
 saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
 vairākas augstāk minētās iekārtas, ņemot vērā konkrētas iekārtas kopējās uzstādītās jaudas
ierobežojumus.
Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi
Ministru kabineta 2011.gada 19.jūlija noteikumi Nr.570 „Grozījumi Ministru Kabineta 2011.gada
4.janvāra noteikumos Nr.11 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa„Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā"
nolikums”.
Kur var saņemt informāciju?
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV–1494
Tālrunis: 67026533
E-pasts: microgen_kpfi@varam.gov.lv
Mājas lapa:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=13463
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana
Projektuiesniegšanas termiņšLīdz 2011.gada 1.decembrim.
Programmasmērķis
Veicināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas samazinošoproduktu un tehnoloģiju attīstību,
un veicināt zināšanu un tehnoloģijupārnesi, atbalstot pilotprojektu īstenošanu Latvijā, nodrošinot
SEGemisiju samazināšanu.
Finansējumasaņēmējs
Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde,atvasināta publiska persona vai arī
Latvijas Republikā reģistrēts komersants.
Finansējums - Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 2 793 646LVL.
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- Vienam projektam minimālais pieejamais KPFI finansējums ir 3000 LVL un maksimālais – 250 000
LVL.
Atbalstāmās darbības/izmaksas
- Jauna un inovatīva produkta vai tehnoloģijas (turpmāk –tehnoloģija) izveide, testēšana un
demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana, ja šādai
tehnoloģijai ir SEG samazinājuma potenciāls, kā arī tehnoloģijai ir praktiska pielietojuma iespējas;
- Tehnoloģiju nacionālās un starptautiskās pieredzes un zināšanu pārnese pilotprojektu veidā, lai
demonstrētu inovatīvu SEG emisijas samazinošo tehnoloģiju darbību praksē, tajā skaitā zemas oglekļa
emisijas tehnoloģiju ieviešanu un efektīvāku atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
Programmu regulējošie Ministru kabineta noteikumi
Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumi Nr.608 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana
un pilotprojektu īstenošana" nolikums””
Kur var saņemt informāciju?
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV–1494
Tālrunis: 67026533E-pasts: pilotprojekti_kpfi@varam.gov.lv
Mājas lapa:http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=13583

Citi atbalsta instrumenti
Pārrobežu sadarbības programmas
Viens no atbalsta veidiem konkrētos reģionos ir pārrobežu sadarbības programmas, kurās uz atbalstu
var pretendēt projekti, kuros sadarbojas valsts, reģionālās, pašvaldību iestādes un tām pielīdzināmas
organizācijas, sabiedriskās organizācijas un atsevišķās programmās uz atbalstu var pretendēt arī
privātie uzņēmumi. Šajās programmās atbalsts tiek piešķirts projektiem, kuros ir skaidri redzama
nepieciešamība pēc pārrobežu sadarbības.
Šobrīd plānojas jauni projektu uzsaukumi Igaunijas - Latvijas - Krievijas programmai.
Kontaktinformācija:
Joint Technical Secretariatof Estonia - Latvia – Russia Cross Border Cooperation
Programme
Ausekļa 14-3, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 6750 9520
E-pasts: info@estlatrus.eu
www.estlatrus.eu
Nodarbinātības valsts aģentūra
Pakalpojumi darba devējiem:
- Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma;
- Pasākums noteiktajām personu grupām (subsidētā nodarbinātība);
- Praktiskā apmācība (pie darba devēja);
- Darba vieta jaunietim;
- Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam.
Saite uz plašāku informāciju http://www.nva.lv/index.php?cid=5
Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts Latvijā
Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts Latvijā ir Kultūras ministrijas struktūrvienība, kuras
darbības mērķis ir nodrošināt efektīvu Eiropas Kopienas programmu „Kultūra” (2007-2013) (turpmāk
– „Kultūra”) un „Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) īstenošanu Latvijā.
Programmas nosaukums
Eiropas Kopienas programma „Kultūra (2007-2013)”
Programmas mērķis
Programma ir izveidota, lai uzlabotu kopējo kultūras telpu Eiropas iedzīvotājiem, kas balstīta uz kopēju
kultūras mantojumu, attīstot sadarbību kultūras jomā starp kultūras pakalpojumu sniedzējiem valstīs,
kas līdzdarbojas šajā Programmā, ar mērķi sekmēt Eiropas pilsonības izvirzīšanu priekšplānā.
Programma ir atvērta kultūras organizācijām, kas nav audiovizuālās jomas organizācijas. Programma ir
paredzēta trīs noteiktu mērķu sasniegšanai:
 veicināt visu to personu starptautisku mobilitāti, kas strādā ES kultūras jomā;
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 veicināt mākslas darbu un kultūras un mākslas produktu starptautisku apriti;
 veicināt starp kultūru dialogu.
Finansējuma saņēmējs
Valsts vai privātas organizācijas ar juridisku statusu un biroju, kas pēc juridiskās adreses ir reģistrēts
kādā no Programmas valstīm un kuru galvenā darbības joma ir kultūra. Fiziskas personas nav tiesīgas
pieteikties uz Programmas dotāciju.
Kur var saņemt informāciju?
Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts Latvijā,
Kultūras ministrija
Antonijas iela 9, 2 st., Rīga, LV - 1010
Tālrunis: 67330229,
E-pasts: kkp@kkplatvija.lv
Mājas lapa: http://www.kkplatvija.lv

Biedrība „LĪDERE”
Biedrības mērķis ir aktivizēt mentoringa kustību Latvijā, atbalstīt topošās un esošās uzņēmējas Latvijas
pilsētās un laukos, paaugstināt sieviešu īpatsvaru kvalificētu uzņēmumu dibināšanā un jaunu darbavietu
veidošanā, nodrošināt vienkopus brīvi pieejamas informācijas un konsultācijas iespējas.
Programmas nosaukums
Mentoringa programma uzņēmējiem.
Projektu Iesniegšanas termiņš
Projektu iesniegšana tiek plānota 2012.gada martā/aprīlī.
Programmas mērķis
Atbalstīt topošos un esošos uzņēmējus Latvijas pilsētās un laukos, veicināt jaunu uzņēmumu
dibināšanu un jaunu darbavietu veidošanu, nodrošināt vienkopus brīvi pieejamas informācijas un
konsultācijas iespējas. Programmas ietvaros pieredzējuši uzņēmēji (mentori) dalās pieredzē ar
jaunajiem / topošajiem uzņēmējiem (pieredzes pārņēmējiem).
Finansējuma saņēmējs
Mentoringa programmai var pieteikties:
 jaunie uzņēmumi (uzņēmums nav vecāks par 3 gadiem);
 topošie (kuriem ir sava biznesa ideja) uzņēmēji, aizpildot pieredzes pārņēmēja pieteikumu;
 pieredzējušie (ar vismaz 5 gadu pieredzi uzņēmējdarbībā) uzņēmēji, aizpildot mentora pieteikumu.
Vienā programmā ir ne vairāk kā 12 pāri un programmas ilgums ir 12mēneši.
Finansējums Mentoringa programma uzņēmējiem ir bez maksas.
Atbalstāmās darbības/izmaksas
 Jaunu uzņēmumu izveidošana;
 Esošo uzņēmumu paplašināšana, uzņēmuma darbības kvalitātes paaugstināšana;
 Uzņēmēju piesaiste jauniem uzņēmējdarbības veidiem;
 Jaunu darba vietu radīšana;
 Uzņēmēju vadīto/ veidoto uzņēmumu likvidācijas novēršana;
 Patstāvīgas mentoringa shēmas ieviešana Latvijā, kas būs regulāri pieejama uzņēmējiem kā līdzeklis
uzņēmējdarbības veidošanai, veicināšanai un pilnveidošanai.
Kur var saņemt informāciju?
Biedrība “Līdere”
Graudu iela 68, Rīga. Tālrunis: 67 606 110
E-pasts: lidere@lid.lvMājas lapa: http://www.lidere.lv/lv_mentorings.html
Programmas nosaukums Norden- Ziemeļu ministru padome
Uzņēmējdarbība un rūpniecība
Projektu iesniegšanas termiņš
Plānots no 2012.gada februāra līdz 2012.gada 31.martam
Programmas mērķis
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas
Kur var saņemt informāciju?
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Marijas iela 13/3 (Berga Bazārs), Rīga
Tālrunis: 67820089E-pasts: info@norden.lv
Mājas lapa:http://norden.lv/lv/grantu-programmas/uznemejdarbiba-unrupnieciba
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