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9.PIELIKUMS 

 

Darbības programmu sasaiste ar Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) prioritātēm un mērķiem 

 

1. tabula 

 

Indikatīvs prioritāro virzienu un specifisko atbalsta mērķu uzskaitījums atbilstošo fondu darbības programmās, kas sniegs ieguldījumu ESSBJR 

mērķu sasniegšanā 

 
ESSBJR mērķi un apakšmērķi / 

DP prioritārie virzieni 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma Zivsaimniecības attīstībai ETS darbības 

programmas1 

Stratēģijas mērķis: Glābt jūru      

Apakšmērķis: “skaidrs ūdens 

jūrā”  

5. PV “Vides 

aizsardzība un 

resursu izmantošanas 

efektivitāte” 

4A-C  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, resursu ziņā 

efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz 

zināšanām balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, resursu ziņā 

efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz 

zināšanām balstītu akvakultūru”, 

Baltijas jūras reģiona 

transnacionālās sadarbības 

programmas 2014.-

2020.gadam prioritārais 

virziens 2 “Efektīva dabas 

resursu pārvaldība” 

Apakšmērķis: “bagāta un veselīga 

augu un dzīvnieku pasaule”  

 4A-C; 3A  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, resursu ziņā 

efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz 

zināšanām balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, resursu ziņā 

efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz 

zināšanām balstītu akvakultūru”, 

 

Apakšmērķis: “tīra un droša 

kuģošana”  

6. PV “Ilgtspējīga 

transporta sistēma” 

__________________  Veicināt KZP ieviešanu 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, resursu ziņā 

efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz 

zināšanām balstītu zvejniecību”, 

 

Baltijas jūras reģiona 

transnacionālās sadarbības 

programmas 2014.-

2020.gadam prioritārais 

virziens 3 “Ilgtspējīga 

                                                 
1 Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) programmu tematiskais fokuss 2014.–2020.gada plānošanas periodā 

balstīts, tai skaitā, uz ESSBJR identificētajām sadarbības jomām tā, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu un plašu ETS programmās īstenoto projektu reģionālo ietekmi un 

veicinātu īstenoto projektu pēctecību, piesaistot papildus starptautiskās vai nacionālās investīcijas. Katras programmas ieguldījums ESSBJR īstenošanā aprakstīts programmu 

dokumentos. Ņemot vērā ETS plānošanas specifiku, lēmumu par programmu saturu pieņem attiecīgajā programmā iesaistītās valstīs kopīgi. 
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ESSBJR mērķi un apakšmērķi / 

DP prioritārie virzieni 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma Zivsaimniecības attīstībai ETS darbības 

programmas1 

transporta nozare”  

Apakšmērķis: “labāka sadarbība”   1A-C, 2B  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, resursu ziņā 

efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz 

zināšanām balstītu zvejniecību”, 

 

 

Stratēģijas mērķis: Nodrošināt 

reģiona pieejamību  

    

Apakšmērķis: labi transporta 

apstākļi 

6. PV “Ilgtspējīga 

transporta sistēma” 

_________________ _________________ Centrālā Baltijas jūras 

reģiona programma 2014.-

2020.gadam, prioritārais 

virziens 3 „Labi savienots 

reģions” 

 

Baltijas jūras reģiona 

transnacionālās sadarbības 

programmas 2014.-

2020.gadam prioritārais 

virziens 3 “Ilgtspējīga 

transporta nozare”  

Apakšmērķis: uzticami enerģijas 

tirgi 

 5D; 5B   

Apakšmērķis: saiknes izveidošana 

starp iedzīvotājiem reģionā  

 6A/6B  „Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju” Centrālā Baltijas jūras 

reģiona programma 2014.-

2020.gadam, horizontālais 

princips -   IKT risinājumi 

Apakšmērķis: labāka sadarbība 

pārrobežu noziedzības apkarošanā  

2.PV “IKT 

pieejamība, e-

pārvalde un 

pakalpojumi” 

_________________ _________________  

Stratēģijas mērķis: Palielināt 

labklājību  

Netiešā veidā – PV 

“Izglītība, prasmes un 

mūžizglītība” un 

“Nodarbinātība, 

darbaspēka mobilitāte 

un sociālā 

iekļaušana” 
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ESSBJR mērķi un apakšmērķi / 

DP prioritārie virzieni 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma Zivsaimniecības attīstībai ETS darbības 

programmas1 

Apakšmērķis: ESSBJR kā līdere 

vienotā tirgus nostiprināšanā un 

īstenošanā  

 1A-C; 2A-B  „Veicināt tirdzniecību un apstrādi”  

Apakšmērķis: ESSBJR kā 

stratēģijas “Eiropa 2020” 

īstenošanas veicinātāja  

 1A-C  “Veicināt KZP ieviešanu”  

Apakšmērķis: uzlabota Baltijas 

jūras reģiona konkurētspēja 

pasaulē  

 1A-C; 3A; 6A  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, resursu ziņā 

efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz 

zināšanām balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, resursu ziņā 

efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz 

zināšanām balstītu akvakultūru”, 

Centrālā Baltijas jūras 

reģiona programma 2014.-

2020.gadam, prioritārais 

virziens 1 „Konkurētspējīga 

ekonomika”; 

Igaunijas – Latvijas  

pārrobežu sadarbības 

programma 2014. – 

2020.gadam, prioritārais 

virziens 1 „Aktīva un 

pievilcīga uzņēmējdarbības 

vide”; 

Apakšmērķis: pielāgošanās 

klimata pārmaiņām, riska 

novēršana un pārvaldība  

5.PV “Vides 

aizsardzība un 

resursu izmantošanas 

efektivitāte” 

5B-5E  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, resursu ziņā 

efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz 

zināšanām balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, resursu ziņā 

efektīvu, inovatīvu, konkurētspējīgu un uz 

zināšanām balstītu akvakultūru”, 
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2. tabula 

 
Indikatīvs Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam prioritāro jomu un horizontālo darbību projektu finansējuma pieejamības 

uzskaitījums darbības programmās  
 

 

PJ vai HD 

koordinators 

Latvijā2 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma 

Zivsaimniecības attīstībai 

ETS darbības 

programmas3 
CEF 

PRIORITĀRĀS JOMAS        

PJ “Lauksaimniecība” – 

lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un 

zivsaimniecības ilgtspējas 

nostiprināšana (PA Agri) 

ZM  4 A-C  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu akvakultūru”, 

 Veicināt KZP ieviešanu 

  

PJ “Bio” – saglabāt dabiskās 

zonas un bioloģisko 

daudzveidību, tostarp 

zvejniecības (PA Bio) 

VARAM 5.PV “Vides 

aizsardzība un 

resursu 

izmantošanas 

efektivitāte” 

4A-C  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu akvakultūru”, 

 

Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014.-

2020.gadam, 

prioritārais 

virziens 

„Ilgtspējīga un tīra 

vide sadarbības 

rezultātā” 

 

PJ “Noziedzība” – pārrobežu 

noziedzības apkarošana  

IeM  _________ __________   

                                                 
2 noteikts ar Ministru Kabineta rīkojumu 
3 Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” (turpmāk – ETS) programmu tematiskais fokuss 2014.–2020.gada plānošanas periodā 

balstīts, tai skaitā, uz ESSBJR identificētajām sadarbības jomām tā, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu un plašu ETS programmās īstenoto projektu reģionālo ietekmi un 

veicinātu īstenoto projektu pēctecību, piesaistot papildus starptautiskās vai nacionālās investīcijas. Katras programmas ieguldījums ESSBJR īstenošanā aprakstīts programmu 

dokumentos. Ņemot vērā ETS plānošanas specifiku, lēmumu par programmu saturu pieņem attiecīgajā programmā iesaistītās valstīs kopīgi. 
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PJ vai HD 

koordinators 

Latvijā2 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma 

Zivsaimniecības attīstībai 

ETS darbības 

programmas3 
CEF 

(PA Crime) 

PJ “Kultūra” – kopīgas kultūras 

un tās identitātes veidošana un 

popularizēšana (PA Culture) 

KM  1A;1C;6A-B  „Palielināt nodarbinātību un 

teritoriālo kohēziju” 

Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014.-

2020.gadam, 

prioritārais 

virziens 

„Ilgtspējīga un tīra 

vide sadarbības 

rezultātā” ietvaros; 

Centrālā Baltijas 

jūras reģiona 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014.-

2020.gadam, 

prioritārais 

virziens 2 „Kopīgu 

resursu ilgtspējīga 

izmantošana” 

 

PJ “Izglītība” – novatoriskas 

izglītības un jaunatnes veidošana  

(PA Education) 

IZM  1A-C; 2B  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu akvakultūru”, 

 

Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014.-

2020.gadam, 

prioritārais 

virziens „Atbalsts 

darbaspēka 

mobilitātei un 

nodarbinātībai” 

 

  

Centrālā Baltijas 

jūras reģiona 
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PJ vai HD 

koordinators 

Latvijā2 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma 

Zivsaimniecības attīstībai 

ETS darbības 

programmas3 
CEF 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014.-

2020.gadam, 

prioritārais 

virziens 4 

„Kvalificēts un 

sociāli iekļaujošs 

reģions”; 

 

PJ “Enerģētika” — uzlabot 

enerģijas tirgu pieejamību, 

efektivitāti un drošību (PA 

Energy) 

EM 4.PV “Pāreja uz 

ekonomiku ar zemu 

oglekļa emisijas 

līmeni” 

4.1. ieguldījumu 

prioritāte: veicināt 

energoefektivitāti 

un atjaunojamo 

energoresursu 

izmantošanu 

uzņēmumos. 

4.2. ieguldījumu 

prioritāte: atbalstīt 

energoefektivitāti, 

viedu energovadību 

un atjaunojamo 

energoresursu 

izmantošanu 

sabiedriskajā 

infrastruktūrā, 

tostarp 

sabiedriskajās ēkās 

un mājokļu sektorā. 

4.3. ieguldījumu 

prioritāte: veicināt 

5B-5E  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu akvakultūru”, 

 

Baltijas jūras 

reģiona 

transnacionālās 

sadarbības 

programmas 

2014.-2020.gadam 

prioritārais 

virziens 2 

“Efektīva dabas 

resursu 

pārvaldība” 

CEF ietvaros 

plānoti 

projekti 

enerģētikas 

jomā 
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PJ vai HD 

koordinators 

Latvijā2 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma 

Zivsaimniecības attīstībai 

ETS darbības 

programmas3 
CEF 

no atjaunojamiem 

enerģijas avotiem 

iegūtas enerģijas 

ražošanu un sadali. 

PJ “Apdraudējumi” — bīstamo 

vielu izmantošanas un ietekmes 

mazināšana (PA Hazards) 

VARAM 5.PV “Vides 

aizsardzība un 

resursu 

izmantošanas 

efektivitāte” 

4A-C  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu akvakultūru”, 

 

  

PJ “Veselība” — cilvēka 

veselības, tostarp tās sociālo 

aspektu, uzlabošana un 

veicināšana  

(PA Health) 

VM  6A-B  “Palielināt nodarbinātību un 

teritoriālo kohēziju” 

Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014.-

2020.gadam, 

prioritārais 

virziens „Sociālā 

integrācija kā 

teritoriālās 

attīstības 

priekšnoteikums”  

 

PJ “Inovācija” — visa reģiona 

potenciāla izmantošana 

pētniecības un inovācijas jomā 

(PA Inno) 

IZM 1.1. ieguldīju

mu prioritāte: 
uzlabojot P&I 

infrastruktūru un 

spēju attīstīt P&I 

izcilību, kā arī 

veicinot 

kompetences 

centru, it īpaši 

Eiropas nozīmes 

centru, izveidi. 

1A-C  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu akvakultūru”, 

 

Baltijas jūras 

reģiona 

transnacionālās 

sadarbības 

programmas 

2014.-2020.gadam 

prioritārais 

virziens 1 

„Inovācijas spējas”  
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PJ vai HD 

koordinators 

Latvijā2 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma 

Zivsaimniecības attīstībai 

ETS darbības 

programmas3 
CEF 

SAM Nr. 1.1.1.: 

Palielināt Latvijas 

zinātnisko 

institūciju spēju 

piesaistīt ārējo 

finansējumu, 

ieguldot cilvēkresur

sos un 

infrastruktūrā. 

 

1.2. Ieguldīju

mu prioritāte: 

Sekmējot 

uzņēmumu 

investīcijas P&I un 

veidojot saiknes un 

sinerģiju starp 

uzņēmumiem, 

pētniecības un 

izstrādes centriem 

un augstākās 

izglītības nozari. 

SAM Nr. 1.2.1.: 

veicināt privātā 

sektora investīcijas 

P&A 

SAM Nr. 1.2.2.: 
veicināt inovatīvu 

un tehnoloģiski 

intensīvu 

komersantu 

attīstību. 

PJ “Iekšējais tirgus” — šķēršļu 

likvidēšana iekšējam tirgum 

(PA Market) 

EM 2.PV “IKT 

pieejamība, e-

pārvalde un 

2A;3A;6A;  „Veicināt tirdzniecību un apstrādi”   



 

9 
FMPlansP09_030614_Partn_lig; 9.pielikums. Darbības programmu sasaiste ar Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) prioritātēm un mērķiem 

 

PJ vai HD 

koordinators 

Latvijā2 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma 

Zivsaimniecības attīstībai 

ETS darbības 

programmas3 
CEF 

pakalpojumi” 

PJ “Barības vielas” — līdz 

pieņemamam līmenim samazināt 

barības vielu ieplūdi jūrā  

(PA Nutrients) 

VARAM 5.PV “Vides 

aizsardzība un 

resursu 

izmantošanas 

efektivitāte” 

4A-C  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu zvejniecību”, 

 

  

PJ “Drošums” — kļūt par vadošo 

reģionu kuģošanas drošības un 

drošuma jomā (PA Safe) 

VARAM, 

Latvijas 

Jūras 

administrācij

a, 

ĀM, 

Transporta 

nelaimes 

gadījumu un 

incidentu 

izmeklēšana

s birojs, 

SM 

6.PV “Ilgtspējīga 

transporta sistēma” 

4B  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu zvejniecību”, 

 

Baltijas jūras 

reģiona 

transnacionālās 

sadarbības 

programmas 

2014.-2020.gadam 

prioritārais 

virziens 3 

“Ilgtspējīga 

transporta nozare”  

 

PJ “Drošība” — aizsardzība pret 

ārkārtas situācijām un 

negadījumiem uz sauszemes  

(PA Secure) 

ĀM, 

IeM, 

Valsts 

ugunsdzēsīb

as un 

glābšanas 

dienests 

5.PV “Vides 

aizsardzība un 

resursu 

izmantošanas 

efektivitāte” 

________ __________   

PJ “Kuģošana” — kļūt par tīras 

kuģošanas paraugreģionu 

(PA Ship) 

SM 5.PV “Vides 

aizsardzība un 

resursu 

izmantošanas 

efektivitāte” 

 

6.PV “Ilgtspējīga 

transporta sistēma” 

4B  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu zvejniecību”, 

 

Baltijas jūras 

reģiona 

transnacionālās 

sadarbības 

programmas 

2014.-2020.gadam 

prioritārais 

virziens 3 

“Ilgtspējīga 

 



 

10 
FMPlansP09_030614_Partn_lig; 9.pielikums. Darbības programmu sasaiste ar Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) prioritātēm un mērķiem 

 

PJ vai HD 

koordinators 

Latvijā2 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma 

Zivsaimniecības attīstībai 

ETS darbības 

programmas3 
CEF 

transporta nozare”  

PJ “MVU” — veicināt 

uzņēmējdarbību un nostiprināt 

MVU izaugsmi (PA SME) 

EM 3.1. ieguldījumu 

prioritāte: 
sekmējot 

uzņēmējdarbību, jo 

īpaši veicinot jaunu 

ideju izmantošanu 

ekonomikā un 

jaunu uzņēmumu 

izveidošanu, tostarp 

ar uzņēmējdarbības 

inkubatoru 

palīdzību. 

SAM Nr. 3.1.1.: 

sekmēt finansējuma 

pieejamību 

komercdarbības 

attīstībai 

komersantiem 

dažādās attīstības 

stadijās un veicināt 

jaunu komersantu 

veidošanos 

3.2. ieguldījumu 

prioritāte: atbalstot 

MVK spēju 

iesaistīties 

reģionālos, valsts 

un starptautiskos 

tirgos un inovāciju 

procesos.  

SAM Nr. 3.2.1.: 

veicināt MVK 

konkurētspēju un 

eksportspēju. 

1A-C; 2A-

B;6A-B 
 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu akvakultūru”, 

 „Palielināt nodarbinātību un 

teritoriālo kohēziju” 

 

Centrālā Baltijas 

jūras reģiona 

programma 2014.-

2020.gadam, 

prioritārais 

virziens 1 

„Konkurētspējīga 

ekonomika”; 

 

Igaunijas – 

Latvijas  

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014. 

– 2020.gadam, 

prioritārais 

virziens 1 „Aktīva 

un pievilcīga 

uzņēmējdarbības 

vide” 
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PJ vai HD 

koordinators 

Latvijā2 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma 

Zivsaimniecības attīstībai 

ETS darbības 

programmas3 
CEF 

3.3. ieguldījumu 

prioritāte: atbalstot 

uzlabotu spēju 

radīšanu un 

paplašināšanu 

produktu un 

pakalpojumu 

attīstībai. 

SAM Nr. 3.3.1.: 

veicināt MVK 

konkurētspēju un 

jaunu ideju attīstību 

apstrādes 

rūpniecībā, 

nodrošinot 

industriālās 

infrastruktūras 

pieejamību. 

SAM Nr. 3.3.2.: 

palielināt privāto 

investīciju apjomu 

nacionālas un 

reģionālas nozīmes 

centros, veicot 

ieguldījumus 

uzņēmējdarbībai 

nozīmīgā 

infrastruktūrā 

atbilstoši 

pašvaldības 

integrētajām 

attīstības 

programmām. 
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PJ vai HD 

koordinators 

Latvijā2 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma 

Zivsaimniecības attīstībai 

ETS darbības 

programmas3 
CEF 

PJ “Tūrisms” — makroreģiona 

vienotības nostiprināšana ar 

tūrisma starpniecību (PA 

Tourism) 

EM 3.2. ieguldījumu 

prioritāte: atbalstīt 

MVK spēju 

iesaistīties 

reģionālos, valsts 

un starptautiskos 

tirgos un inovāciju 

procesos. 

6A-B  „Palielināt nodarbinātību un 

teritoriālo kohēziju” 

Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014.-

2020.gadam, 

prioritārais 

virziens 

„Ilgtspējīga un tīra 

vide sadarbības 

rezultātā”; 

Centrālā Baltijas 

jūras reģiona 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014.-

2020.gadam, 

prioritārais 

virziens 2 „Kopīgu 

resursu ilgtspējīga 

izmantošana”; 

Igaunijas – 

Latvijas  

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014. 

– 2020.gadam, 

prioritārais 

virziens 2 

“Tīra un 

augstvērtīga dzīves 

vide” 

 

PJ “Transports” — uzlabot 

iekšējos un ārējos transporta 

savienojumus  

(PA Transport) 

SM 6.PV “Ilgtspējīga 

transporta sistēma” 

_______ ____________ Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014.-

CEF ietvaros 

plānoti 

projekti TEN-

T attīstībai 
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PJ vai HD 

koordinators 

Latvijā2 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma 

Zivsaimniecības attīstībai 

ETS darbības 

programmas3 
CEF 

2020.gadam, 

prioritārais 

virziens „Atbalsts 

darbaspēka 

mobilitātei un 

nodarbinātībai”; 

Centrālā Baltijas 

jūras reģiona 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014.-

2020.gadam, 

prioritārais 

virziens 3 „Labi 

savienots reģions”  

 

Igaunijas – 

Latvijas  

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014. 

– 2020.gadam, 

prioritārais 

virziens 3 „Labāks 

ostu tīkls” 

HORIZONTĀLĀS DARBĪBAS        

HD “Iesaiste” — daudzlīmeņu 

pārvaldības nostiprināšana, arī 

iesaistot pilsonisko sabiedrību, 

uzņēmējus un akadēmiskās 

aprindas (HA Involve) 

Latvijas 

Pilsoniskā 

alianse 

     

HD “Kaimiņvalstis” — palielināt 

sadarbību ar kaimiņvalstīm, lai 

risinātu kopīgas problēmas 

Baltijas jūras reģionā (HA 

ĀM  1C, 2B, 3A  Latvijas – Lietuvas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 2014.-
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PJ vai HD 

koordinators 

Latvijā2 

DP “Izaugsme un 

nodarbinātība” 

Lauku attīstības 

programma 

Rīcības programma 

Zivsaimniecības attīstībai 

ETS darbības 

programmas3 
CEF 

Neighbours) 2020.gadam, 

prioritārais 

virziens „Uzlabota 

dzīves kvalitāte 

efektīvu publisko 

pakalpojumu un 

administrēšanas 

rezultātā”  

HD “Popularizēšana” — kopīgu 

popularizēšanas un reģionālās 

identitātes nostiprināšanas 

darbību veicināšana (HA Promo) 

Rīgas 

pilsētas 

pašvaldība 

     

HD “Teritoriālā plānošana” — 

jūras un zemes teritoriālās 

plānošanas izmantošanas 

sekmēšana visās dalībvalstīs 

apkārt Baltijas jūrai un izstrādāt 

kopīgu pieeju pārrobežu 

sadarbībai 

(HA Spatial) 

VARAM  6B  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu akvakultūru”, 

 „Palielināt nodarbinātību un 

teritoriālo kohēziju” 

 

  

HD “Ilgtspējīga attīstība un 

bioekonomika (HA Sustainable 

Development and Bioeconomy) 

VARAM 5.PV “Vides 

aizsardzība un 

resursu 

izmantošanas 

efektivitāte” 

1A;5B-E  „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu zvejniecību”, 

 „Veicināt ekoloģiski ilgtspējīgu, 

resursu ziņā efektīvu, inovatīvu, 

konkurētspējīgu un uz zināšanām 

balstītu akvakultūru”, 

 „Palielināt nodarbinātību un 

teritoriālo kohēziju” 

 

  

 


