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Vīzija: Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģions ir pievilcīga vieta 

iedzīvotājiem, studējošajiem, strādājošajiem un viesiem.

− 1,8 miljoni iedzīvotāju

− 72 067 km2

− 588 km robežas

Programma apstiprināta 04.10.2022!!!



1. Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju 

sadarbība

2. Zaļa un ilgtspējīga attīstība

3. Sociāli iekļaujoša sabiedrība

4. Tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma 

ekonomiskais potenciāls

29,2 MEUR (ERAF)

projektiem

80% ERAF 

līdzfinansējums

Programmas prioritātes



1.konkurss

• Indikatīvi plānots no 28.11.2022. (3-4 mēn.).

• Atklāts projektu konkurss “parastiem” projektiem 

(nav plānots minimālais slieksnis!!!).

• Atvērtas visas Programmas prioritātes un mērķi.

• Potenciālie partneri: nacionāla, reģionāla un 

vietēja mēroga iestādes, publiskām iestādēm 

pielīdzināmas organizācijas, NVO.

• Partnerībā vismaz 1 LV un 1 LT partneris.

• Projekta ilgums līdz 2 gadiem.

• Pieteikumu iesniegšana un projektu īstenošana 

vienotajā elektroniskajā sistēmā JEMS.



P1. Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība

Indikatīvās aktivitātes:

• Efektīvi kopīgie risinājumi un izmēģinājuma (pilot) darbības publisko pakalpojumu

attīstībai/uzlabošanai valsts pārvaldes, izglītības un veselīga dzīvesveida jomā.

• Darbības iedzīvotāju sadarbībai (people-to-people cooperation) un sabiedrības

iesaistīšana veselīga dzīvesveida, izglītības un kultūras mantojuma popularizēšanas

jomā.

• Institucionālo spēju stiprināšana, labās prakses nodošana un nepieciešamo vietējo un

reģionālo iestāžu kompetenču attīstība.

!!! Nav investīciju infrastruktūrā, 

ierobežots finansējums aprīkojuma iegādei

Kopējais ERAF prioritātei 4,7 MEUR

Max. ERAF projektam 250 000 EUR



P2. Zaļa un ilgtspējīga attīstība

Specifiskais mērķis: pielāgošanās klimata pārmaiņām un risku 

novēršana

Indikatīvās aktivitātes:

• Pārrobežu dabas objektu kopīgi pārvaldības risinājumi, kas veicina pielāgošanos klimata 

pārmaiņām un novērš katastrofu riskus. 

• Aizsardzība pret plūdiem un attiecīgi zaļās infrastruktūras risinājumi (dabā balstīti 

risinājumi, palienes, ekosistēmas atjaunošana, apmežošana, dabiskie ūdens aiztures 

pasākumi).

• Kopīgas uzraudzības darbības, lai uzlabotu zināšanas par klimata ietekmi un veicinātu 

visaptverošu un uz sistēmām balstītu pieeju.

• Apmācības, pieredzes apmaiņa. 

Kopējais ERAF prioritātes mērķim 6,9 MEUR

Max. ERAF projektam 600 000 EUR



P2. Zaļa un ilgtspējīga attīstība

Specifiskais mērķis: dabas aizsardzība un saglabāšana

Indikatīvās aktivitātes:

• Ekosistēmu aizsardzība, uzturēšana un atjaunošana un pārrobežu bioloģiskās 

daudzveidības un galveno sugu saglabāšana. 

• Kopīgu risinājumu izstrāde ilgtspējīgas dabas kapitāla (ūdeņi, aizsargājamās teritorijas, 

augsne, zivju krājumi utt.) un pārrobežu zaļo tīklu pārvaldības (tostarp aizsardzības, 

saglabāšanas un atjaunošanas) veicināšanai.

• Kopīgi risinājumi piesārņojuma samazināšanai kopīgajās ūdenstilpēs, pārrobežu dabas 

objektos un aizsargājamajās teritorijās. 

• Atpūtas vajadzībām izmantojamā dabas kapitāla saglabāšana. 

• Apmācības, pieredzes apmaiņa. 

Kopējais ERAF prioritātes mērķim 6,6 MEUR

Max. ERAF projektam 600 000 EUR



P3. Sociāli iekļaujoša sabiedrība

Indikatīvās aktivitātes:

• Sociālo pakalpojumu efektivitātes paaugstināšana un dažādošana, pielietojot uz 

pierādījumiem balstītus pasākumus, jaunas pieejas, instrumentus, metodes u.c. 

• Integrētu pakalpojumu attīstība, apvienojot sociālos, izglītības un garīgās veselības 

elementus, kas vērsti uz neaizsargāto grupu integrāciju. 

• Kopīgas iniciatīvas un izpratnes veidošanas pasākumi, lai veicinātu sociālās 

uzņēmējdarbības ekosistēmas attīstību. 

• Tīklošana, apmācības, pieredzes apmaiņa, labas prakses apmaiņa starp sociālo 

pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām pusēm.

Kopējais ERAF prioritātei 5 MEUR

Max. ERAF projektam 500 000 EUR



P4. Tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma 

ekonomiskais potenciāls

Indikatīvās aktivitātes:

• Kopīgas mārketinga aktivitātes reģiona kā pievilcīga tūrisma galamērķa popularizēšanā. 

• Mūsdienīgu, digitālu un interaktīvu pārrobežu tūrisma produktu attīstība (piem., kas 

saistīti ar radošajām industrijām, amatniecību, kultūras pasākumiem, gastronomiju u.c.). 

• Ilgtspējīgas piekļuves nodrošināšana vērtīgiem dabas objektiem, parkiem un rezervātiem 

(velo, izglītības un pastaigu celiņi). 

• Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība, lai stiprinātu to lomu vietējo 

kopienu ekonomiskajā un sociālajā attīstībā. 

• Pārrobežu tūrisma galamērķu un piedāvājumu sasaiste un savienojamība ar 

starptautiskajiem tūrisma tīkliem.

Kopējais ERAF prioritātei 6 MEUR

Max. ERAF projektam 600 000 EUR



www.latlit.eu

Par programmu:



Paldies!

Ačiū!


