2017.GADA ZIŅOJUMA PAR PROGRAMMAS IEVIEŠANU
KOPSAVILKUMS
Eiropas Komisija apstiprināja Interreg V-A Latvijas –
Lietuvas programmu 2014. – 2020.gadam (turpmāk Programmu) 2015. gada 30. novembrī, un tā turpina
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2007. – 2013. gadam aizsākto sadarbību.
Programmas mērķis ir veicināt programmas reģionu
ilgtspējīgu un vienotu sociālekonomisko attīstību,
palīdzot padarīt tos konkurētspējīgākus un pievilcīgākus
dzīvošanai, strādāšanai un apmeklēšanai.
Programmas teritorija ir Kurzeme, Zemgale un Latgale
Latvijā un Klaipēda, Telši, Šauļi, Panevēža, Utena,
Kauņā Lietuvā.
2017. gadā Programmas Uzraudzības komiteja
apstiprināja 41 projektu no 1.projektu konkursā
iesniegtajiem projektiem un 48 projektus no 2.projektu konkursā iesniegtajiem projektiem, kā arī vienu
tiešā piešķīruma projektu, tādējādi aptverot visas programmas prioritātes, kopumā nodrošinot 47,5
miljonu EUR ERAF līdzfinansējumu un aptverot visus Programmas specifiskos mērķus.

APSTIPRINĀTIE PROJEKTI

Specifiskie mērķi:
1.1 Uzlabojot un attīstot kultūras un dabas mantojuma
objektus, pakalpojumus un produktus, palielināt
apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā
1.2 Uzlabot vides resursu apsaimniekošanas integrāciju
un efektivitāti

Efektīvi sabiedriskie
pakalpojumi

16

Ilgtspējīga un tīra vide

13

12
16

11

1.3 Atjaunot sabiedriskās vietas, kurās pastāv vides
problēmas

8
5
9

2.1 Radīt nodarbinātības iespējas atbalstot
uzņēmējdarbību
2.2 Palielināt darba iespējas, uzlabojot darbaspēka
mobilitāti un prasmes
3.1 Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un
efektivitāti
3.2 Uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās
un teritorijās

Sociālā iekļautība

Nodarbinātība un
darbaspēka mobilitāte

1

4.1 Uzlabot publisko pakalpojumu efektivitāti, stiprinot
kapacitāti un sadarbību starp institūcijām

Specifiskie mērķi:

PIEŠĶIRTAIS ERAF

1.1 Uzlabojot un attīstot kultūras un dabas
mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus,
palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā
1.2 Uzlabot vides resursu apsaimniekošanas
integrāciju un efektivitāti

Efektīvi sabiedriskie
pakalpojumi

2,0
7,1

Ilgtspējīga un tīra vide
1.3 Atjaunot sabiedriskās vietas, kurās pastāv vides
problēmas

7,1

6,3

4,1
3,1
3,8

2.1 Radīt nodarbinātības iespējas atbalstot
uzņēmējdarbību

2.2 Palielināt darba iespējas, uzlabojot darbaspēka
mobilitāti un prasmes

14,0

3.1 Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un
efektivitāti

3.2 Uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās
kopienās un teritorijās

Sociālā iekļautība

Nodarbinātība un
darbaspēka mobilitāte

4.1 Uzlabot publisko pakalpojumu efektivitāti,
stiprinot kapacitāti un sadarbību starp institūcijām

Lai atbalstītu projektu partnerus no 1. projektu konkursa, apvienotā sekretariāts organizēja 15
seminārus par projektu īstenošanu, atskaišu sagatavošanu, komunikāciju un publiskā iepirkuma
prasībām. Potenciālajiem 2. projektu konkursa dalībniekiem tika organizēti 3 semināri, kuru laikā tika
skaidrota pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība. Lai atbalstītu finanšu kontrolierus un
nodrošinātu vienotu izpratni par kontroles procesu abās valstīs, tika organizēta vadošās iestādes un
apvienotā sekretariāta tikšanās ar Latvijas un Lietuvas finanšu kontrolieriem.
2017. gada laikā tika nodrošināta Programmas elektroniskās uzraudzības sistēmas (eMS) veiksmīga
darbība, tika izstrādātas un pilnveidotas Programmas procedūras, tika veikta risku novērtēšana un
sagatavots risku vadības plāns, tika sagatavoti un iesniegti dažādi ziņojumi (ikgadējais ziņojums par
Programmas ieviešanu 2016.gadā, gada pārskata ziņojums par 2016.gadu u.c.), tika iesniegti
maksājumu pieprasījumi Eiropas Komisijai, un 2017. gada beigās tika veikti pirmie maksājumi
projektiem.

Programma tika popularizēta vairākos
pasākumos.
Programmas
ikgadējais
pasākums notika Baltu vienības dienas
ietvaros Palangā (Lietuvā) 2017. gada 23.
septembrī. Programma tika popularizēta,
organizējot velobraucienu Nidasciems Palanga, izstādot programmas projektu
fotogrāfijas Jūrates un Kastīša skvērā
(pasākuma galvenajā svinību vieta), kā arī
starptautiskā tūrisma foruma "Baltu ceļš:
kultūras tūrisma perspektīvas" ietvaros, kuru
organizēja Programmas projekts "Baltu ceļš".
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Sadarbībā ar citām Interreg programmām 2017. gada 16. septembrī Doma laukumā, Rīgā (Latvijā), tika
organizētas Eiropas sadarbības dienas svinības, kas arī kalpoja kā Programmas projektu fotoizstādes
atklāšana.
Informācija par Programmu tika prezentēta un
Programmas projektu fotogrāfijas tika izstādītas
Latvijas – Lietuvas starpvaldību pārrobežu
sadarbības komisijas sēdes laikā Tērvetē (Latvijā)
2017. gada 18. oktobrī. Atzīmējot Latvijas –
Lietuvas sadarbības programmas desmitgadi,
Programmas projektu fotoizstāde tika izstādīta arī
Programmas Uzraudzības komitejas 3. sanāksmē.
2017. gada 30. martā tika iesniegti Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013.gadam slēgšanas dokumenti. Pēc papildu
informācijas sniegšanas Eiropas Komisijai un gala
ziņojuma papildināšanas, 2017. gada 22. novembrī tika saņemta Eiropas Komisijas vēstule, kurā teikts,
ka programma ir slēgta 2017. gada 15. novembrī.
Vairāk informācijas par par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmu 2014. – 2020.gadam pieejama
mājaslapā www.latlit.eu.
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