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1. PROGRAMMAS KOPSAVILKUMS
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros (turpmāk – Programma) kopīgi ir sagatavojusi Latvijas Republikas
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija un
Baltkrievijas Ārlietu ministrija, kā arī citi iesaistīto valstu reģionālo un nacionālo institūciju
pārstāvji, ievērojot labu kaimiņattiecību un partnerības principus.
Programma tika sagatavota saskaņā ar šādiem noteikumiem:
 2007.gada 9. augusta Komisijas Regulu (EK) Nr. 951/2007 (2007.gada 9.augusts), kas
nosaka šo sadarbības programmu Īstenošanas noteikumus (turpmāk – Īstenošanas
noteikumi);
 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1638/2006 (2006.gada 24. oktobris), kas
nosaka vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izstrādē
(turpmāk – EKPI Noteikumi);
 Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, kas nosaka finanšu regulējumu attiecībā uz
Eiropas Kopienu vispārējo budžetu;
 Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, kas nosaka ieviešanas kārtību Padomes
Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, kas nosaka finanšu regulējumu attiecībā uz Eiropas
Kopienu vispārējo budžetu;
 Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Pārrobežu sadarbības Stratēģisko
dokumentu 2007 – 2013 (turpmāk – Stratēģiskais dokuments);
 Praktisko Eiropas Komisijas ārējo sakaru līgummetožu rokasgrāmatu 2006 (turpmāk –
PRAG).
Izstrādājot Programmu, vērā ir ņemti arī EKPI Pārrobežu sadarbības programmas izstrādes
vadlīnijas.
Programmas sagatavošanas process tika uzsākts 2006.gada oktobrī, kad starpministriju sanāksmē
Vitebskā (Baltkrievijā) tikās visu trīs Programmā iesaistīto valstu pārstāvji. Sanāksmē tika nolemts
izveidot Apvienoto programmas sagatavošanas darba grupu (ADG), kurā tika iekļauti pārstāvji no
visu triju valstu nacionālajām un reģionālajām institūcijām. Programmas sagatavošanas procesā tika
organizētas šādas Apvienotās darba grupas sanāksmes:
1. 2006.gada 20.oktobrī Vitebskā;
2. 2007.gada 27.martā Viļņā;
3. 2007.gada 26.jūnijā Rīgā;
4. 2007.gada 8.- 9.oktobrī Minskā;
5. 2008.gada 28.februārī Viļņā;
6. 2008.gada 3.- 4.aprīlī Rīgā;
7. 2008.gada 26.jūnijā Viļņā.
Pamatojoties uz Eiropas Savienības direktīvu 2001/42/EC par plānu un programmu vides ietekmes
novērtējumu (SVN direktīva), programmas sagatavošanas ietvaros ir izstrādāts Stratēģiskais
ietekmes uz vidi novērtējums (SVN).
Sagatavojot SVN, kā pirmais solis tika izvēlēti vides jautājumi, kas ietverami SVN ziņojumā, un ir
daļa no pemērošanas jomas noteikšanas („scoping”), kas ir būtisks pamats SVN izstrādei.

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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Kā otrais solis tika veikts vides stratēģisks novērtējums par iespējamām pozitīvām un/vai negatīvām
ietekmēm uz vidi. SVN ziņojums galvenokārt pēta ietekmi uz vides resursiem un to kvalitāti,
aizsargāto teritoriju kohēziju, kā arī ietekmi uz ilgtspējīgas attīstības principiem.
SVN ir aprakstīti iespējami nozīmīgākie pozitīvie vai negatīvie efekti, kurus potenciāli var izraisīt
Programmas ietvaros paredzētās aktivitātes. SVN ziņojuma ietvaros ir arī izstrādāta analīze par
iespējamajām sinerģijām un konfliktiem starp vides problemātiskajiem jautājumiem un
Programmas izstrādes dokumentos iekļautajām prioritātēm/aktivitēm.
Novērtējumā, pamatojoties uz aktivitāšu lauku pārskatu, tika arī iekļauti ieteikumi alternatīviem
potenciālo aktivitāšu formulējumiem, kā arī ieteikumi papildu aktivitātēm un vispārējiem atlases
kritērijiem. Saskaņā ar SVN direktīvu, šie līdzekļi potenciāli nelabvēlīgo ietekmju novēršanai tiek
uzskatīti par nepieciešamiem.
SVN ziņojums, kā arī informatīvais kopsavilkums līdztekus EKPI Pārrobežu sadarbības
programmas septītajam melnrakstam bija publiski pieejams interneta vietnē, http://www.interreg.lt.
Konsultācijas ar izstrādi SVN saistītajām personām un institūcijām tika uzsāktas 2008.gada 28.
aprīlī.
Latvijā sabiedriskā apspriešana tika uzsākta 2008.gada 30.aprīlī. Pēc tās noslēgšanas 9.jūnijā
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums tika iesniegts izvērtēšanai Valsts vides
dienestam. No Valsts vides dienesta netika saņemti būtiski iebildumi vai komentāri.
Lietuvā sabiedriskā apspriešana tika rīkota laika posmā no 2008.gada 28.aprīļa līdz 9.jūnijam.
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma atskaite tika nodota komentēšanai arī nacionālā un
reģionālā līmeņa valsts institūcijām. Arī Lietuvā būtiski komentāri un iebildumi par ziņojumu
netika saņemti.
Baltkrievijā sabiedriskā apspriešana tika noslēgta 19. jūnijā. Tās ietvaros Stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojums saņēma nelielu skaitu komentāru, kas tika ņemti vērā gala versijas
izstrādē.
Lai nodrošinātu citu ieinteresēto pušu iekļaušanu Programmas sagatavošanas procesā, Latvija
izveidoja Nacionālo apakškomiteju (turpmāk - NAK), kurā tika iekļauti pārstāvji no nacionālajām
un reģionālajām institūcijām un nozaru ministrijām, kas ir ieinteresētas Eiropas teritoriālās
sadarbības un Eiropas kaimiņattiecību partnerības instrumenta programmu sagatavošanā. Latvijas
NAK sanāksmes norisinājās vienreiz divos mēnešos, un bija galvenais konsultāciju, koordinācijas
un informācijas apmaiņas forums par Programmas sagatavošanas procesu.
2007.gada 21.decembrī Baltkrievijā norisinājās konsultācijas 2007.-2013.gada programmas
attīstībai. To laikā tika diskutēts par programmas prioritātēm un atbalsta virzieniem. Otrais
konsultāciju cikls Baltkrievijā norisinājās 2008.gada 27.martā Starpministriju koordinācijas
padomes par pārrobežu sadarbību sanāksmes laikā, kurā piedalījās pārstāvji no ministrijām un
Baltkrievijas apgabaliem.
Latvija, Lietuva un Baltkrievija kopīgai Programmas ieviešanai ir vienojušās izveidot apvienoto
vadības struktūru, kas atradīsies Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijā Viļņā.
Programmas dokuments ietver sociāli ekonomiskās analīzes aprakstu par Programmas teritoriju
2001.-2006.gadam un SVID analīzi, īsu pārskatu par iepriekšējo pārrobežu sadarbības pieredzi un
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citām programmām un stratēģijām, kas līdztekus darbojas Programmas teritorijā. Turpmākā sadaļa
izklāsta divas galvenās Programmas prioritātes, kas izstrādātas, balstoties uz sociāli ekonomisko
analīzi. Katra prioritāte ietver vairākus atbalsta virzienus un indikatīvo aktivitāšu sarakstu. Sadaļa
par kopējo struktūru nosaka ietvaru Programmas administrēšanai un vadībai. Pēdējā sadaļa satur
informāciju par galvenajiem īstenošanas noteikumiem un procedūrām, ieskaitot īstenošanas un
līgumu slēgšanas procesu, finanšu procedūras un uzraudzību, kā arī informācijas un publicitātes
prasības.

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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2. PROGRAMMAS TERITORIJAS APRAKSTS UN ANALĪZE
2.1. Programmas teritorija un iedzīvotāji
Programmas teritorija (ar piegulošajām teritorijām) aptver 187,479 km2, no kuras 14,547 km2
atrodas Latvijas teritorijā, 38,327 km2 Lietuvā un 134,605 km2 Baltkrievijā. 67,421 km2 (35,96%)
teritorijas atrodas Eiropas Savienībā un 134,605 km2 (64,04%) ārpus ES. Visa Programmas
teritorija atrodas Baltijas jūras reģiona ietvaros.
Ārējās ES robežas garums, kas ietverta Programmā, ir 835,3 km (170,6 km Latvijas-Baltkrievijas
robeža un 664,7 km Lietuvas – Baltkrievijas robeža).
Programmas teritorija ietver šādus reģionus:
Latvija: Latgales reģions - NUTS III
Lietuva: Utenas, Viļņas un Alitas apgabali - NUTS III
Baltkrievija: Grodno un Vitebskas apgabali
Programmas teritorija papildu1 ietver šādas piegulošās teritorijas:
Lietuva: Kauņas un Paņevežas apgabali – NUTS III
Baltkrievija: Minskas un Mogiļevas apgabals, Minskas pilsēta
1. karte. Programmas teritorija

2006.gadā kopējais Programmas teritorijā esošo iedzīvotāju skaits sasniedza 9,34 miljonus. No tiem
2,54 miljoni (27,2%) cilvēki dzīvoja ES teritorijā (Latvijā un Lietuvā) un 6,80 miljoni (72,8%)
1

Finansējums, kas tiks piešķirts Programmas pieguļošajai teritorijai nedrīkst pārsniegt 20% no kopējiem Programmas
izdevumiem
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ārpus ES teritorijas (Baltkrievijā). Programmas teritorijas ģeogrāfiskie apstākļi (galvenokārt meži,
mežainie apgabali un liels skaits ezeru) ietekmē apdzīvoto vietu izvietojuma struktūru, kuru
raksturo zems blīvums lielākajā daļā reģionu. Vidējais iedzīvotāju blīvums ir 49,8 cilvēki uz km2,
kas ir daudz zemāk par ES vidējo (114 iedzīvotāju uz km2).
Lielākā iedzīvotāju skaita koncentrācija ir galvaspilsētās (Viļņā un Minskā), kam seko lielākās
pilsētas un pilsētu centri: Daugavpils un Rēzekne Latvijā; Kauņa, Paņeveža, Utena un Alita
Lietuvā; Grodno, Mogiļeva un Vitebska Baltkrievijā.
Strādājošo iedzīvotāju un uzņēmumu koncentrācija ir lielākajās pilsētās radot mazāk labvēlīgus
apstākļus apdzīvoto vietu un lauku apgabalu sociāli ekonomiskajai attīstībai, tādējādi palielinot
migrāciju uz pilsētu centriem. Iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence visizplatītākā ir Latvijā,
kur lielākā daļa valsts uzņēmējdarbību koncentrējas Rīgā.
Tabula Nr.1. Iedzīvotāju skaits
Teritorija/Statistika
Latvija
Latgales reģions
Lietuva
Alitas apgabals
Kauņas apgabals
Paņevežas apgabals
Utenas apgabals
Viļņas apgabals
Baltkrievija
Grodno apgabals
Minskas pilsēta
Minskas apgabals
Mogiļevas apgabals
Vitebskas apgabals
Kopā

Teritorija, km2

Iedzīvotāji
2006.gadā, tūkstoši

Iedzīvotāju blīvums
iedzīvotāji/km2

14 549

359,8

24,7

5 425
8 089
7 881
7 201
9 731

180,8
680,9
289,6
176,7
848,3

33,3
84,2
36,8
24,5
87,2

25 100
300
39 900
29 100
40 000
187 276

1114,1
1797,5
1466,8
1137,5
1283,2
9335,2

44,4
5991,7
36,8
39,1
32,1
49,8

Visos robežu reģionos dzīvo salīdzinoši liels minoritāšu iedzīvotāju skaits, piemēram, Latgales
reģionā krieviski runājošo iedzīvotāju skaita īpatsvars ir 32,45%. Baltkrievijā ir izvietoti etnisko
lietuviešu ciemati gar tās rietumu robežu, savukārt Lietuvā atrodas baltkrievu ciemati gar tās
dienvidaustrumu robežu.
Pierobežu reģionu sociālā un ekonomiskā attīstība gadsimtiem ilgi ir bijusi savstarpēji cieši saistīta,
tādējādi maz ticams, ka sadarbību kavētu kultūras atšķirības vai valodas barjera (krievu valoda tiek
plaši izmantota reģionā, angļu valoda kļūst aizvien izplatītāka jaunākās paaudzes vidū). Tomēr
dažādas politikas un ekonomiskas dabas barjeras kavē ilgtspējīgu attīstību: pastāvošais vīzu un
muitas režīms traucē brīvai preču un cilvēku kustībai no/uz Baltkrieviju, ekonomiskās atšķirības
atspoguļojas cenu līmeņos un nodokļu režīmā attiecībā uz to administratīvo statusu un
pašregulēšanās pakāpi.

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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2.2. Demogrāfiskā situācija
2006.gadā Programmas teritoriju apdzīvoja 9,34 miljoni cilvēku. 2001.gadā teritoriju veidoja 9,56
miljoni iedzīvotāju, citiem vārdiem sakot, piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits samazinājās par
aptuveni 220 000 (-2,3%). Lielākais samazinājums tika konstatēts Latgales reģionā (-5,9%) un
Utenas apgabalā (-5,2%). Iedzīvotāju skaits par 4,9% pieauga tikai Minskas pilsētā.
Galvenie iedzīvotāju skaita samazināšanās iemesli bija emigrācijas pieaugums uz citiem rajoniem
valsts iekšienē (Latvijas gadījumā – uz galvaspilsētu) un ārvalstīm (pēc Lietuvas un Latvijas
pievienošanās ES) un negatīvais dabiskais pieaugums. Negatīvā migrācijas bilance visredzamākā ir
lauku reģionos un mazpilsētu centros, to izraisa jaunu cilvēku izbraukšana, meklējot labākas
izglītības un darba iespējas. Ilgtermiņa emigrācija Latgales reģionā ik gadus palielinājās (no 928
cilvēkiem 2001.gadā līdz 1642 2006.gadā). Starp Lietuvas robežas reģioniem lielākais emigrācijas
palielinājums tika novērots Paņevežas apgabalā (no 217 cilvēkiem 2001.gadā līdz 1085 2006.gadā).
2006.gadā neto migrācijas koeficients bija pozitīvs tikai Viļņas apgabalā (1941 cilvēki) saistībā ar
migrāciju valsts ietvaros, tomēr pat galvaspilsētas apgabalā migrācijas bilance (valstī un
starptautiski kopā) bija negatīva (-816 cilvēki).
Būtiska tendence ir aizvien mazākais bērnu un pusaudžu skaits (zem darbaspējīgā vecuma). No
2001.gada līdz 2006.gadam iedzīvotāju skaita zem darbspējīgā vecuma daļa samazinājās no 17,2%
līdz 13,8% Latgales reģionā, no 22,2% līdz 17,3% Lietuvas pierobežas apgabalos un no 18,8% līdz
15,6% Baltkrievijas pierobežas apgabalos.

2.3. Darba tirgus un nodarbinātība
Darba tirgus attīstība pēdējos gados iezīmē dažas atšķirības starp ES un ES neietilpstošo
Programmas teritorijas daļām.
Bezdarbs Latvijas un Lietuvas pierobežu teritorijās ir ievērojami samazinājies no 2001.gada līdz
2006.gadam. Līdzīgs process tika novērots nacionālā līmenī (2006.gadā vidējais bezdarba līmenis
Lietuvā bija 5,6% un Latvijā 6,8%, tas ir, ievērojami zem ES-25 vidējā 8,2%; turpretim 2001.gadā
bezdarba līmenis Latvijā sasniedza 12,9% un Lietuvā 16,5%, tas ir gandrīz divkāršojot ES25 vidējo
8,4%). Tomēr bezdarbs Latgales reģionā (11% 2006.gadā) vēl aizvien ir ievērojami augstāks par
vidējo valstī, tādējādi veidojot augstāko Programmas teritorijā. To galvenokārt izraisa uzņēmumu
koncentrēšanās galvaspilsētā, nepietiekami attīstītā uzņēmējdarbība un vāji attīstītā komunikāciju
infrastruktūra reģionā. Zemākais bezdarba līmenis ES programmas teritorijā tika novērots Viļņas
apgabalā (5,0%), kam sekoja Alitus apgabals (5,1%)
Galvenais bezdarba līmeņa iemesls bija saistīts ar ekonomisko izaugsmi abās valstīs un pieaugošo
emigrāciju uz turīgākām ES valstīm.
Oficiāli reģistrētais bezdarba līmenis programmas teritorijas Baltkrievijas daļā ir daudz zemāks
salīdzinot ar Latviju, Lietuvu un ES vidējo līmeni un pat samazinājās no vidējā 2,36% 2001.gadā
līdz 1,2% 2006.gadā.
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Tabula Nr. 2. Bezdarba līmenis
Reģions
2001
Latvija
Latgales reģions
Lietuva
Alitas apgabals
Kauņas apgabals
Paņevežas apgabals
Utenas apgabals
Viļņas apgabals
Baltkrievija
Grodno apgabals
Minskas pilsēta
Minskas apgabals
Mogiļevas apgabals
Vitebskas apgabals

Bezdarba līmenis, %
2006

17,12

11,0

22,6
17,8
14,6
16,6
16,0

5,1
5,9
8,0
5,9
5,0

2,4
1,5
2,0
2,8
3,1

1,4
0,5
1,1
1,5
1,5

Strukturālais bezdarbs saglabājas kā viens no ES daļas problēmām Programmas teritorijā, kur ir
novērota kvalificēta darbaspēka trūkums atsevišķos sektoros (celtniecība, mašīnbūve, izglītība,
veselības aprūpe). Pastāv arī pieaugoša vajadzība pēc kvalificētiem vadītājiem. Nepārtrauktā un
pieaugošā ekonomiskā migrācija un kvalificētu speciālistu aizplūšana no lauku reģioniem uz
lielākiem pilsētu centriem un/vai ārvalstīm (galvenokārt uz Lielbritāniju, Īriju, Spāniju un
Skandināvijas valstīm) ir kļuvusi par nozīmīgu problēmu. Galvenais iemesls tam ir salīdzinoši
zemais algu līmenis, kas savukārt iedzīvotājiem rada zemu ienākumu līmeni. Strukturālo bezdarbu
daļēji izraisa atšķirības starp strauji mainīgā tirgus vajadzībām un neelastīgajām izglītības
programmām. Turklāt darba tirgum trūkst elastīguma attiecībā uz sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju
grupu integrāciju. Piemēram, jauno vecāku (īpaši sieviešu) (re)integrāciju darba tirgū kavē grūtības,
cenšoties savienot darba un bērnu aprūpi (Latvijā un Lietuvā). Tomēr Lietuvas robežapgabalos
augstāks bezdarba līmenis dominē vīriešu vidū (vidēji 6,58% sievietēm un 5,38% sievietēm
2006.gadā).
Par spīti salīdzinoši apmierinošajai darba tirgus situācijai Programmas teritorijā, pastāv iespējas tās
uzlabošanai. Programma varētu sniegt ieguldījumu ekonomisko attiecību starp šīm trim valstīm
intensifikācijā un atbalstīt nodarbinātības apstākļu uzlabojumus, lai novērstu kvalificētu speciālistu
aizplūšanu, nodrošinātu labāku saikni starp darba tirgu un izglītības institūcijām, un veicinātu jauno
nodarbinātības iespēju attīstību otrpus robežai.

2.4. Ekonomiskā attīstība
Nozīmīgākais rādītājs, lai parādītu ekonomiskā potenciāla pieaugumu ir IKP pieauguma rādītājs.
No 2005. – 2006.gadam IKP pieaugums programmas teritorijā bija vairākas reizes augstāks nekā
ES25 vidējais 2,9% apmērā: Latvijā vidējais rādītājs sastādīja 6,8%, Lietuvā – 6,5% un Baltkrievijā
vidējais pieaugums veidoja 11,3% (nacionālie skaitļi). Lielākais pieaugums tika novērots
galvaspilsētās Viļņā, Minskā un Rīgā (Rīga neatrodas programmas teritorijā). No 2001. līdz
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2006.gadam IKP uz vienu cilvēku programmas teritorijā palielinājās no 38,9% līdz 55,8% Latvijā
un no 41,6% līdz 57,7% Lietuvā (ES25=100). IKP uz vienu iedzīvotāju Baltkrievijā bija 2935 EUR.
Tomēr IKP līmenis ir ļoti atšķirīgs sadarbības teritorijas ietvaros. Starp strauji augošajiem
reģioniem programmas teritorija ietver reģionu ar vienu no zemākajiem IKP uz vienu cilvēku
paplašinātajā ES – Latgales reģionu, piemēram, 2005.gadā IKP uz vienu cilvēku Latgalē sastādīja
tikai 48,4% no nacionālā vidējā, kamēr 2003.gadā tas sastādīja 52%.
Sekojot ekonomiskajai izaugsmei reģionā, attiecīgi arī ir pieaugušas vidējās mēnešalgas. No
2001.gada līdz 2006.gadam vidējā bruto mēnešalga Latgalē palielinājās par gandrīz 87,7% (no
163,67 EUR līdz 307,25 EUR) (pēc valūtas maiņas kursa uz 01.01.2007). Pieaugums Lietuvas
robežas reģiona daļā bija mērenāks, veidojot 20,0% (no 279,89 EUR līdz 335,87 EUR) (skaitļi no
Baltkrievijas nav pieejami). Augstākā mēnešalga Programmas teritorijā bija Viļņas apgabalā –
502,2 EUR. Tomēr vidējās algas līmenis Programmas teritorijā vēl aizvien bija daudz zemāks par
EU25 vidējo (2589,6 EUR 2005.gadā).
No 2001. līdz 2006.gadam inflācijas rādītājs Latvijā un Lietuvā pieauga (no 2,5% līdz 6,6% Latvijā
un no 1,6% līdz 3,8% Lietuvā). Tomēr ievērojams samazinājums tika novērots Baltkrievijā (no
3,2% līdz 0,6%).
Lai gan pastāvošās IKP un mēnešalgu atšķirības nekaitē pārrobežu sadarbībai, tās rada
priekšnoteikumus dažām negatīvām tendencēm, piemēram, ēnu ekonomikai, alkohola un cigarešu
kontrabandai, cita veida kontrabandai. Tādējādi visu valstu pūliņiem ir jākoncentrējas uz robežas
kontroles stiprināšanu un vadību, kā arī nelegālās tirdzniecības apkarošanu. Papildus šīs atšķirības
var tikt uzskatītas kā iespējas labāki salīdzinošo priekšrocību izmantošanai robežvalstīs, kas varētu
radīt ekonomisko attiecību un pārrobežu nodarbinātības intensifikāciju.

2.5. Reģionālā ekonomika
Spriežot pēc darbinieku skaita un bruto pievienotās vērtības struktūras, Programmas teritorijā
dominējošais ir pakalpojumu sektors. Tajā pašā laikā Lietuvas un Baltkrievijas apgabaliem ir
spēcīgi attīstīts industriālais sektors.
Pakalpojumu sektors strauji attīstās, un tajā tiek nodarbināts lielākais teritorijas iedzīvotāju skaits.
Nozīmīgākie pakalpojumu atzari ir finanšu pakalpojumi, transports un tirdzniecība, tūrisms un
rekreācija; specializēti pakalpojumi, piemēram, SPA tūrisms, agro-ekoloģiskais, kultūras tūrisms,
komunikācijas.
Lauksaimniecības teritorija galvenokārt koncentrējas uz pārtikas un dzērienu ražošanu (pārsvarā
zemkopība, piena un gaļas ražošana un pārstrāde, cukurbiešu un graudu novākšana). Rūpnieciskais
sektors programmas teritorijā ir dažādots. Kopumā nozīmīgākās industrijas teritorijā ir ķīmiskā
rūpniecība, elektrības, elektronikas un pārtikas ražošana, mašīnbūve un metālapstrāde, būvniecība,
tekstilrūpniecība un kokapstrāde. Teritorijā arī atrodas Ignalinas atomelektrostacija.
Tālāk tekstā atrodami īsi apraksti par katru valsti.
Latvija: Latgales reģions saražoja 8,3% no kopējā valsts IKP (2003.gadā). Ekonomiskā aktivitāte
Latgales reģionā ir ievērojami mazāk attīstīta salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem. Mazie un
vidējie uzņēmumi Latgales reģionā dominē un veido 94,2% (2004.gadā) no visiem reģionā
esošajiem uzņēmumiem, lai gan vidējais skaitlis 10 ekonomiski aktīvie uzņēmumi uz 1000
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iedzīvotājiem (2004.gadā) ir gandrīz uz pusi zemāks nekā vidējais skaitlis Latvijā (22 uzņēmumi).
Pievienotā vērtība galvenokārt tiek ražota tādos sektoros kā pakalpojumi, rūpnieciskā ražošana un
lauksaimniecība. Reģionālā ekonomika ietver tādus galvenos faktorus kā mežrūpniecība,
kokapstrāde, lauksaimniecības produktu ražošana, pārtikas ražošana, rūpnieciskā ražošana un
transports. Vairāk nekā puse ekonomiski aktīvo uzņēmumu nodarbojas ar mežkopību un
kokapstrādi eksportējot 80% produkcijas kā izejvielas, tikai dažiem no tiem ir izstrādājumi ar
augstu pievienoto vērtību (“Verems”, “Krebsar” utt.). Pārtikas ražošana veido 30% no kopējā
apjoma un tās rādītājs bija 4% no nacionālā IKP 2004.gadā. Vadošās nozares ir piena (“Preiļu
Siers” siera rūpnīca, kas eksportē 95% no saražotās produkcijas), gaļas (“Rēzeknes gaļas
kombināts”) un graudu ražošana. Nepārtikas rūpniecības nozarē dominē mašīnbūve un elektronisko
ierīču ražošana (Rebir, SIA Nook (ripzāģi un ēveles), “Dauer D”) un tie galvenokārt koncentrējas
reģionālajās pilsētās – Daugavpilī un Rēzeknē. Ķīmisko vielu nozare lēnām attīstās ar ķīmisko
šķiedru ražošanu (“Rhodia”), plastmasas ražošanu (“Polimers”), optisko šķiedru (“Anda Optek”) un
stikla ražošanu (“Lettglas”). Rēzeknē ir izvietota īpašā ekonomiskā zona, kas uzņēmumiem piedāvā
nodokļu atvieglojumus. Būvniecības un celtniecības materiālu ražošana reģionā ir salīdzinoši
attīstīta. Kūdras ieguve ir attīstīta Stružānos. Transporta, noliktavu un komunikāciju sektors
2005.gadā veidoja 15,7% no nacionālā IKP. Rēzekne un Daugavpils ir nozīmīgi transporta mezgli.
Atrodoties starptautisko ceļu krustpunktā, Latgales reģions tiek uzskatīts par tranzīta reģionu.
Tranzīta plūsma uz Krieviju un Baltkrieviju virzās pa auto ceļiem, atpakaļ – galvenokārt pa
dzelzceļu.
Lietuva: Alitas apgabals veido aptuveni 3,7% no valsts kopējā IKP. Vadošās nozares ir
ledusskapju ražošana (rūpnīca “Snaige”), dzērienu ražošana (“Alita”) un kokapstrāde. Druskininkai
SPA kūrorts atrodas Alitas apgabalā. Rūpniecības nozarē Utena apgabalā dominē pārtikas
ražošana, tekstila nozare (“Utenos trikotažas”), būvniecības materiālu un iekārtu ražošana, kā arī
kokapstrāde un metālapstrāde. Apgabalā atrodas arī Ignalinas atomelektrostacija. Paņevežas
apgabalā lielāko apjomu reģiona ekonomikas veido pārtikas un dzērienu nozare (54,5 procenti no
rūpnieciskās ražošanas). Apgabalā atrodas lielākais piena pārstrādes uzņēmums Lietuvā “Rokiškio
sūris”. Kauņas apgabals veido aptuveni 19,4% no nacionālā IKP. Apgabalam ir senas tradīcijas kā
tekstila un šķiedru, elektronikas, kokapstrādes un mēbeļu ražošanas centram, kā arī medicīnas,
optisko un iekārtu precizitātes instrumentu, pārtikas un ķīmisko vielu ražošanā. Kauņas pilsētā
vieglā rūpniecība (galvenokārt tekstils) sastāda 36% no ražošanas sektora, kam seko mašīnbūve
(22%) un pārtikas rūpniecība (17%). Viļņas apgabals ražo 35,8% no nacionālā IKP. Apgabala
ekonomikā dominē pakalpojumu sektors - 70% no pievienotās vērtības (nacionālais vidējais rādītājs
ir 60%). Vadošās nozares ir mašīnbūve, ķīmisko vielu, farmācijas produktu un elektronikas
ražošana.
Baltkrievija: Grodno apgabals saražo aptuveni 10% no Baltkrievijas IKP. Vadošās nozares
reģionā ir pārtikas (27,8% no rūpnieciskās ražošanas), ķīmisko un petrolķīmisko vielu ražošana
(22,8%), kā arī mehāniskā mašīnbūve un metālapstrāde (20,3%). Lielākie darba devēji ir ķīmijas
sektora uzņēmumi (“Grodno Azot”, “Grodno Khimvolokno”, “Lida Lakokraska”). Līdzīgi
Mogiļevas apgabalā lielāko daļu aizņem ķīmija un petroķīmija (35,3%), mašīnbūve (20,9%) un
pārtikas nozare (14,8%). Reģions ir galvenais riepu un elektrisko motoru ražotājs Baltkrievijā. Starp
lielākajiem darba devējiem ir “Mogilevchimvolokno” un “Mogilev Metallurgical Works”. Minskas
apgabalā (ieskaitot Minskas pilsētu) dominējošās nozares ir mehāniskā mašīnbūve un metāla
apstrādes nozare (33,1%), kā arī ķīmisko vielu, bioķīmijas (32,6%) un pārtikas (20,8%) nozares.
Vitebskas apgabals veido aptuveni 13% no industriālās ražošanas Baltkrievijā un ir liela degvielas
ražošanas zona (52%), kam seko elektroenerģijas (11%) un pārtikas nozares (8%).
Programmas teritorijā ir izvietotas sešas īpašās (brīvās) ekonomiskās zonas (Grodno, Kauņas,
Minskas, Mogiļevas, Rēzeknes un Vitebskas), sniedzot ieguldījumu uz importu orientētu
uzņēmumu stiprināšanā un kapitāla veidošanā reģionos. Brīvā ekonomiskā zona Grodno reģionā
Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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(GrodnoInvest) ir viena no jaunākajām un visstraujāk augošajām Baltkrievijā (piesaistījusi >35
miljonus ASV dolāru kopš tās izveides 2002.gadā).
Rēzeknes īpašā ekonomiskā zona (RĪEZ) tika izveidota 1997.gadā un atrodas Rēzeknē, Latvijā.
Nodokļu atlaides tiek piemērotas uzņēmumiem ar RĪEZ statusu. Kopš 2005.gada RĪEZ ir
ieguldījusi aptuveni 20 miljonus eiro tehnoloģijās un infrastruktūras attīstībā. Ikgadējais RĪEZ
uzņēmumu apgrozījums ir lielāks par 35 miljoniem eiro. RĪEZ ir veicinājusi 2000 darba vietu
izveidi. Tā ir arī piedalījusies Latgales mašīnbūves tehnoloģiju centra dibināšanā un izveidē
(modeļu laboratorijas).
Neskatoties uz to, ka pēdējo gadu laikā ārvalstu tiešās investīcijas (ĀTI) ir palielinājušās visās
valstīs, ĀTI līmenis lielākajā daļā robežas reģionu ir zems. Tā lielākā daļa koncentrējas blakus
galvaspilsētām. ĀTI uz vienu iedzīvotāju programmā iekļautajos Lietuvas apgabalos ir zemākas
nekā valstī vidējās 2,034 eiro 2005.gadā, izņemot Viļņu (13,576 eiro). ĀTI uz vienu iedzīvotāju ir
ievērojami palielinājies Alitas un Kauņas pilsētās, piemēram, no 207 eiro 2001.gadā līdz 635 eiro
2005.gadā Alitas.
2006.gadā kopējā tiešo ĀTI plūsma Lietuvas programmā veidoja 5,070 miljonus eiro. Tomēr jāmin
īpaši liela novirze apgabala robežās: no 0,11 miljoniem eiro Alitas apgabalā līdz 3,93 miljoniem
eiro Viļņā). No šī apjoma ĀTI no Baltkrievijas sastādīja 18,4 tūkstošus eiro un no Latvijas 2,828
miljonus eiro.
Programmā iekļauto Baltkrievijas reģionu ĀTI veidoja 48,31 miljonus eiro, puse no šī daudzuma
Minskas pilsētā (24,19 miljoni eiro), bet tikai 3,25 miljoni eiro Mogiļevas reģionā un 3,70
Vitebskas reģionā.

2.6. Uzņēmējdarbība un MVU attīstība
Lielākā daļa nodarbināto Programmas teritorijā nodarbināti mazos un vidēji lielos uzņēmumos, kas
ir nozīmīgi reģionālās ekonomikas elementi dēļ to elastīgumu un spējas ātri pielāgoties mainīgajiem
tirgus apstākļiem. 2006.gadā Programmas Lietuvas teritorijā tik reģistrēti 94 000 MVU tika
reģistrēti (71,8% no kopējā Lietuvas MVU skaita). To vidū 41 700 bija uzņēmējdarbību veicoši
uzņēmumi (69,8% no kopējā Lietuvas MVU skaita). 15 700 MVU (ieskaitot mikro uzņēmumus)
reģistrēti Latgales reģionā (13,1% no kopējā Latvijas mikro, mazo un vidējo uzņēmumu skaita) un
31 400 attiecinājumos Baltkrievijas apgabalos.
Intensīvākā MVU koncentrācija ir Viļņas apgabalā (59 reģistrētie MVU uz 1000 iedzīvotājiem) un
zemākā Utenas apgabalā (22,5), kamēr ES vidēji ir 40-60 uz 1000 iedzīvotājiem. Pozitīva zīme ir
pastāvīgais MVU skaita pieaugums pēdējos gados.
Tomēr jebkādas pārrobežu ražošanas, sadarbības kopējo produktu un tehnoloģiju vai pakalpojumu
klasteru attīstībā pazīmes Programmas teritorijā ir tikko manāmas. Uzņēmumu attīstību nereti kavē
investīciju un atbalsta struktūru trūkums, novecojušās tehnoloģijas, ierobežota piekļuve kapitālam
un pieaugošs kvalificētā darbaspēka trūkums. MVU sektorā trūkst pietiekamas kapacitātes, lai ieietu
ārvalstu tirgos.
MVU attīstību kavē arī administratīvās un juridiskās barjeras, kā arī ierobežota sadarbība ar
sabiedrisko sektoru. Programmai ir jāsniedz ieguldījums sadarbības barjeru likvidēšanā, izveidojot
MVU uzņēmumu atbalsta sistēmu pārrobežu sadarbībai, kontaktu loka izveidošanai un ieiešanai
kaimiņvalstu tirgos, pieredzes un zināšanu apmaiņai, resursu apvienošanai, izstrādājot kopējus
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produktus. Programma nodrošinās netiešu ietekmi arī uz privātā un sabiedriskā sektora sadarbības
uzlabošanu. Svarīgi ir uzlabot kopējo attīstību, teritoriju plānošanu un sektorus, lai nodrošinātu
labāku visa reģiona integrētu attīstību.

2.7. Izglītība
Vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu tīkls programmas teritorijā ir attīstīts salīdzinoši
augstā līmenī. Tomēr saistībā ar aizvien sliktākajiem demogrāfiskajiem rādītājiem Lietuvā un
izglītības reformas rezultātā vispārizglītojošo skolu skaits Lietuvas reģionos samazinājās par 33,3%
no 1341 2001.gadā līdz 894 2006.gadā, un skolēnu skaits no 371 000 līdz 318 700 (-14,2%).
Latgales reģionā vispārizglītojošo skolu skaits samazinājās no 220 līdz 203 (-7,7%) un skolēnu
skaits no 55 700 līdz 42 900 (-23,0%). Līdzīgu samazinājumu var novērot arī Baltkrievijā: no 3204
līdz 2711 (-15,4%) un no 1 021 400 līdz 798 700 (-21,8%).
Starp izglītības sektora galvenajiem mērķiem ir labāka pielāgošanās mainīgajām tirgus vajadzībām.
ES robežu atvēršana Baltijas valstīm ir palielinājusi ekonomisko migrāciju un radījusi tehnisko
strādnieku un mašīnbūves profesijā strādājošo trūkumu Latvijā un Lietuvā. Tādēļ jānostiprina
mūžizglītības, kvalifikācija celšanas un jāievieš un/vai jāpielāgo pārkvalifikācijas sistēmu jomas, ,
lai tās atbilstu darba tirgus vajadzībām. Sektors vēl aizvien pieprasa lielas investīcijas
infrastruktūras un iekārtu modernizācijai.
Pēdējos gados augstākā izglītība ir kļuvusi par nozīmīgu attīstības faktoru. To pierāda straujais
augstākās izglītības iestāžu un studentu skaita pieaugums pēdējo gadu laikā. Studentu uzņemšana
Lietuvas robežas pusē palielinājās par 34,6%. Palielinājums Baltkrievijas pusē sastādīja 22,1%.
Latgales reģionā studentu skaitam ir tendence sarukt. Situācija Latgalē (līdzīgi kā pārējā Latvijas
daļā) parāda, ka 1/3 skolu beidzēju iegūst profesionālo izglītību un 2/3 – akadēmisko izglītību,
kamēr ES tas ir otrādi.
Augstākās izglītības telpiskās pieejamības problēma programmas teritorijā ir nozīmīga, jo Alitas un
Utenas apgabalos nav universitāšu. Šo problēmu varētu daļēji atrisināt attīstot elastīgākas izglītības
formas (piemēram, e-izglītību).
Pārrobežu sadarbības programma varētu sniegt ieguldījumu jauniešu/studentu sadarbībā un
izglītības sektora stiprināšanā, apmainoties pieredzē, izstrādājot kopējās izglītības un apmācību
programmas, ieviešot tālmācību un izglītības tīklus.

2.8. Pētniecība, attīstība un inovācijas
Lietuvas un Baltkrievijas universitātes aptver gandrīz visas izglītības un pētniecības jomas, ar
galveno uzsvaru uz mašīnbūves un tehnoloģiju attīstību, kā arī humanitārajām un sociālajām
zinātnēm. Tās aktīvi piedalās starptautiskos projektos un inovāciju attīstībā, īpaši lāzeru, bio un
nano tehnoloģiju jomās. Latvijā pētniecībai paredzētās telpas ir tikai dažās universitātēs. Latgalē,
Daugavpils Universitāte un Rēzeknes Augstskola nodrošina pamatu cilvēkresursu attīstībai reģionā;
tie ir arī nozīmīgi izglītības un zinātniskās pētniecības centri ar galveno uzsvaru uz sociālajām
zinātnēm, dabas zinātnēm un inženierzinātnēm (Daugavpils) un ekonomiku un inženierzinātnēm
(Rēzekne). Latgales reģionā ir vairāku universitāšu, kas ir izvietotas ārpus reģiona, piemēram,
Transporta un komunikāciju institūta (galvenais fokuss uz transportu un loģistiku) filiāles.
Daugavpils universitāte ir izveidojusi Inovatīvās mikroskopijas centru.
Līdztekus universitātēm pastāv virkne sabiedriski zinātnisko iestāžu un organizāciju, akadēmiskie
un pētniecības centri un zinātnes parki (ieskaitot nacionālās zinātņu akadēmijas) Lietuvā un
Baltkrievijā, kas nodrošina labu zinātniskās pētniecības potenciālu. Latgales reģionā atrodas
Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs (dibināts 2005.gadā), kas ir vienīgais centrs Baltijā, kur
tiek ražoti plastmasas produktu modeļi.
No 2001.gada līdz 2006.gadam zinātnes/tehnoloģiju samērs ar IKP Lietuvā palielinājās no 0,67 līdz
0,76%, Latvijā no 0,38 līdz 0,56%. Tomēr abi skaitļi ir krietni zem ES27 vidējā (1,84% 2005.gadā)
un vēl jo vairāk zem Barselonas mērķa pietuvoties 3% no IKP līdz 2010.gadam.
Līdzīgi arī inovāciju ieviešana uzņēmumos programmas teritorijā noris ļoti lēnām. Saskaņā ar
kopējais inovāciju indeksu (KII), kas publicēts Eiropas Komisijas dokumentā 2005.gada Eiropas
inovācijas rezultātu tablo3, Lietuvas inovāciju rezultāti ir tikuši novērtēti ar 0,27 un Latvijas
inovāciju rezultāti tikuši novērtēti ar 0,20. Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem Lietuva atrodas zemajā
19.vietā un Latvija 24.vietā ES25 grupā. Lietuvas un Latvijas rezultāti ir ievērojami zemāki par
vidējo ES25, un vēl vairāk, par vidējo ES15 rādītāju (attiecīgi 0,42 un 0,46).
MVU skaits, kas nodarbojas ar inovācijām, ir sevišķi zems un IT sektoram ir nepieciešama tālāka
attīstība uzņēmumos. Saikne starp uzņēmumiem un P&A institūcijām jaunu produktu un
pakalpojumu izstrādē ir zema, tāpat kā dažu uzņēmumu reakcija uz lielākas konkurences tirgu.
Turklāt P&A infrastruktūra augstākās izglītības iestādēs ir zemāka par starptautiskajiem
standartiem. Latvijā un Lietuvā finansējuma trūkuma un nepietiekamo resursu dēļ studentus
nesaista dabaszinātnes un tie neiesaistās pēcdiploma pētījumos pietiekamā daudzumā, kas
nodrošinātu nepieciešamo kritisko masu pētniecības iestādēm.
Baltkrievijā kopš 2005.gada centrālo valsts regulējošo funkciju P&A&I sektorā pilda Valsts
zinātnes un tehnoloģiju komiteja. Inovāciju aktivitāšu attīstība ir kļuvusi par valsts prioritāti. Ir
izveidota tehnoloģisko parku un tehnoloģisku pārneses centru sistēma, lai galvenokārt nodrošinātu
valsts sektora vajadzības. Inovāciju ieviešanas līmenis mazo un vidējo uzņēmumu aktivitātēm,
īpaši, privātā sektorā, turpina būt ļoti zems.
Paredzams, ka P&A&I sektora attīstību un galvenokārt tā savstarpējo saistību ar uzņēmumu
stiprinās integrēto zinātnes, mācību un biznesa centru attīstība Lietuvā (programma tika ieviesta
2007.gadā). Papildus Latvijas un Lietuvas reģioni tagad atrodas savu reģionālo inovāciju stratēģiju
ieviešanas posmā un reģionālo P&A atbalsta sistēmu izstrādes posmā. Ar daudz augstāku
pētniecības potenciālu Minska kā blakus esošais apgabals var nodrošināt vērtīgu ieguldījumu
pārrobežu dimensiju attīstībā inovāciju sektoram programmas teritorijā. Tas nodrošina potenciālu
mazo un vidējo kopējo uzņēmumu attīstībai, pamatojoties uz jaunām tehnoloģijām un inovācijām
Šī programma veicinās sadarbību starp zinātniskajām/akadēmiskajām iestādēm un biznesa sektoru
visās robežas pusēs un veicinās apvienotos pūliņus inovāciju sektorā, kā arī paātrināt inovāciju
pārņemšanu no ārvalstīm.

2.9. Veselības un sociālā aprūpe
Kā tas ir atspoguļots demogrāfijas sadaļā, pārrobežu apgabala iedzīvotāji strauji noveco, tādējādi
palielinot pieprasījumu pēc atbilstošiem pakalpojumiem veciem cilvēkiem. Pēdējos gados aprūpes
namu skaits veciem cilvēkiem Lietuvā pieauga ļoti nedaudz: no 58 2001.gadā līdz 62 2006.gadā.

3

Eiropas inovāciju rezultātu tablo 2005: Inovāciju rezultātu salīdzinošā analīze. Kopsavilkuma inovāciju indekss (SII)
tiek iegūts pārrēķinot 18 populārākos statistikas rādītājus, kas tiek izmantoti, lai salīdzinātu inovāciju statusu dažādās
valstīs. Saskaņā ar indeksa aprēķināšanas metodoloģiju, zemākais iespējamais izvērtējums ES25 grupai ir 0 un
augstākais - 1 punkts.
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Lai gan vajadzības strauji pieaug, šo institūciju iespējas uzņemt cilvēkus paliek ierobežotas (no
2,808 cilvēkiem 2001.gadā līdz 3,094 2006.gadā Lietuvas robežu reģionos).
Baltkrievijā pastāvošais sociālo pakalpojumu institūciju tīkls neapmierina pieaugošo pieprasījumu.
2007.gada sākumā 1370 personas tika reģistrētas rindā uzņemšanai pansionātos un
psihoneiroloģiskās iestādēs. 10% no sociālās aprūpes namiem ir nepieciešama rekonstrukcija un
kapitālais remonts, 8% ir nepieciešama medicīnisko un tehnoloģisko iekārtu atjaunošana un 37%
nepieciešami speciālie transportlīdzekļi. 58% teritoriālajiem sociālo pakalpojumu centriem
nepieciešama renovācija. Aprūpe mājās nav pieejama 51% lauku apdzīvotajās teritorijās.
Papildus aprūpes namiem strauji pieaudzis pieprasījums pēc sociālās aprūpes un aprūpētājiem
mājās. Tomēr sociālās aprūpes sistēma mājās ir nepietiekami attīstīta un tajā trūkst pieredzējušu
sociālo darbinieku.
Pierobežas reģionu iedzīvotāju piedzīvo grūtības, cenšoties apvienot darbu un rūpes par bērniem.
Pirmsskolas bērnu kopšanas iestāžu tīkls nav pietiekami attīstīts (īpaši lauku rajonos) un to darbības
metodes nav elastīgas (piemēram, nav iespējams atstāt bērnu uz dažām stundām vai dažām dienām
nedēļā). Šī situācija ievērojami kavē gados jauno vecāku (īpaši sieviešu) (re)integrāciju darba tirgū.
Kopš Lietuvas un Latvijas pievienošanās ES „uz laiku pamesto bērnu skaits” ir ievērojami
palielinājies saistībā ar viņu vecāku ekonomisko migrāciju uz turīgākām ES valstīm. Šī reģionam
kopīgā problēma rodas, kad vecāki emigrē uz kādu laiku uz attīstītākām ES valstīm ar mērķi
nopelnīt vairāk naudas un ciņi atstāj savus bērnus pie viņu vecvecākiem vai radiniekiem. Šie
„emigranti” apmeklē savus bērnus tikai reizi gadā un lielāko daļu laika sazinās ar viņiem ar
interneta starpniecību.
Tādējādi ir neatliekama vajadzība uzlabot situāciju sociālās aprūpes jomā, stiprinot sociālās aprūpes
infrastruktūru, ieviešot elastīgas shēmas un iespējas apvienot nodarbinātību un bērnu kopšanu, kā
arī nodrošinot atbilstošu aprūpi un atbalstu uz laiku pamestajiem bērniem. Ievērojami jāveicina
privātās inovāciju iniciatīvas. Turpmākajos gados tiek sagaidītas pozitīvas pārmaiņas saistībā ar
pieaugošo interesi no politisko un valdības institūciju puses (piemēram, 2007.gada rudenī Lietuvas
valdība pieņēma pirmsskolas aprūpes un izglītības stratēģiju no 2007. – 2012.gadam).
Veselības un sociālās aprūpes pieejamība ir vēl viens nozīmīgs jautājums, kuram pievērsīsies
Programma, lai uzlabotu pierobežas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tā kā ienākumu līmenis lauku
reģionos ir relatīvi zems, sabiedriskās primārās veselības aprūpes nodrošināšana un
tuvums/pieejamība ir nozīmīga iedzīvotājiem, kurus apdraud nespēja atļauties privātās veselības
aprūpes pakalpojumus. Papildus pastāv nozīmīga vajadzība uzlabot kopējo veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāti. Praktizējošo ārstu skaits pēdējo dažu gadu laikā (no 2001. – 2006.gadam)
visos pierobežas reģionos Latvijā un Lietuvā ir samazinājies (lielākais samazinājums par 8,64% ir
Alitas apgabalā), izņemot Viļņas apgabalu, kur tika novērots neliels pieaugums 1% apmērā.
Baltkrievijā situācija bija pretēja: ārstu skaits palielinājās visos apgabalos, izņemot nelielu
samazinājumu Minskas pilsētā.
Pieaugošais ar tuberkulozi un HIV inficēto pacientu skaits ir plaši izplatīta problēma visā apgabalā.
Atbilstoši UNICEF datiem (līdz 2005.gadam) aprēķinātais HIV izplatības rādītājs pieaugušo vidū4
(15-49 gadi) sastāda 0,2 Lietuvā, 0,3 Baltkrievijā un 0,8 Latvijā. Aktīvā tuberkuloze īpaši apdraud
Lietuvas iedzīvotājus: 222,1 reģistrētu tuberkulozes gadījumu uz 100 000 iedzīvotājiem 2006.gada
beigās (veidojot 298,9 Paņevežas apgabalā). Situācija Latvijā un Baltkrievijā ir attiecīgi – 67
gadījumi uz 100 000 iedzīvotajiem un ir reģistrēti Latvijā un 52,8 Baltkrievijā.

4

Ar HIV/AIDS slimo pieaugušo (15-49 gadi) procents
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Pieaugošie infekcijas slimību un neinfekciozo slimību draudi Programmas teritorijā prasa strauju un
koordinētu atbildi. Programmas teritorijā ir augsts alkohola, narkotiku un cigarešu patēriņš.
Reģistrēto alkoholisma gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju no 2001.gada līdz 2006.gada
palielinājās no 228.8 līdz 334.4 Baltkrievijā, no 1040 līdz 1288 Latvijā un nedaudz samazinājās
Lietuvā (no 1834 līdz 1771). 2006.gadā to cilvēku skaits, kas bija atkarīgi no narkotiskām un
psihotropām vielām svārstījās no 86 Baltkrievijā, 112 Latvijā līdz 164 Lietuvā (uz 100 000
iedzīvotājiem).
Infekcijas slimību uzraudzība un kontrole ir jāuzlabo tehniskā, administratīvā un profesionālā
līmenī. Pārrobežu sadarbība atver plašu iespēju klāstu pieredzes un profesionāļu apmaiņai, kā arī
kopējo stratēģiju un darbību ieviešanā iepriekšminētajās jomās.

2.10. Infrastruktūra
Robežu šķērsošana: Lietuvai un Baltkrievijai ir kopīgi 14 robežas šķērsošanas punkti – 10
autoceļu un 4 dzelzceļa. Latvijai un Baltkrievijai ir kopīgi 6 robežas šķērsošanas punkti – 5 autoceļu
un 1 dzelzceļa. Lietuva un Latvija ir ieguldījušas lielas investīcijas robežas infrastruktūras
modernizēšanā pēdējo dažu gadu laikā (gan robežkontroles punktos, gan drošības kordonos
(zonās)), lai sasniegtu Šengenas prasības, tomēr infrastruktūra un pakalpojumu kvalitāte vairākos
šajos punktos, īpaši Baltkrievijas pusē, neatbilst nepieciešamajām prasībām. Kontrabanda un
nelegālā migrācija ir izplatītas problēmas, tāpēc ir nepieciešami kopēji problēmas risināšanas plāni
un shēmas, lai veicinātu labāku noziedzības apkarošanas sistēmu. Programma sniedz ieguldījumu
robežkontroles punktu attīstībā/modernizācijā, kā arī robežas vadības, drošības uzlabošanā un
pārbraucienu laika samazināšanā gan vieglajam autotransportam (automašīnas, autobusi), gan
kravas transportam.
Personu plūsma (arī angliski runājošo), transportlīdzekļi un preces, kas šķērso Latvijas-Baltkrievijas
un Lietuvas-Baltkrievijas robežas (galvenokārt attiecību, tūrisma, ekonomisko un citu iemeslu dēļ)
pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaugusi. Vērā ņemama Šengenas palīdzība ir tikusi nodrošināta
Latvijai un Lietuvai atbalstot robežu infrastruktūras un personāla apmācību attīstību. Tomēr
Baltkrievijas robežas pusei neatliekami trūkst mūsdienīgās iekārtas un iespējas, lai nodrošinātu ērtus
un pievilcīgus apstākļus pārrobežu satiksmei. Šī nelīdzsvarotība rada lielas transporta līdzekļu
rindas, raisot neapmierinātību cilvēkos, kam uz robežas nākas pavadīt daudz laika un tam sekojošus
ekonomiskos zaudējumus. Robežas šķērsošanas procedūras abās robežas pusēs pašlaik nav
saskaņotas. Tomēr 2007.gada septembrī Baltkrievijas Robežsardze paziņoja par tās pārveidi no
militāras organizācijas par profesionālu tiesībsargājošo aģentūru. Galvenā vājā vieta robežsargu
administratīvajā kapacitātē ir valodas prasmju, mūsdienīgu prakšu un vispārējo biometrisko
kontroles iekārtu trūkums, kas nodrošinātu ātrāku pasu kontroli un efektīvāku darbu ar mūsdienu
izaicinājumiem un apdraudējumiem, piemēram, starptautiskais terorisms, nelegālie imigranti,
cilvēku tirdzniecība utt.
Robežkontroles punktu jauda Baltkrievijas pusē neatbilst robežu šķērsošanas punktu jaudai Latvijas
un Lietuvas pusēs. Robežu šķērsošanas punktam “Privalka”, kas atrodas Baltkrievijā uz robežas ar
Lietuvas Republiku ir aprēķinātā jauda 320 transportlīdzekļi dienā. Vienlaikus attiecīgajam robežu
šķērsošanas punktam “Raigardas” Lietuvas pusē ir kapacitāte līdz 1000 transportlīdzekļiem dienā.
Pastāvošā satiksmes plūsma šajā Baltkrievijas – Lietuvas robežas daļā ir 790 transportlīdzekļi dienā.
Robežkontroles punktam “Grigorovshchina”, kas ir novietots Baltkrievijā uz robežas ar Latvijas
Republiku ir aprēķinātā kapacitāte 200 transportlīdzekļi dienā. Vienlaikus attiecīgajam robežas
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šķērsošanas punktam “Paternieki” Latvijas pusē ir jauda līdz 500 transporta līdzekļiem dienā.
Pastāvošā satiksmes plūsma šajā Baltkrievijas – Latvijas robežas daļā ir 340 transportlīdzekļi dienā.

Baltkrievijas pusē robežšķērsošana tiek organizēta pēc pagaidu shēmas: robežšķērsošanas punktos
robežsardzes un muitas darbiniekiem trūkst gan pienācīgu telpu, gan nepieciešamo iekārtu
vajadzībām, kā arī kontroles līnijas ir apklātas ar tikai ar nojumi. Citi kontroles dienesti (veterinārie,
fitosanitārie, sanitārie–karantīnas un transporta dienesti), muitas un apdrošināšanas brokeri, kā arī
banku struktūras ir izvietotas atsevišķos nelielos vagona tipa namiņos robežas šķērsošanas teritorijā.
Šāda izkliedētība neveicina to savstarpējo sadarbību. Kontrolpunkta plānojums nav atbilstoši
aprīkots, lai tas spētu nodrošināt labvēlīgus apstākļus kontroles pakalpojumu funkcionēšanai un
personu kustībai pāri robežai.
Šāda nesakārtota situācija rada robežu šķērsošanas punktos rindas un lēnu personu un
transportlīdzekļu kustību pāri robežai, kas savukārt negatīvi ietekmē Programmas reģiona tēlu un tā
sociālo un ekonomisko attīstību.
Transports: Programmas teritorija ir nodrošināta ar pamata transporta infrastruktūru, taču
teritorijas iekšējais transporta tīkla pārklājums ir samērā vāji attīstīts, īpaši problemātiski tas ir lauku
reģionos. Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionus savieno divi Eiropas nozīmes autoceļi (Viļņa –
Minska un Viļņa - Lida), Lietuvas un Latvijas – viens (Daugavpils-Zarasai-Ukmerģe-Kauņa), kas ir
savstarpēji savienoti ar TEN koridoriem, Via Baltica un Via Hanseatica. Starptautiskais auto ceļš
Rīga-Daugavpils-Verhņenedvinska-Polotska-Vitebska-Maskava un vietējās nozīmes ceļš RīgaDaugavpils-Braslava-Glubokoe-Minska savieno Latviju un Baltkrieviju. Reģionālo un vietējo ceļu
tīkli ir pietiekami gari un to kapacitāte ir pietiekama, lai nodrošinātu esošo transporta plūsmu, tomēr
daudzi no tiem ir sliktā tehniskā stāvoklī un to uzlabošanai nepieciešamas ievērojamas investīcijas.
Satiksmes intensitāte lielā mērā atšķiras: tā ir augsta uz galvenajiem transporta ceļiem, kas ved uz
robežas šķērsošanas punktiem, un ievērojami zema uz vietējās nozīmes ceļiem. 2006.gadā kopējais
sabiedriskā transporta ceļu garums bija 34 400 km Lietuvas, 4600 km Latvijas un 61 500 km
Baltkrievijas pusē. Vissliktāk ceļu infrastruktūra ir attīstīta Latgales reģionā, Paņevežas un Utenas
apgabalos.
Programmas teritoriju savieno arī dzelzceļa tīkls. Tomēr dzelzceļa sistēmai programmas teritorijā
trūkst saskaņotības un efektivitātes. Sektoru potenciāls attiecībā uz pasažieru satiksmi netiek pilnībā
izmantots. Galvenais iemesls tam ir novecojusī infrastruktūra, kas rada ātruma ierobežojumus
(vidējais vilciena ātrums ir aptuveni 60km/h), ka arī garais gaidīšanas laiks robežšķērsošanas
punktos padara ceļošanu ar vilcienu nepievilcīgu. Kravas pārvadājumi ir labāk attīstīti. Lietuvā
lielas investīcijas tika ieguldītas dzelzceļa infrastruktūras modernizācijā. 2006.gadā Lietuvas
dzelzceļš pārvadāja 50,4 miljonus tonnu kravas, kas bija par 2,2 procentiem vairāk nekā 2005.gadā.
Nesen kopējā Lietuvas, Baltkrievijas un Ukrainas dzelzceļa, un stividoru uzņēmumu, Klaipēdas,
Iljičevskas un Odesas ostu projekta rezultātā tika atklāts piepilsētas vilciens „Viking” universālo
konteineru, saldēšanas konteineru un cisternu, puspiekabju un automašīnu (konteineru)
pārvadāšanai uz platformām.
Vērā ņemams šķērslis pārrobežu sadarbībā ir nepietiekami attīstītā un nesavienotā sabiedriskā
transporta sistēma (vilcieni un tālo maršrutu autobusi). Ir nepieciešams koordinēt sabiedriskā
transporta kustības sarakstus abpus robežai, un piemērot papildu līdzekļus, lai padarītu ceļošanu
pāri robežai ātrāku un vienkāršāku.
Viļņas, Minskas un Kauņas starptautiskās lidostas ir izvietotas programmas teritorijā. Pēc
Daugavpils lidostas atjaunošanas arī tā būs jāsertificē vietējo un starptautisko lidojumu no
vajadzībām.
Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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Komunikācija: interneta lietošana pilsētās ir daudz izplatītāka nekā lauku reģionos (IT sliktās
zemās pieejamības, IT prasmju trūkuma un augsto interneta cenu dēļ). Zema IKT lietošana ārpus
reģionālajiem centriem rada lielākas atšķirības reģionu sociāli ekonomiskajā attīstībā. 2006.gadā
augstākā datoru pieejamība bija Viļņas apgabalā (46,4% iedzīvotāju). 2006.gadā Viļņā pieeja
internetam bija 41,3%, Kauņā 30,9%, Alitā 28,5%, Paņevežā 27,7%, Latgalē 24,1% un Utenas
21,2% iedzīvotājiem. Saskaņā ar statistikas datiem par 2007.gada 1.janvāri interneta lietotāju skaits
Baltkrievijā sastādīja 3,4 miljonus (aptuveni 35% iedzīvotāju). Tādējādi turpmāki uzlabojumi
telekomunikāciju kapacitātes paaugstināšanā un infrastruktūras kvalitātē ir nepieciešami, lai
izlīdzinātu izglītības iespējas, uzlabotu vietējo MVU konkurētspēju un radītu jaunas nodarbinātības
iespējas.

2.11. Daba un vide
Programmas teritoriju pārsvarā veido lauku teritorijas, ieskaitot lielus mežu apgabalus, kā arī
vairākus saldūdens ezerus, upes un purvu kompleksus. Ezeru koncentrācija reģiona austrumu daļā ir
ļoti augsta ar Latgales reģionu, kurā ir vairāk nekā 300 ezeru.
Lietuvas robežas apgabalos atrodas divi nacionālie parki (Aukstaitijos un Dzukijos), Cepkeliai
dabas rezervāts, deviņi reģionālie parki un Zuvintas biosfēras rezervāts. Latgales reģionā, kuru
šķērso Daugava – lielākā Latvijas upe, ir atrodas četras aizsargājamās zemes teritorijas (Augšzemes,
Augšdaugavas, Nīcgales meži, Kaučers), divi lielākie Latvijas ezeri ir Rāznas un Lubānas, kā arī
Drīdzis – dziļākais ezers Baltijā,75 aizsargājamās dabas teritorijas (gandrīz 12% no šādām
teritorijām Latvijā) ar īpašu aizsardzības statusu un ierobežotu ekonomisko aktivitāti (viens no
lielākajiem ir Rāznas dabas parks).. Programmas teritorijas Baltkrievijas pusē atrodas trīs nacionālie
parki, viens dabas rezervāts, divi īpašie dabas rezervāti un divi UNESCO pasaules mantojuma
objekti (Berežinskas biosfēras rezervāts un Belevežskajas Pusča nacionālais parks). Programmas
teritorijas Baltkrievijas daļā atrodas citas īpaši aizsargājamās dabas zonas ar nacionālo un vietējo
nozīmību, ieskaitot 20 zemes gabalus, 16 bioloģiskos un 16 hidroloģiskos zakazniks (aizsargātās
zonas).
Robežas apgabalā atrodas vairākas NATURA 2000 vietas. No tām 78 vietas ir izvietotas Latgales
reģionā un tie ir unikāli dabas objekti, piemēram, Salas purvs (viens no lielākajiem Baltijas valstīs).
Augstas kvalitātes dabas resursi saskaras ar vides piesārņojuma, īpaši gaisa piesārņojuma, risku
(saistībā ar pieaugošo tūristu plūsmu un mobilitāti atpūtas mērķiem) un daļēja piesārņojuma no
lauksaimniecības un rūpniecības avotiem. Neskatoties uz vairākiem projektiem notekūdeņu un
atkritumu apsaimniekošanā Latvijā un Lietuvā, pastāv nozīmīgs piesārņojums no nepietiekami
attīrītiem notekūdeņiem un slikti apsaimniekotiem atkritumiem,. Ārpus lielām pilsētām ūdens
apgādes un notekūdeņu savākšanas infrastruktūra ir novecojusi vai nepastāv vispār. Neizsargātas
akas vēl aizvien tiek lielākoties izmantotas lauku teritorijās. Tomēr šajā apgabalā ir sagaidāma
pozitīva attīstība saistībā ar lielu finansējumu no ES un nacionālajiem avotiem. 2007.gada rudenī
Lietuvas valdība noteica stratēģisko mērķi pievienot līdz pat 95% lauku iedzīvotāju centralizētai
ūdens apgādes un kanalizācijas savākšanas sistēmai.
Baltkrievijas reģioni vēl aizvien cieš no milzīgās vides katastrofas – Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas 1986.gadā, kad 60% no piesārņojuma nokrita šajā apgabalā. Baltkrievijā ir vairākas
industriālās un militārās vietas kam nepieciešama rekultivācija/attīrīšana. Turklāt arī programmas
teritorijā atrodas Ignalina atomelektrostacija, kam nepieciešama cieša piesārņojuma un radiācijas
uzraudzība.
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Liela enerģijas daļa Latvijas un Baltkrievijas programmas teritorijas daļā ir iegūta no fosilajiem
izrakteņiem; Lietuvā atomenerģija ir dominējošā. Tomēr Latvijā atjaunojamie enerģijas avoti
pašlaik sastāda 36% no kopējā enerģijas avotu patēriņa, tādējādi novietojot Latviju Eiropas līderu
vidū. Lietuvā atjaunojamie enerģijas resursi veido tikai aptuveni 8%.
Ignalina atomelektrostacijas ekspluatāciju Lietuvā ir paredzēts pārtraukt līdz 2009.gadam.
Apvienojot Baltijas valstu un Polijas centienus un finansējumu, ir paredzēta jaunas, mūsdienīgas
atomelektrostacijas celtniecība līdz 2015.gadam. Vēl daudz reģionā ir jāpaveic, lai palielinātu tā
enerģijas efektivitāti un veicinātu videi draudzīgu enerģijas resursu izmantošanu. Apgabalam ir liels
potenciāls tīrās enerģijas izstrādes attīstībā. Pārrobežu sadarbība varētu sniegt ieguldījumu,
nodrošinot investīcijas atjaunojamos enerģijas resursos, mudināt rūpniecību un lauksaimniecību
samazināt izmešus atmosfērā un veicināt mērenu enerģijas patēriņu abpus robežai.

2.12. Tūrisms un kultūra
Tūrisms ir pievilcīga attīstības joma pārrobežu reģionam, jo tam piemīt lielas iespējas izmantot
pastāvošos dabas resursus – upes un ezerus ūdens tūrismam, mežu un lauku sētas ekotūrismam un
lauku tūrismam. Programmas teritorijai ir bagātīgs vēsturiskais un kultūras mantojums ar vairākām
muižām un tās aptverošajiem parkiem.
2005.gadā Struves ģeodēziskais loks (Baltkrievija, Latvija un Lietuva) tika iekļauts Pasaules
vēsturiskā mantojuma vietu sarakstā.
Latgales reģionu pamatoti dēvē par „Zilo ezeru zemi”, tā ir pazīstama ar tās gleznainajām un
dažādām ainavām un tādiem ģeoloģiskiem retumiem kā dižakmeņi, gravas un nogāzes. Krucifiksi
un ceļmalas, baltu baznīcu zvanu torņi pār skujkoku mežiem, muižu nami un pilis – tas viss raksturo
Latgales reģionu. Tas ir izslavēts ar savu bagātīgo kultūras vidi, apvienojot folkloras tradīcijas,
valodu, kultūras un vēsturiskā mantojuma objektus, īpašu virtuvi, mūziku, dekoratīvo dizainu un
mākslinieciskos rokdarbus. Viena no populārākajām amatniecības mākslām apgabalā ir podniecība.
Aglonas bazilika, pasaules slavenais katoliskais centrs, ir izvietota šajā reģionā. Pateicoties
spēcīgām reliģiskām tradīcijām daudzas baznīcas ir labi uzturētas un tāpat tajās esošie mākslas
darbi (galvenokārt ikonas). Tās sniedz ieguldījumu Latgales reģiona tēlam un piesaista tūristus.
Latgales kultūras mantojums apvieno vairāk nekā 600 dažādus objektus (pilis, muižas ansambļus,
baznīcas, lauku fermas, pilsētas teritorijas). Daži no muižu kompleksiem ir saglabājušies kopš
18.gadsimta. Lielākā daļa no arheoloģiskajiem objektiem (pilskalni, kulta vietas, senas apbedījumu
vietas) ir izvietotas gar Daugavu un Latgales augstieņu centrālajā daļā, piemēram, senais latgaļu
pilskalns Jersika, Livonijas perioda bruņinieku piļu drupas - Ludza, Rēzekne, Dinaburga utt., to
muižu galvenie kompleksi tika būvēti laika periodā starp 16.gadsimtu un 20.gadsimta sākumu –
Preiļi, Krāslava utt., un senās nocietinājumu sistēmas – Daugavpils cietoksnis. Lielais skaits ezeru
piedāvā apmeklētājiem kultūras bagātības, atpūtu un tūrisma aktivitātes, ko sniedz viesu namu un
pakalpojumu attīstība (braucieni ar laivām, ūdensslēpošana, makšķerēšana un braukšana ar zirgiem,
riteņbraukšana, pastaigu tūres, saunas, vietējie sporta un kultūras pasākumi, ziemā – slēpošanas
trases). Latgale – Zilo ezeru zeme – apvieno ezerus (Drīdzis, dziļākais ezers Latgalē un Latvijā) un
kaimiņos esošie pilskalni, kalni (Lielais Liepu kalns – 289m, augstākais kalns Latgalē). 17 tūrisma
informācijas centri sniedz atbalstu Latgales apmeklētājiem. Bagātam ar kultūras un tūrisma
resursiem, Latgales reģionam vēl aizvien trūkst atbilstoša tūrisma infrastruktūra un pieejamība.
Daudzas tūrisma objekti atrodas blakus ūdeņiem, taču atrodas tālu no galvenajiem ceļiem, līdz ar to
tām nav ērtas piekļuves, kā arī pastāv informācijas trūkums par to esamību.
Īpašu interesi Lietuvas pusē rada Druskininkai SPA kūrorts Alitas apgabalā, kam ir gara SPA
procedūru vēsture, un jau tagad tas piesaista lielu tūristu plūsmu. Ūdens parks Druskininkai tika
Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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atvērts 2006.gada beigās un jau tagad ir ģimeņu un grupu (nedēļas nogalēs un atvaļinājumos)
brīvdienu interešu centrs. Birstonai, Kauņas apgabalā arī ir SPA pilsētas statuss, lai gan tā nav tik
mūsdienīga vai attīstīta kā Druskininkai, un ir nepieciešamas investīcijas, lai izveidotu to atbilstoši
nacionālajam un Eiropas līmenim. Viens šķērslis tūrisma attīstībai Druskininkai ir plašā mušu
izplatība, kas vasaras sākumā sarodas Nemunas upes baseina apgabalā Baltkrievijas – Lietuvas
robežas apgabalā. Mušu daudzums ir tik ievērojams, ka tūristi izvairās no šīs vietas lielāko jūnija
daļu.
Vairāki starptautiskās nozīmības kultūras mantojuma objekti ir izvietoti programmas teritorijā. To
vidū ir Traķu pilsēta ar uz salas esošo pili un Kernave, kas atrodas Viļņas apgabalā. Traķi un
Kernave bija Lietuvas galvaspilsētas dažādos viduslaiku posmos un abas ir ļoti populāri vienas
dienas tūristu no Viļņas piesaistes objekti. Kernaves arheoloģiskā vieta ir iekļauta UNESCO
pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Daudzi vēsturiski pieminekļi un kultūras objekti ir izvietoti
robežas reģionā. 2009.gadā Viļņa kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu un sagaidāms, ka tūrists
Viļņas pilsētā 2009.gadā palielināsies par 15% un turpmāka izaugsme saglabāsies 7-10% līmenī
2010.gadā. Ilgstoši kultūras tūrisma ceļi uz tuvējām apskates vietām varētu tikt izveidoti kā pirms
un blakus produkti dažādiem svētkiem.
Papildus Struves ģeodēziskajam lokam trīs citas pasaules kultūras mantojuma vietas ir izvietotas
Baltkrievijas programmas teritorijā: Belavežskaja Puša, Mir piļu komplekss un Radzivilu ģimenes
arhitektūras, dzīvojamo ēku un kultūras komplekss Nesvižā. Grodno apgabals ir viens no
bagātākajiem vēstures un kultūras reģioniem Baltkrievijā, kur Lietuvas lielhercogiste (viena no
lielākajām valstīm viduslaiku Eiropā) tika izveidots ar tā galvaspilsētu Novogrudokā. Tajā pašā
vietā izjuka arī Polijas-Lietuvas valsts. Apgabalā atrodas daudzi vēsturiskie un kultūras
atgādinājumi par šiem vēsturiskajiem notikumiem. Mir piļu komplekss Grodno apgabalā ir iekļauts
UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, vietas Kološa un Murovanka pareizticīgo baznīcas
šajā sarakstā tiks iekļautas tuvākajā nākotnē.
Baltkrievijā ir labi attīstīts kūrortu un SPA iestāžu ar medicīniskām procedūrām tīkls. Tomēr
daudzām no šīm vietām ir nepieciešama rekonstrukcija. Vispazīstamākais ir kūrorts Naroča, kas
atrodas nacionālajā parkā “Naročanski”, kūrorts Ozeri Grodno apgabalā, kūrorts „Mežezeri”
Vitebska apgabalā un kūrorts Krinitsa netālu no Minskas. Baltkrievijas daļā atrodas arī labi attīstīti
distanču slēpošanas centri Raubiči, Siliči un Logoisk, kas ir novietoti netālu Minskas pilsētai.
Programmas teritorija ir slavena ar tradicionālās folkloras un mūsdienu mākslinieku, un mūziķu
festivāliem un mākslas aktivitātēm. Slavenais nacionālo dziesmu festivāls (UNESCO mantojums)
tiek regulāri organizēts Viļņā, lielākais slāvu cilvēku festivāls “Slāvu tirgus” norisinās Vitebskas
apgabalā.
Programmas teritorijas pievilcība ir ievērojami pieaugusi pēdējo gadu laikā gan ārvalstu, gan
pašmāju tūristu vidū. Latvija un Lietuva abas ir izjutušas lielu tūrisma plūsmas pieaugumu pēc
pievienošanās ES. Starp 2001. un 2006.gadu Lietuvas atbalstāmajos reģionos izmitināto tūristu
skaits palielinājās par 136,1% (no 430,1 tūkstošiem līdz 1015,5 tūkstošiem) un naktsmītņu skaits
pieauga par 30% (no 256 līdz 334.) Latgales reģionā 2006.gadā atradās 42 tūristu izmitināšanas
vietas un apmeklētāju skaits sasniedza 66,5 tūkstošus (dati par 2001.gadu nav pieejami).
Baltkrievijā ārvalstu tūristu skaits palielinājās no 63,5 tūkstošiem 2001.gadā līdz 89,5 tūkstošiem
2006.gadā (tikai pēc nacionālajiem datiem).
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Galvenais šķērslis tālākai tūrisma attīstībai vēl aizvien ir nepietiekamā tūrisma infrastruktūra mazāk
populāros galamērķos (ieskaitot nepietiekami attīstīto transporta infrastruktūru), nekoordinētās
mārketinga aktivitātes un vīzas nepieciešamība ceļojot uz/no Baltkrievijas, kas ierobežo pārrobežu
tūrisma attīstības potenciālu. Turklāt pastāv informācijas par pārrobežu sadarbības un tūrisma
iespējām pāri robežai trūkums, kā arī tūrisma informācijas nepietiekamais apjoms svešvalodās
(piemēram, informācija par muzejiem, tūrismu piesaistes vietām utt.). Pateicoties bagātīgajiem
lieliskas kvalitātes dabas resursiem, ūdens, ekotūrisma un lauku tūrisma attīstībai programmas
teritorijā ir ievērojams potenciāls. Tomēr pieaugošā tūrisma plūsma rada apdraudējumu videi,
tādējādi tūrisms ir jāattīsta ļoti pārdomāti un atbilstoši vides aizsardzības principiem. Līdzīgi ir
augoša vajadzība pasargāt un atjaunot kultūras mantojuma objektus, kas ir izvietoti galveno tūrisma
ceļu tuvumā.

2.13. SVID analīze
Neskatoties uz pastāvošām atšķirībām Programmas teritorijā, ir iespējams noteikt galvenās stiprās
puses, kas jāizmanto, vājās puses, kuras ir nepieciešams novērst, galvenās iespējas un izplatītākos
apdraudējumus. SVID analīze galvenokārt satur pārrobežu rakstura elementus, jo ir paredzēts, ka
galvenā robežas reģiona attīstība tiks virzīta ar nacionālajām programmām un Konverģences mērķu
programmām Latvijā un Lietuvā.

Potenciāls
Ekonomiskais

Ekoloģiskais

Sociālais

STIPRĀS PUSES
S1 labvēlīgs ģeogrāfiskais
izvietojums starp rietumu un
austrumu tirgiem;
S2 pietiekams robežas
šķērsošanas punktu skaits;
S3 konkurētspējīga pozīcija
saistībā ar relatīvi zemajām
darbaspēka izmaksām;
S4 samazinās bezdarba
līmenis;
S5 P&A&I jomā strādājošo
augstskolu un
zinātnisko/pētniecības institūtu
skaits un aktīva attieksme;
S6 labi attīstīta galvenā
infrastruktūra garuma un
blīvuma izteiksmē;
S7 attīstīta pamata biznesa
infrastruktūra;
S8 dabas resursu un kultūras/
vēsturiskā mantojuma objektu
pārpilnība
S11 augstas kvalitātes dabas
resursi un liela bioloģiskā
dažādība;
S12 zems iedzīvotāju blīvums;

IESPĒJAS
I1 strauji augošas ekonomikas;
I2 ar tranzītu saistītā biznesa attīstība;
I3 loģistikas/multimodālo tīklu attīstība;
I4 integrēto transporta sistēmu attīstība;
I5 nodarbinātības apstākļu uzlabošanās,
pārrobežu nodarbinātības attīstība
I6 P&A&I saiknes pastiprināšana starp
universitātēm un biznesiem;
I7 pārrobežu tūrisma un kultūras attīstība
I8 ārējo robežu infrastruktūru finansējuma
pieejamība un iespējas no ES puses

I9 videi draudzīga transporta attīstīšana un
ekoloģiski orientētu tehnoloģiju izstrāde;
I10 pieaugošas investīcijas atjaunojamajos
enerģijas avotos
I11 augsts atjaunojamo enerģijas avotu
potenciāls;
S13 labi attīstīts vidējās un I12 – pieaugošas intereses veicināšana
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Valsts pārvaldes

Potenciāls
Ekonomiskais

23

profesionālo izglītības iestāžu
tīkls;
S14 pieaugošs augstskolu
studentu skaits;
S15 liels augstāko izglītības
iestāžu skaits, aptverot gandrīz
visas zinātnes un mākslas
jomas;
S16 diezgan augsts veselības
aprūpes
institūciju
un
profesionāļu skaits
S17 etniskā un kultūras
daudzveidīga;
S18 izplatītas krievu valodas
prasmes
S19
pozitīvas
pieredzes
Eiroreģiona sadarbībā;
S20 divpusējo līgumu un
saskaņoto
aktivitāšu
pastāvēšana;
S21
aktīvas
vietējās
sabiedrības;

VĀJĀS PUSES
V1 nepietiekamā transporta
infrastruktūra
un
sliktas
kvalitātes vietējie ceļi daudzās
programmas teritorijas vietās;
V2 ekonomiskās un sociālās
attīstības koncentrācija lielākos
pilsētu centros;
V3 slikta interneta pieejamība
lauku apgabalos un augstas
telekomunikāciju izmaksas;
V4 zems ienākumu līmenis;
perifēriska atrašanās vieta un
attiecīgi
zema
investīciju
ieplūšana;
V5 zema inovāciju ieviešana
uzņēmumos;
V6 nepietiekama infrastruktūra
tūrisma sektorā un pārrobežu
tūrisma produktu trūkums.
V7
mūsdienīgu
robežas
šķērsošanas iekārtu trūkums
Baltkrievijas pusē.
V8 Robežas procedūras abās
robežas pusēs pašlaik nav

cilvēkos par savstarpējiem sakariem un
kultūras pasākumiem

I13 palielināta interese sadarbībā un
apmaiņa ar zināšanām un tehnoloģisko
kompetenci;

DRAUDI
D1 sadarbības barjeras saistībā ar ārējo ES
robežu pastāvēšanu;
D2 ekonomiskā emigrācija un intelektuālā
darbaspēka aizplūšana;
D3 nevienlīdzīga ekonomiskā attīstība ES
un ārpus ES esošām valstīm;
D4 saistītu reģionālo politiku trūkums
nacionālā līmenī;
D5 pietiekamas enerģijas apgādes trūkums
un atkarība no viena piegādātāja;
D6 ekonomiskais palēninājums ES,
pieaugoša konkurence, kuru rada citas
zemo darbaspēka izmaksu ekonomikas;
D7
atšķirības
nacionālajā
biznesa
likumdošanā;
D8 negatīva ietekme uz vidi saistībā ar
pieaugošu tūrisma plūsmu;
D9 nespēja piesaistīt pieejamos ES un
nacionālos fondus; pašmāju un ārvalstu
investīciju kapitāla trūkums.
D10 pārrobežu satiksmes plūsmas
pieaugums starp LV-BK un LT-BK
D11 Garas transportlīdzekļu rindas, to
cilvēku neapmierinātība kam nākas
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Ekoloģiskais

Cilvēku/sociālie

Valsts pārvaldes

saskaņotas
V9
BY
Robežsargu
nepietiekamās valodas prasmes,
zināšanu
par
mūsdienīgām
praksēm
un
pietiekamu
biometrisko
ierīču
trūkums
ātrākai
pasu
kontroles
nodrošināšanai
V10
augsts
piesārņojuma
līmenis
(galvenokārt
no
lauksaimniecības un ražošanas);
V11 piesārņoto vietu esamība;
V12 nepietiekama ekoloģiskā
infrastruktūra;
V13 nepietiekamā aizsargāto
teritoriju pārvaldīšana;
V14 atkritumu šķirošanas un
apstrādes
sistēmu
trūkums
daudzos apgabalos;
V15 „mušu” problēma;
V16 sabiedriskās apziņas un
izpratnes par vides problēmām
trūkums.
V17
tehnisko
darbinieku
trūkums;
V18 nolietota izglītības un
sociālā infrastruktūra;
V19 lieli attālumi uz augstākās
izglītības iestādēm no lauku
reģioniem;
V20 neatbilstošas darba iespējas
lauku rajonos;
V21 bērnu kopšanas institūciju
trūkums, galvenokārt lauku
rajonos;
V22 aprūpes namu veciem
cilvēkiem un sociālo darbinieku
trūkums;
V23 būtiskas atšķirības piekļuvē
veselības
aprūpes
pakalpojumiem;
V24 prāta un kultūras barjeras;
V25 augsta darbinieku mainība
vietējās
un
reģionālās
institūcijās;
V26 atšķirības administratīvajās
un oficiāli noteiktajās sistēmās;
V27
ierobežotas
finanšu
iespējas
vietējiem
un
reģionāliem dalībniekiem.

pavadīt daudz laika pie robežas, un ar to
saistītie ekonomiskie zaudējumi
D12 Starptautiskais pārrobežu terorisms,
nelegālie migranti, cilvēku transportēšanas
pieaugums

D13 Černobiļas katastrofas ietekme;
D14 tehnoloģisko katastrofu iespējamība;
D15 pieaugošs piesārņojums saistībā ar
ekonomisko izaugsmi un pieaugošo
satiksmes plūsmu;
D16 pieaugošs patēriņš;

D17 novecojošs iedzīvotāju īpatsvars;
D18 samazinās iedzīvotāju skaits lielākajā
daļā programmas teritoriju;
D19 pieaugošas atšķirības dzīves kvalitātē
starp pilsētu un lauku iedzīvotājiem;
D20
pieaugoša
jauniešu
un
izglītoto/apmācīto cilvēku emigrācija;
D21 pieaugošs ‘uz laiku pamesto bērnu
skaits’ saistībā ar ekonomisko emigrāciju;
D22 strauji pieaugoša vajadzība pēc
sociālā aprūpes;
D23 sociālā spiedze, alkohola/narkotiku
patēriņš, noziedzība un sociālā izstumšana.
D24 infekcijas slimību izplatība.

D25 politiskās vēlmes sadarboties
trūkums;
D26 nepietiekama administratīvā jauda.

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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3. SAISTĪBA AR CITĀM PROGRAMMĀM UN ESOŠAJĀM STRATĒĢIJĀM
3.1. Iepriekšējā sadarbības pieredze Programmas teritorijā
Programmas teritorijai ir ilga veiksmīgas sadarbības vēsture. Šo valstu sadarbība ir bijusi intensīva
dažādos laikos, taču pēc Latvijas un Lietuvas neatkarības atgūšanas deviņdesmito gadu sākumā, kad
tika izveidotas valstu robežas, tā īslaicīgi tika apgrūtināta.
Pārrobežu aktivitāšu ieviešana starp Latviju un Lietuvu tika veicināta 1994.gadā pēc PHARE
pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas, pamatojoties uz Komisijas regulu (EK) Nr. 1628/94.
Lietuva un Latvija uzsāka dalību pārrobežu sadarbības (PS) Programmā jau no tās sākumā. No
1994.gada līdz pašreizējam brīdim Programma tika ieviesta, izmantojot dažādus instrumentus:
Nacionālās PS programmas, PHARE mazo projektu iespējas un vēlāk PHARE Mazo un vidējo
projektu fondus, CREDO programmas, ECOS-OUVERTURE, PHARE/TACIS un
PHARE/INTERREG programmas. To ietvaros tika ieviesti projekti, kuru merķis bija veicināt
ekonomisko un sociālo attīstības reģionos, veicinat tūrismu, tiešo personisko kontaktu veidošanu un
sadarbību, kā arī ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošana un transporta un vides infrastruktūras
modernizācija.
Baltkrievijā TACIS PS programma ir kļuvusi par lielāko finansējuma avotu pārrobežu sadarbībai.
Atbalsta jomas ietvēra robežu attīstību (ieskaitot robežu vadības programmu), vides projektus, kas
tika finansēti no Tacis PS Nelielo projektu iespējas (Small Project Facility).
Šīs trīs valstis ir izveidojušas ciešu sadarbību Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas INTERREG IIIA
Dienvidu prioritātes (South Priority) programamas, kas īstenota Baltijas jūras reģiona INTERREG
IIIB Kaimiņu programmas (Neighbourhood Programme) 2004.-2006.gadam, īstenošanas laikā, kas
radīja daudzas jaunas un atjaunotas partnerības. Kopīgi tika īstenoti projeki dažādās jomās ar mērķi
veicināt robežu apgabalu iedzīvotāju labklājību. Gan nemateriālas aktivitātes, gan neliela apjoma
investīcijas ir veiktas Dienvidu prioritātes ietvaros biznesa attīstības, kultūras pārvaldības, vides
pārvaldības, pašvaldību un valsts sadarbības un sabiedrisko pakalpojumu jomās.

Attēls Nr. 1. Prioritāro dienvidu projektu partneri pa valstīm

Avots: www.bsrinterreg3a.net (Latvija, Lietuva, Igaunija)
INTERREG IIIA programma deva ieguldījumu stabila vietējās kompetences pamata izveidošanai,
kā arī palīdzēja izveidot partnerības, kas varēs turpināt sadarbību jaunās programmas ietvaros.
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Turklāt ES kopīgi veidotie sadarbības projekti ir veicinājuši neatkarīgu divpusējo kontaktu izveidi
starp dažādām organizācijām, galvenokārt starp vietējām un reģionālajām valsts iestadēm un
nevalstiskajām organizācijām. Vispopulārākās šādas sadarbības jomas ir kultūra un izglītība, kam
seko tūrisms, vide un uzņēmējdarbība. Daudzas Programmas teritorijā atrodošās pašvaldības ir
noslēgušas divpusējos sadarbības partnerības līgumus.
Latgales reģiona, Utenas un Vitebskas apgabalu teritoriju daļas apvieno Eiroreģions “Ezeru zeme”,
kas tika izveidots 1998.gadā. Tās galvenās sadarbības jomas ir izglītība, nevalstiskās organizācijas
un sports, sociālā aprūpe, kultūra, tūrisms un vides aizsardzība, uzņēmējdarbības un infrastruktūras
attīstība un robežu šķērsošanas problēmu risināšana.
Ir redzams, ka robežu reģioniem ir diezgan plaša un veiksmīga sadarbības pieredze, galvenokārt
veidota uz pašvaldību sadarbības pamata. Tādējādi ir sagaidāms, ka jaunās Programmas ietvaros
aizvien vairāk partneri no Baltkrievijas aktīvi izstrādās un piedalīsies pārrobežu projektos un
aktivitātēs.

3.2. Saskaņotība ar citām programmām un stratēģijām
Programma darbosies Baltijas reģiona ietvaros kopā ar citām divpusējās un daudzpusējās sadarbības
programmām. Jau tagad redzams, ka reģionā vēl nepieciešams paveikt daudz, tādējādi papildu
finansējums no citām programmām un iniciatīvas drīzāk ir priekšrocība, kas nodrošina daudz
pamanāmāku rezultātu sasniegšanu reģiona attīstībā un ekonomikā. Tomēr, lai izvairītos no
aktivitāšu dublēšanās, ir būtiski nodrošināt atbilstošu saskaņotību un koordināciju starp dažādo
programmu pārstāvjiem. Šī iemesla dēļ iesniegumu izvēli visām programmām atbilstoši koordinēs
to vadošās institūcijas un apvienotie tehniskie sekretariāti.
No 2007.-2013.gadam EK finansēs divas Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programmas –
Lietuva – Polija un Latvija – Lietuva, kuru teritoriālas daļēji pārklāsies ar vienu no šīs Programmas
(skatīt zemāk redzamo tabulu). Lietuva arī piedalīsies vēl vienā EKPI programmā ar Poliju un
Kaļiņingradu, un Latvija piedalīsies EKPI programmā ar Igauniju un Krieviju. Tomēr atšķiras šo
Programmu mērķi un prioritātes, un tās iesaistīs dalībniekus no dažādām valstīm, tādēļ pārklāšanās
risks ir zems.
Lietuva un Latvija ir arī ES palīdzības saņēmēji Šengenas iespēju programmas ietvaros, kuras
mērķis ir stiprināt ārējās ES robežas. 2004.-2006.gada programmas periodā 151 miljons eiro tika
piešķirti Lietuvai un 79 miljoni eiro Latvijai no šīs programmas. Finansējums tiek izmantots
robežas infrastruktūras un iekārtu stiprināšanai, pakalpojumu uzlabošanai un informācijas sistēmu
izveidei. EKPI PS Programma papildinās Šengenas programmu un galvenokārt būs vērsta uz nelielo
infrastruktūru uzlabošanu un robežšķērsošanas dienestu darbības kvalitātes un pieejamības
uzlabošanu.

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.

LATVIJAS-LIETUVAS- BALTKRIEVIJAS PROGRAMMA

Tabula Nr. 3. Dalība pārrobežu sadarbības Programmās

Novads/Reģions

Alitas (LT)
Kauņa (LT)
Paņeveža (LT)
Utena (LT)
Viļņa (LT)
Latgale (LV)
Grodno (BY)
Minska (BY)
Minskas pilsēta
(BY)
Mogiļeva (BY)
Vitebska (BY)

LT-PL PS

A
P

LT-PL-RU
EKPI PS

P
P

LT-LV
PS

P
A
A

P*
A

LV-LTBY EKPI
PS

A
P
A
A
A
A
A
P
P

EE-LVRUS
EKPI PS

PL-BYUA NEPI
CBO

A
A
A/P**
P

P
A

A – atbalstāmā teritorija
P – piegulošā teritorija
* izņemot Viļņas pilsētu
** Minskas reģiona rietumu rajoni ir atbalstāmi
Baltijas jūras reģiona programma (Baltic Sea Region Programme) 2007.-2013.gadam: EKPI
elementa integrācija jaunajam programmas periodam paplašina Programmas ģeogrāfisko
aptvērumu, iekļaujot visu Baltkrievijas teritoriju. Programma tiecas “stiprināt attīstību pretim
ilgtspējīgam konkurētspējīgam un teritoriāli integrētam Baltijas jūras reģionam, savienojot robežu
iespējas” izmantojot četras starptautiska rakstura prioritātes: 1) inovāciju veicināšana; 2) iekšējā un
ārējā pieejamība; 3) Baltijas jūra kā kopējs resurss; 4) pievilcīgas un konkurētspējīgas pilsētas un
reģioni.
Šī un LV-LT-BY programma ir vērstas uz līdzīgu vai komplementāru mērķu sasniegšanu, tomēr
LV-LT-BY programma vairāk koncentrējas uz ģeogrāfiski mazākām teritorijām un labāku trīs
kaimiņvalstu integrāciju. Lai novērstu projektu pārklāšanos BJR programmas dokuments nodrošina
noteikumu, ka “BJR Programma neuzskatīs par piemērotiem projektu pieteikumus, kurus formulēs
partnerības, kas nāk tikai no pārrobežu apgabala vidienes. Tādējādi, lai projekts būtu piemērots
BJR Programmai ir jāietver partneri no plašāka ģeogrāfiskā apgabala nekā noteikts PS. BJR
Programma atbalstīs tikai tās uz attīstības veiciāšanu vērstas darbības, kuru potenciālie īstenotaji
būs pārstāvji no koridoriem un zonām, kuras neaptver pārrobežu programmas vai arī no tām, kas
pārsniedz pārrobežu sadarbības iespējas, piemēram, Austrumu-Rietumu koridori ar kaimiņiem
Baltkrievijā un Krievijā”5.
Programma ir saskaņā ar šādām nacionālajām stratēģijām un programmām.
5

Baltijas jūras sadarbības programma, Programmas gala projektu 2006.gada 6.martā apstiprināja Kopējo programmu
komiteja, CCI Nr. 2007CB163PO020, Nodaļa 5.5
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Dokuments
Nacionālā
ilgtermiņa
attīstības
stratēģija

Reģionālās
politikas
stratēģija
Lietuvai līdz
2013.gadam

Lietuvas
stratēģija ES
Strukturālās
palīdzības
izmantošanai
no
2007.2013.gadam
un darbības
programmas

Galvenie atbilstības uzdevumi
Lietuva
Reģionālās attīstības teritorija, kas iezīmē vajadzību veicināt sadarbības
projektus un attīstīt informācijas infrastruktūru reģionos, attīstīt to tehnisko
un sociālo infrastruktūru balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem un
palielināt cilvēkresursu kompetenci;
Tūrisms, kas izceļ vajadzību aktīvi veidot Lietuvas kā pievilcīgas tūrisma
valsts tēlu; paplašināt naktsmītņu sektora daudzveidību, tūrisma
pakalpojumus un izklaides iespējas tūrisma centros un atpūtas zonās;
Vides aizsardzība uzsverot ilgtspējīgas attīstības ieviešanas principu, radot
priekšnoteikumus racionālai nacionālo resursu izmantošanai, saglabāšanai un
atveseļošanai;
Kultūra ar mērķi saglabāt nacionālo kultūras identitāti un veicināt tās
attīstību; veicināt nacionālās kultūras atvērtību; nodrošināt apstākļus apstākļu
sabiedrības dalībai kultūras aktivitātēs
 Rūpniecības un reģionālo centru uzņēmējdarbības konkurētspējas
stiprināšana, ieviešot inovācijas un jaunās tehnoloģijas;
 Labvēlīgu apstākļu izveidošana uzņēmumu attīstībai, sadarbībai un
pulcēšanās iespējām reģionālajos centros;
 Cilvēkresursu attīstības atbalstīšana;
 Reģionālo centru un tiem apkārtējo apgabalu integrācijas veicināšana.
Ir svarīgi pieminēt, ka šī stratēģija identificē piecus reģionālos centrus kā
galveno investīciju mērķi un prioritāros centrus attīstībai un attiecīgu
pasākumu ieviešanai. Divi no tiem (Alitas un Utena) atrodas apgabalā, kuru
aptver Programma.
Produktīvi cilvēkresursi uz zināšanām balstītā ekonomikā –
nodarbinātības un ekonomiskās izaugsmes palielināšana, veicinot efektīvu
darba vietu izveidi, palielinot P&A potenciālu un jaudu, piesaistot
iedzīvotājus darba tirgum, veicinot aktīvu mūžizglītību un daudz efektīvāku
valsts pārvaldi, lai novērstu intelektuālā darbaspēka aizplūšanu uz ārvalstīm
(OP cilvēkresursu attīstībai);
Konkurētspējīga ekonomika ar augstas pievienotās vērtības uzņēmumu
attīstību, MVU attīstību, investīcijām inovāciju attīstībai un jauno
tehnoloģiju attīstībai, ekonomiskās infrastruktūras stiprināšana (OP
ekonomiskai izaugsmei);
Dzīves kvalitāte un kohēzija labāk izmantojot reģionālos un vietējos
resursus, veicinot tūrisma attīstību un pakalpojumu uzlabošanu, attīstot
reģionālo infrastruktūru, kvalitāti un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību
(galvenokārt izglītībā un veselības aprūpē), sekmējot atjaunojamos enerģijas
resursus, veicinot vides aizsardzību, koncentrējoties uz enerģijas efektivitātes
uzlabošanu, un sociālās iekļaušanas attīstību (OP dzīves kvalitātei un
kohēzijai).

Latvija
Izglītība un zināšanas nacionālās ekonomikas un tehnoloģiskās izcilības
Latvijas
izaugsmei:
nacionālās
- Izglītots un radošs indivīds
attīstības
- Tehnoloģiskā izcilība un uzņēmumu spēja pielāgoties
plāns
no
- Zinātnes un pētniecības attīstība
2007.2013.gadam
Strukturālo fondu un kohēzijas fondu investīcijas no 2007.-2013.gadam
Latvijas
Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.

LATVIJAS-LIETUVAS- BALTKRIEVIJAS PROGRAMMA

Latvijā koncentrēsies uz tādām aktivitātēm, kas attīsta zināšanas kā galveno
valsts
izaugsmes resursu un rada atbalstošu dzīves vidi cilvēkiem. Trīs tematiskie
stratēģiskais
ietvardokume mērķi ir:
- cilvēkresursu un to efektīvas izmantošanas attīstība;
nts
2007.- konkurētspējas palielināšana un virzīšanās uz zināšanām balstītu
2013.gada
ekonomiku;
periodam
- sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošana kā
priekšnoteikums kohēzijas attīstībai valsts teritorijā.
1) Darbības programma cilvēkresursu un nodarbinātības attīstībai (ESF):
Tematiskās
Izglītības un zinātnes attīstība,
darbības
- Izglītības un zinātnes veicināšana,
programmas
- Nodarbinātības veicināšana,
atbilstoši
Sociālā iekļaušanās un darbaspēka veselība,
Konverģences
- Administratīvās kapacitātes stiprināšana.
mērķim
2) Darbības programma uzņēmējdarbību un inovāciju attīstībai (ERDF);
- Zinātnes un pētniecības sektora attīstība, lai radītu jaunas idejas,
- Sadarbības veicināšana starp pētniekiem un uzņēmumiem,
- Atbalsts jaunajiem tirgotājiem un esošo uzņēmumu konkurētspējas
uzlabošana.
3) Darbības programma infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai (ERDF;
Kohēzijas fonds) Prioritātes ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu atbalstīs
TransEiropas transporta tīkla izstrādi Latvijā un ilgtspējīgu transporta
attīstību, izveidi un liela mēroga vides infrastruktūras uzlabošanu, kā arī
enerģijas efektivitātes un ražošanas uzlabošanu, un atjaunojamo enerģijas
resursu izmantošanu. Prioritātes ar ERAF līdzfinansējumu nodrošinās
papildu atbalstu Kohēzijas fondam transporta, vides un enerģijas
efektivitātes sektoros, atbalstot transporta tīklu ar reģionālo nozīmību
attīstību, neliela apjoma vides projektu ieviešanu, kā arī enerģijas efektivitāti
dzīvojamiem namiem. Turklāt ERAF nodrošinās atbalstu informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju un pakalpojumu attīstībai, kā arī informācijas
sabiedrības izveides veicināšanai Latvijā. Tiks veicināta arī tūrisma attīstība,
un veiktas aktivitātes kultūras vides uzturēšanai un uzlabošanai.

Sociālekonomis
kās attīstības
programma
Baltkrievijas
Republikai no
2006.–
2010.gadam

Baltkrievija
Programmas mērķis ir sasniegt nepārtrauktu dzīves līmeņa un dzīves
kvalitātes uzlabojumu visiem baltkrieviem, stiprināt nacionālās
ekonomikas konkurētspēju un veidot pilsoņiem piemērotu valsti. Tās
prioritārie sektori ietver: veselības aprūpi, uz inovācijām balstītas
ekonomikas attīstību, palielinātu enerģijas un resursu efektivitāti, sociālo
infrastruktūru lauku rajonos un nelielo un vidēja lieluma pilsētu attīstību.

4. PROGRAMMAS MĒRĶIS, PRIORITĀRES UN ATBALSTA VIRZIENI
Programma ir izstrādāta, pamatojoties uz 2006.gada 24.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes
regulu (EK) Nr. 1638/2006, kas nosaka galvenos pamatprincipus Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta izveidei. Programmas tematiskā darbības sfēra izriet no Kopienas
palīdzības darbības sfēras apraksta iepriekš mētās regulas 2.pantā.
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Programma ir saskaņā arī ar Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta pārrobežu
sadarbības Stratēģisko dokumentu 2007. – 2013.gadam; 2004.gada 12.maija COM (2004) 373
galējais lēmums. Līdz ar to Programma ir izstrādāta ar mērķi stiprināt attiecības starp Latviju,
Lietuvu un Baltkrieviju caur divpusējiem un trīspusējiem sadarbības projektiem, tādējādi palīdzot
stimulēt ekonomikas un sociālās jomas attīstību visā Programmas teritorijā.
EKPI PS instruments Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionā darbosies kā līdzeklis
ilgtspējīgas sociāli ekonomiskās attīstības un robežreģionu kohēzijas nodrošināšanai, kā arī
pievilcīgas dzīves vides un labklājības radīšanai reģiona iedzīvotājiem. Veicinot pārrobežu
sadarbību, tiks arī mazināta nacionālo robežu ietekme un uzlabota visu trīs kaimiņvalstu sadarbība.
Programma saglabās skaidras pārrobežu iezīmes un pievērsīsies tikai tiem problēmjautājumiem,
kuriem risinājumu var rast, darbojoties vismaz divās robežas pusēs. Papildu centieni tiks koncentrēti
uz vietējo robežas reģionu iedzīvotāju vajadzībām un interesēm, lai sekmētu to aktīvu piedalīšanos
finansētajās aktivitātēs un nodrošinātu taustāmus Programmas rezultātus, tādējādi veicinot sociālos
un kultūras kontaktus starp robežreģionu iedzīvotājiem.
Programma ir būtisks papildinājums jau esošajām, kā arī nākotnē paredzētajām nacionālajām,
reģionālajām un sektorālajām iniciatīvām, kas aptver arī šīs Programmas teritorijas daļas. Taču šīs
Programmas priekšrocība ir tās piedāvātā pārrobežu dimensija šādu iniciatīvu aktivitātēm
sociālekonomiskas, vides un kultūras attīstībai.
Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un
sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.
Ņemot vērā SVID analīzi, ES Stratēģijas dokumentu 2007.-2013.gadam un Indikatīvo programmu
2007.-2010.gadam par Pārrobežu sadarbību Eiropas kaimiņvalstu un partnerības instrumenta
ietvaros tika noteiktas šādas prioritātes:
Prioritāte Nr. 1: Ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana
Prioritāte Nr. 2: Kopēji izaicinājumi
Programmas 1. prioritāte ir vērsta uz sadarbības veicināšanu starp iedzīvotājiem un reģionu un
sektoru organizācijām, lai radītu iespēju attīstīt teritorijas stiprās puses, tādējādi palīdzot sasniegt arī
EKPI Stratēģijas dokumenta pirmo mērķi. Programmas 2. prioritāte vērsa uz vides apstākļu
uzlabošanu, kā arī problēmjautājumu risināšanu sociālajā, izglītības un veselības sfērās, tādējādi
palīdzot sasniegt EKPI Stratēģijas dokumenta otro mērķi. Vienlaikus 2. Programmas prioritāte ir
daļēji savienojama ar trešo Stratēģijas dokumenta mērķi, savukārt 1. prioritāte – ar ceturto EKPI
Stratēģijas dokumenta mērķi („Veicināt iedzīvotāju interešu grupu sadarbību”).
Programmas pamata prioritātes ir saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
pārrobežu sadarbības Stratēģijas dokumentu 2007.-2013.gadam un EK EKPI Pārrobežu sadarbības
programmu sagatavošanas vadlīnijām (skat. tabulu).

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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Galvenie PS EKPI
programmu mērķi
Programmas atbalsta
virzieni
1.1. Sociālekonomiskās
attīstības veicināšana un
biznesa un uzņēmējdarbības
atbalstīšana
1.2. Vietējās un reģionālās
stratēģiskās attīstības un
plānošanas uzlabošana
1.3. Pārrobežu pieejamības
veicināšana, uzlabojot
transporta attīstību,
komunikāciju tīklus un
saistītos pakalpojumus
1.4. Kultūras un vēsturiskā
mantojuma saglabāšana un
popularizēšana, pārrobežu
tūrisma veicināšana
1.5.Sociālkulturālo
tīklojumu un sabiedrības
attīstības veicināšana
2.1. Vides un dabas resursu
aizsardzība
2.2. Izglītības, veselības un
sociālā sektora attīstības
veicināšana
2.3. Infrastruktūras un
robežu šķērsošanas punktu
iekārtu uzlabošana
2.4. Robežu vadības darbību
un muitas procedūru
uzlabošana

Mērķis Nr.1:
Ekonomiskā
un sociālā
attīstība
+

Mērķis Nr.2:
Kopējie
izaicinājumi

Mērķis Nr.3
Drošas un
efektīvas
robežas

Mērķis Nr.4:
Iedzīvotāju
grupu
aktivitātes

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Ņemot vērā šīs EKPI PS programmas ierobežoto finansiālo kapacitāti, lieli ieguldījumi
infrastruktūrā, kurus varētu finansēt, izmantojot nacionālos vai citus avotus, nevar tikt finansēti šīs
Programmas ietvaros. Tomēr Programmā ir paredzēts līdzfinansēt pārrobežu infrastruktūras
izveidi/rekonstrukciju. Programma galvenokārt koncentrēsies uz izteikti pārrobežu rakstura
problēmu risināšanu un dažādu iespēju izzināšanu, koncentrējoties uz pārrobežu sinerģijas, tīklu,
partnerību, tehnoloģiskās kompetences pārneses, tiešo personisko kontaktu un institūciju sadarbības
atbalstu.
Saskaņā ar Komisijas 2007.gada 9.augusta regulas Nr. 951/2007 4.pantu, Programmā iesaistītās
valstis kā iespējamos liela apjoma pārrobežu investīciju projektus noteica robežšķērsošanas punkta
“Grigorovšķina” celtniecību un aprīkošanu, kas atrodas uz robežas ar Latvijas Republiku, kā arī
robežšķērsošanas punkta „Privalka” celtniecību un aprīkošanu, kas atrodas uz robežas ar Lietuvas
Republiku.
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Programmas īstenošanas laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta tādu horizontālo prioritāšu ievērošanai
kā dzimumu vienlīdzība, bērnu, minoritāšu, autohtono iedzīvotāju un invalīdu tiesības.
Lai Programma sasniegtu augstus rezultātus un nedublētos ar citu Eiropas Savienības fondu
atbalstītām aktivitātēm, pirms katra uzsaukuma izsludināšanas Programma var veikt informācijas
apmaiņu ar Komisijas Ģenerāldirektorātiem par nesenā pagātnē atbalstītām aktivitātēm. Tāpat arī
Programma paredz veikt konsultācijas ar Komisijas nozaru Ģenerāldirektorātiem par iesniegtajiem
projektu pieteikumiem. Šim nolūkam AIDCO pieprasīs katram Ģenerāldirektorātam izveidot vienu
vai vairākus kontaktpunktus.

4.1. Prioritāte Nr. 1: Ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās attīstības
veicināšana
Robežas reģiona ilgtspējīga ekonomiskā un sociālā attīstība ir galvenais šīs Programmas mērķis.
Tādējādi šī prioritāte centīsies pārvērst pastavošās attīstības nepilnības jaunās iespējās un izmantot
katras valsts potenciālu kopēja labuma sniegšanai. Galvenās jomas, kas ietilpst ekonomiskās
attīstības ietvaros ir biznesa attīstības un sadarbības nodrošināšana, lai palielinātu reģiona
konkurētspēju un kopējo reģionālo un vietējās attīstības/teritoriālo plānošanu. Šīs jomas veicinās
pieejamības/savienojamības un fiziskās infrastruktūras (ieskaitot tūrismu un kultūras infrastruktūru)
uzlabošanu robežreģionā.
No biznesa viedokļa ir svarīgi izmantot labvēlīgās ģeogrāfiskās pozīcijas un reģiona tuvumu
lielajiem NVS tirgiem. Tādēļ Programmai ir jākoncentrējas uz saiknes veidošanu/stiprināšanu starp
uzņēmumiem un uzņēmējdarbības atbalsta struktūrām abpus robežai, uz sadarbību produktu
attīstībā un tehnoloģiskajā ekspertīzē, uz kopējo produktu attīstību un ekonomisko diversifikāciju,
kā arī uz investīciju vides un MVU apstākļu uzlabošanu, ar mērķi veicināt labāku reģiona resursu
izmantošanu. Tāpat ir arī svarīgi veicināt zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību, kā arī zināšanu
uzlabošanu par biznesa vidi/likumdošanu kaimiņvalstīs. Programma darbosies arī P&A iespēju un
efektivitātes uzlabošanā, kā arī ar biznesu saistītu inovāciju uzlabošanā.
Lai nodrošinātu ekonomiskās un sociālās attīstības ilgtspēju ir nepieciešams uzlabot vienotu
stratēģisku attīstību un plānošanu (ieskaitot teritoriālo, telpisko un sektoru) vietējā un reģionālā
līmenī, kā arī attīstīt investīciju vidi. Palīdzība arī ir jāvērš uz investīciju jomu identificēšanu utt.
Palīdzības rezultātiem ir jāsniedz ieguldījums labāk integrētā un harmoniskā reģiona attīstībā.
Ekonomiskā un produktivitātes izaugsme nav iespējama bez labi attīstītas komunikācijas un
transporta saitēm, atbilstošas infrastruktūras un pakalpojumiem. Tā kā galveno ceļu un
infrastruktūras izveide tiek finansēta no nacionālajām programmām, EKPI var tikt izmantots kā
instruments sagatavošanas pētījumiem un neliela apjoma investīcijām vietējos ceļos, loģistikas
centros un komunikāciju tīklos, kas ved uz robežu. Tādējādi uzsvars ir jāliek uz reģiona pieejamību
un savienojamību, tranzīta pieaugumu un risinājumu nodrošināšanu kopējām transporta un
komunikācijas problēmām. Palīdzība ir jāvērš uz infrastruktūras objektiem, kas ir izvietoti
pierobežas zonā. Vienlīdz nozīmīgi ir padarīt pasažieru un kravas tranzītu pāri robežai ātrāku un
drošāku. Tāpēc tiks finansēti pasākumi kas veicina pieejamību un uz paterētāju orientētu paņēmienu
piemērošanu (piemēram, pārrobežas biļešu rezervēšana, jaunu transporta savienojumu plānošana).
Vēl viena joma, kuru ietver šī programma ir pārrobežu tūrisma attīstība, kultūras un vēsturiskā
mantojuma saglabāšana un popularizēšana, kas radīs iekšējās un ārējās pievilcības uzlabojumus
visā pārrobežu zonā un palīdzēs uzturēt reģionālo identitāti. Tās mērķis ir rekonstruēt un atjaunot
arhitektūras un kultūras mantojuma vietas, muzejus, bibliotēkas, vēsturiskos un kultūras datus,
Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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mākslas objektus utt. Ņemot vērā Programmas ierobežoto finansējumu, tiks atbalstītas tikai neliela
apjoma investīcijas infrastruktūras atjaunošanā.
Lai veicinātu sociālo attīstību, tiks atbalstīta pārrobežu saiknes stiprināšana starp vietējām un
reģionālajām institūcijām, kā arī vietējo iedzīvotāju grupu sadarbība. Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pārrobežu reģionā laika gaitā ir izveidoti spēcīgi kontakti, sadarbība un ģimeņu
savienības starp vietējiem iedzīvotājiem. Šie kontakti ir izveidojušies gadsimtu gaitā vēl ilgi pirms
padomju laikiem. Pēc Padomju Savienības sabrukšanas situācija mainījās, kad tika izveidotas
robežas ar Baltkrieviju un pat pastiprinājās pēc Latvijas un Lietuvas pievienošanās ES. Pašlaik
valstis saskaras ar grūtu uzdevumu, kas saistīts ar zaudēto kontaktu atjaunošanu un esošo
stiprināšanu.
Abpusējās izpratnes un veiksmīgas sadarbības palielināšana, lai nodrošinātu ieguvumu visam
pierobežas reģionam, lielā mērā ir atkarīga no kontaktu intensitātes starp vietējām un reģionālajām
sabiedrībām, NVO un medijiem. Tādējādi šīs prioritātes mērķis ir veicināt vietējo un reģionālo
sabiedrību iniciatīvas. Līdztekus tradicionālajam atbalstam pieredzes apmaiņai un tehnoloģiskās
kompetences nodošanai ir paredzēts, ka šī atbalsta virziena ietvaros tiks finansētas vairākas kopējas
stratēģiskās darbības, piemēram, koordinēta vietējās politikas sagatavošana un ieviešana, sociālās
izolācijas apkarošana, NVO tīklu veidošana utt. Prioritāte tiks dota aktivitātēm, kas ietver dažādu
līmeņu organizācijas un plašāku sabiedrību.
Pastāvīgi kontakti starp vietējiem iedzīvotājiem un abpusējā izpratne ir nozīmīgs priekšnoteikums
pārrobežu sadarbības barjeru mazināšanai, pozitīva teritorijas kopējā tēla izveidei un
popularizēšanai. Viens no tiešākajiem un efektīvākajiem veidiem šādu kontaktu nodrošināšanā ir
sociālā un kultūras tīklojuma stiprināšana, rīkojot kopīgus pasākumus, aktivitātes un apmaiņas.
To, ka šādas darbības ir veiksmīgas, pierāda iepriekšējās sadarbības pieredze, līdz ar to tā
turpināsies arī nākotnē. Ciešāka ikdienas sadarbība starp iedzīvotājiem, īpaši gados jaunajiem, savu
kaimiņu valodas(u), vēstures un kultūras pārzināšana stiprinātu sociālo saliedētību, abpusēju
uzticēšanos. Zināšanas un izpratne vienam par otru varētu būt sākuma punkts biznesa sadarbībai
nākotnē un/vai vienotām darbībām vietējo pašvaldību līmenī. Tā arī palīdzēs dažādām minoritātēm
otrpus robežai saglabāt to kultūras identitāti, uzturēt tradīcijas un ciešus kontakts ar to vēsturisko
dzimteni. Tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai izveidotie kontakti būtu ilgstoši un aktivitātēm būtu
vairāku gadu perspektīva un turpinājums pēc ES atbalstīto projektu noslēgšanās. Tādējādi ir svarīgi
nodrošināt, lai finansējums galvenokārt tiktu vērsts uz ilgtermiņa sadarbību nevis atsevišķiem
pasakumiem un aktivitātēm.
Atbalsta virzieni
1.1. Sociālekonomiskās
attīstības veicināšana,
biznesa un
uzņēmējdarbības
atbalstīšana (pamatoties uz
SVID elementiem: S3, V4,
V5, I1, I6, D2, D6, D7, D9,
D21)
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Potenciālās aktivitātes
 Uzņēmumu attīstība un sadarbība, MVU un tirdzniecības
attīstība;
 Kopējas iniciatīvas starpniecības atbalsta struktūrām MVU;
 Uzņēmējdarbības kontaktu un tīklu attīstība;
 Kopēja specializēto programmu attīstība, lai sasniegtu
biznesa vajadzības, apmainītos ar uzņēmējdarbības
zināšanām un pieredzi;
 P&A/inovāciju tīklu pastiprināšana, veicinot to labāku saikni
ar uzņēmumiem, virzību un apmaiņu ar tehnoloģiju pārnesi;
 Kopējās aktivitātes pārrobežu darba tirgus un saistītās
nodarbinātības līdzekļu uzlabošanā (nodarbinātības apstākļu
uzlabošana, atbalsta sniegšana ekonomiski neaktīvo
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1.2. Vietējās un reģionālās
stratēģiskās attīstības un
plānošanas uzlabošana
(pamatojoties uz SVID
elementiem: V27, D4)
1.3. Pārrobežu pieejamības
uzlabošana ar transporta
attīstību, komunikāciju
tīkliem un saistītiem
pakalpojumiem
(pamatojoties uz SVID
elementiem:: S6, V1, V3)










iedzīvotāju integrācijai darba tirgos utt.);
Sociālās ekonomikas projekti/iniciatīvas, lai apmierinātu
vietējās sabiedrības vajadzības.
Kopējās pārrobežu attīstības un plānošanas konceptu
identifikācija un sagatavošana ar vēlmi uzlabot reģiona
konkurētspēju;
Atbalsts vietējās un reģionālās attīstības plānošanā;
Administratīvās kapacitātes stiprināšana stratēģiskai
attīstībai un plānošanai, atbalsts kopēju stratēģiskās
plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzībai.
Neliela apjoma investīcijas
transporta/komunikāciju
infrastruktūrā, kas ved robežas virzienā un/vai atrodas tuvu
robežai;
Transporta/komunikāciju pētījumu un plānu sagatavošana un
īstenošana;
Kopēji pasākumi, kas vērsti uz pieejamības uzlabošanu,
dažādu transporta veidu integrāciju un labākas kvalitātes
pakalpojumu nodrošināšanu;
Kopējie pasākumi, kas vērsti uz satiksmes drošības
uzlabošanu un videi draudzīgu risinājumu ieviešanu;
Neliela mēroga investīcijas transporta/komunikāciju/
loģistikas infrastruktūras/atbalstošajos pakalpojumos, kas
ved uz robežu un/vai atrodas tuvu robežai.
Neliela apjoma kultūras/vēsturiskās/tūrisma infrastruktūras
un mantojuma/tūrisma objektu ar pārrobežu nozīmību
atjaunošana;
Kopīgi kultūras un vēsturiskie pētījumi un izpētes aktivitātes,
kopīgas datubāzes izveide par kultūras un vēstures
pieminekļiem un/vai objektiem;
Pārrobežu tūrisma ceļu attīstība, jaunu tūrisma produktu
izstrāde, kopējas tūrisma stratēģijas, apmaiņas un pieredzes
veicināšana, jaunu kontaktu dibināšana tūrisma sfērā.

1.4. Kultūras un vēsturiskā
mantojuma saglabāšana
un popularizēšana,
pārrobežu tūrisma
veicināšana (pamatojoties
uz SVID elementiem: S9, V6,
V14, D7)



1.5. Sociālo un kultūras
tīklu un sabiedrības
attīstības stiprināšana
(pamatojoties uz SVID
elementiem: S12, S13, S14,
S17, V16, V17, V18, V19,
V21, V22, V23, D3, D20,
D21)

 Kopīgi pasākumi, lai popularizētu vietējo un reģionālo
iedzīvotāju
grupu
iniciatīvas:
piemēram,
vietējās
demokrātijas attīstība, sociālā iekļaušana,
sociālo
pakalpojumu nodrošināšana, civilā aizsardzība, vienlīdzīgu
iespēju veicināšana, minoritāšu integrācija, plašāka mēroga
ieinteresēto
pušu
iesaistes
palielināšana
lēmumu
pieņemšanas procesos;
 Kompetences un sadarbības veidošana starp dažādu līmeņu
vietējām un reģionālām institūcijām un NVO, kopīgo
pasākumu veicināšana, e-pakalpojumu attīstība;
 Kopīgie pasākumi lauku attīstības veicināšanai;
 Sadarbības tīklu veidošana starp sabiedrībām;
 Ilgstoša rakstura kopīgie pārrobežu kultūras un sporta
pasākumi;
 Kopīgo stratēģiju ieviešana, pārrobežu aktivitātes, pieredzes
apmaiņas cilvēkresursu attīstības, sporta, kultūras, veselības,
izglītības un sociālā sektora jomās;
 Jaunatnes sadarbība (skolēnu/studentu apmaiņa, vasaras
nometnes utt.);
 Iedzīvotāju interešu grupu sadarbības aktivitātes.
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4.2. Prioritāte Nr. 2: Kopēji izaicinājumi
Pārrobežu reģions kopumā saskaras ar vairākām nopietnām problēmām, galvenokārt vides,
veselības un sociālajām, kuras var risināt ar kopīgi koordinētiem un labi plānotiem pasākumiem.
Bagātajiem dabas resursiem reģionā dažkārt trūkst atbilstošas un līdzsvarotas pārvaldības no visu
valstu puses. Īpašas bažas ir par nepietiekamu un/vai standartiem neatbilstošu vides uzraudzību un
ekonomiskajām aktivitātēm aizsargātajās teritorijās, kas ne vienmēr atbilst ES/starptautiskajām
konvencijām. Cita vides/veselības problēma, kas ir jārisina ar kopējiem pūliņiem ir saistīta ar mušu
pārpilnību, kas kaitē mājlopiem un citiem dzīvniekiem, kā arī rada problēmas cilvēkiem Baltkrievijā
un Lietuvas dienvidu daļā (īpaši Druskininkai (Lietuva) SPA kūrortā). Šīs prioritātes ietvaros
jākoncentrējas uz vides uzraudzību, bioloģiskās daudzveidības un dabas resursu saglabāšanu,
jebkuru iespējamo negatīvo ietekmju mazināšanu, ko rada ekonomisko aktivitāšu intensitātes
pieaugums reģionā. Tas īpaši attiecas uz līdzsvarotu aizsargāto teritoriju attīstību, NATURA 2000
vietām un mežu/ūdens apgabaliem, un pieprasa tālāku piesārņojuma samazināšanu ar dažādiem
līdzekļiem, tai skaitā bioloģiskās enerģijas izstrādi.
Izglītības sektoram nepieciešama labāka elastība un labāka saikne ar darba tirgu. Nepieciešams
ieviest jaunas izglītības programmas (galvenokārt, attiecībā uz profesionālo un arodizglītību), lai
labāk sasniegt strauji mainīgā tirgus vajadzības. Šī iemesla dēļ ir svarīgi stiprināt sadarbību un
pieredzes apmaiņu ar kaimiņvalstīm. Īpaša uzmanība jāpievērš arī augstākās izglītības pieejamības
uzlabošanai, ieviešot jaunas izglītības formas (piemēram, tālmācību) perifērijas reģionos.
Sabiedrības veselības jautājums ir īpaši nozīmīgs saistībā ar infekcijas slimībām (galvenokārt
tuberkulozi), kas šajā apgabalā ir plaši izplatīta. Reģions kopumā un īpaši Baltkrievija nav pilnībā
atguvies no 1986.gada Černobiļas katastrofas. Profilakse, uzraudzība un laicīga ārstēšana ir galvenie
veidi kādos apkarot infekcijas slimības un kaitīgos ieradumus. Tie prasa kopējus pūliņus no visiem
robežas reģioniem. Uzmanība tiks vērsta uz šo slimību profilaksi, sabiedrības veselības uzraudzību,
kā arī sabiedrības informēšanas un izglītības kampaņu organizēšanu visās valstīs. Vienlīdz svarīga
ir veselīga dzīves veida popularizēšana reģiona jauniešu vidū.
Sociālā sfērā robežas reģiona iedzīvotāji saskaras ar nopietnu alkoholisma problēmu, galvenokārt
starp lauku reģionu iedzīvotājiem ar zemu ienākumu līmeni un augstu bezdarba līmeni. Lai gan šo
problēmu nav iespējams atrisināt atsevišķi no vispārējās ekonomiskās un sociālās attīstības reģionā
un bezdarba apkarošanas pasākumiem, tomēr ir nepieciešams veikt konkrētas profilaktiskās
darbības. Ir arī svarīgi uzlabot vecāka gadagājuma, invalīdu un darba nespējīgu cilvēku sociālo
pielāgošanos. Īpaša uzmanība ir jāvelta pamestajiem bērniem, ņemot vērā ‘uz laiku pamesto’ bērnu
grupu, kuru vecāki strādā ārvalstīs. Saskaņā ar neseniem pētījumiem tikai Lietuvā 27,000 bērnu
viens vai abi vecāki strādā ārvalstīs (valsts statistika). Šajā sakarā ir nepieciešams veicināt sadarbību
un pieredzes apmaiņu vietējās izglītības, veselības, sociālās aprūpes institūciju un pakalpojumu
jomās.
Cita nozīmīga problēma, kurai programmai jāpievēršas ir ar robežu saistītās infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība. Pēc ES paplašināšanās Lietuvas un Latvijas robežas ar Baltkrieviju
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(attiecīgi 664,7 km un 170,6 km) kļuva par ārējām ES robežām un tām ir jāatbilst Šengenas robežu
kodeksa kritērijiem. Šengenas likumdošanas aktu kopums nosaka, ka ārējām ES robežām ir jābūt
efektīvām un caurlaidīgām (paātrinot personu, kravas, likumīgās tirdzniecības un satiksmes kustību
pāri robežai), un nodrošinot nelikumīgās robežas šķērsošanas aizkavēšanu, nelikumīgo tirdzniecību,
kontrabandu, organizēto noziedzību utt. Ir arī ļoti svarīgi nodrošināt to, ka ārējo robežu kontroles
process nerada ievērojamus šķēršļus tirdzniecības, sociālo un kultūras sakaru apmaiņai starp
kaimiņvalstīm. Tādējādi robežu kontroles un muitas pakalpojumu efektīva funkcionēšana, atbilstoša
kravas muitas caurlaides jauda un attīstīta robežas infrastruktūra var tikt uzskatīta par nozīmīgiem
faktoriem Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas robežreģionu sociāli ekonomiskajai attīstībai.
No 2004.-2007.gadam Latvijā un Lietuvā lieli ieguldījumi robežas infrastruktūras modernizācijā un
atbilstošās drošības piemērošanā tika piešķirti no ES Šengenas programmas.
Daudzējādā ziņā robežas pārvaldības jautājums var tikt efektīvi risināts valsts līmenī starp
atbildīgajām institūcijām Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā. Tomēr EKPI var sniegt ieguldījumu
noteiktā vietējā un reģionālā līmeņa apjomā, piemēram, atbalstot neliela mēroga infrastruktūru,
iekārtas un ierīces, un galvenokārt veicinot sadarbību, pieredzes apmaiņu un robeža
kontrolē/pārvaldībā vietējā līmenī iesaistītā personāla apmācību. Programmas apjoms un raksturs
nepieļauj lielu investīciju izdarīšanu robežas infrastruktūrā. Tādējādi jākoncentrējas uz
ieguldījumiem aprīkojuma un neliela apjoma infrastruktūrā, īpašu uzsvaru liekot uz vietējo robežas
kontroles punktu izveidi kājāmgājējiem, ūdens tūristiem un riteņbraucējiem.
Efektīva robežas pārvaldība un drošība lielā mērā atšķiras abās robežas pusēs. Galvenokārt atšķiras
procedūras, vadības un personāla apmācības līmenis. Ir ļoti nozīmīgi padarīt robežas pārvaldību
efektīvu un orientētu uz robežas šķērsotājiem, tādējādi palielinot robežas kontroles punktu
kapacitāti. Ir vienlīdz svarīgi veikt efektīvus un saskaņotus pasākumus, lai apkarotu nelegālo
tirdzniecību un organizēto noziedzību. Tādējādi šī Prioritāte tiecas sniegt ieguldījumu jaudas
veidošanā un administratīvo nepilnību un institucionālo šķēršļu novēršanā brīvai cilvēku kustībai un
caurspīdīguma palielināšanai, tirdzniecības un robežas šķērsošanas efektivitātes pieaugumam.
Atbalsta virzieni

Iespējamās aktivitātes

2.1. Vides un dabas
resursu aizsardzība un
ilgtspējīga attīstība
(pamatojoties uz SVID
elementiem: S11, V10,
V11, V12, V15, D8,
D13, D14)

 Neliela apjoma vides infrastruktūras attīstība/uzlabošana;
 Kopīgā vides resursu un aizsargājamo teritoriju uzraudzība un
vadība, pārrobežu sistēmas ieviešana apmaiņai ar vides datiem;
 Kopīgi pasākumi, kas vērsti uz piesārņojuma no ekonomiskajām
aktivitātēm novēršanu (piemēram, lauksaimniecības, tūrisma
infrastruktūrā);
 Kopīgi pasākumi, kas vērsti uz „mušu problēmas” risināšanu;
 Vides standartu ieviešana;
 Stratēģijas/pilotprojekti piesārņoto vietu atveseļošanai;
 Kopīgi pasākumi atjaunojamās enerģijas veicināšanā un
izmantošanā;
 Enerģijas taupīšanas stratēģiju un iespēju attīstība;
 Kopīgi pasākumi vides riska vadības uzlabošanā, veicināt
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sadarbību starp vides organizācijām un paaugstināt vietējo un
reģionālo gatavību dabas un vides katastrofu gadījumos;
 Sabiedrības kampaņas ar mērķi uzlabot iedzīvotāju informētību
par vides jautājumiem;
 Kopīgi pasākumi, kas vērsti uz dabas resursu aizsardzību un
ilgtspējīgu izmantošanu (piemēram, pārrobežu tūrisma
infrastruktūra, vispārējā sabiedrības dabiskās vides kvalitātes
uzlabošana).
2.2. Izglītības, veselības
un sociālā sektora
attīstības uzlabošana
(pamatojoties uz SVID
elementiem: S12, S14,
V21, V22, V23, D2,
D18, D19, D20, D21,
D22, D23, D24, D25)

 Sadarbība infekcijas slimību, atkarības no alkohola/narkotikām,
smēķēšanas profilaksē uzraudzībā un ārstēšanā;
 Kopīgi pasākumi ar mērķi paaugstināt sabiedrības informētību,
zināšanu līmeni un popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
 Kopīgi pasākumi, lai atrisinātu Černobiļas katastrofas ietekmi;
 Kopīgi pasākumi ar mērķi uzlabot izglītības, veselības un sociālos
pakalpojumus, sadarbību starp šiem pakalpojumiem un
profesionāļiem;
 Kopīgas
stratēģijas/pilota
projekti
par
sociālo
palīdzību/pielāgošanos neaizsargātām, vecāka gadagājuma
personām, invalīdiem, bāreņiem, pamestiem bērniem.

2.3. Infrastruktūras un
iekārtu, kas saistītas ar
robežu šķērsošanas
punktiem, uzlabošana
(pamatojoties uz SVID
elementiem: S2, V7, V9,
I8, D10, D11, D12)

 Investīcijas
robežu
šķērsošanas
(kontroles,
muitas,
veterinārajā/fitosanitārajā) infrastruktūrā;
 Investīcijas terminālajās un loģistikas telpās un citā infrastruktūrā
(automašīnu stāvvietās, sanitārās telpas vadītājiem utt.), kas
saistīta ar robežu šķērsošanu;
 Investīcijas iekārtu modernizācijā robežas šķērsošanas vietās.

2.4. Robežu
pārvaldības darbību
un muitas procedūru
uzlabojums
(pamatojoties uz SVID
elementiem: S2, V8, V9,
I8, D10, D11, D12)

 Kopīgi pasākumi vietēja līmeņa robežas kontrolē un muitas
administrācijā, kas vērsti uz robežu drošības un pārvaldības
uzlabošanu;
 Kopīgi pasākumi vērsti uz robežu šķērsošanas procedūru
paātrināšanu;
 Kopīgi pasākumi pret organizēto noziedzību un nelegālo
migrāciju;
 Kopīgi glābšanas pasākumi;
 Apmācības, pieredzes apmaiņa un sakaru veidošana starp
robežkontroles un muitas administrācijām (ieskaitot vietējā
līmenī).

4.3. Tehniskā palīdzība
Tehniskā palīdzība (TP) ir ļoti nozīmīga efektīvas Programmas ieviešanas nodrošināšanai. Tā ir
mērķēta uz sagatavošanās posma, pārvaldības, uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un kontroles
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aktivitāšu finansēšanu darbības programmai, kā arī administratīvo spēju finansējuma realizēšanā
pastiprināšanas aktivitātēm.
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 18.pantu, 10% no kopējā Kopienas ieguldījuma, kas tiks
piešķirts Programmai, tiks izmantots TP mērķiem.
Tehniskā palīdzība (TP) no Programmas tiks izmantota, lai finansētu aktivitātes, kas nepieciešamas
vienmērīgai un efektīvai Programmas pārvaldībai, laicīgai un efektīvai saistību izpildei un
Programmas finansējuma apmaksai, kā arī Programmas informācijas izplatīšanai un rezultātu
izplatīšanai. TP aptvers izmaksas, kas ir saistītas ar administrāciju un pārvaldību, informāciju,
publicitāti un apmācību, nepieciešamo iekārtu iegādi, Programmas uzraudzību, izvērtēšanu un
kontroli. Programmas Kopējā vadības iestāde un Apvienotais tehniskais sekretariāts tiks finansēts
no TP budžeta.
Palīdzības mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus pārvaldības un īstenošanas
institūcijām. Tas ietver izdevumus, kas saistīti ar aktivitāšu, kas tieši nepieciešamas šīs Programmas
ieviešanai, sagatavošanu, turpināšanu, uzraudzību, revidēšanu un izvērtēšanu, un tās mērķu
sasniegšanu, piemēram, pētījumiem, sapulcēm, informācijai, izpratnes veicināšanai, publikācijām
un apmācību aktivitātēm, ieskaitot apmācības un izglītības pasākumus partneriem, ļaujot tiem
piedalīties dažādos programmas posmos, izdevumi, kas saistīti ar datoru tīkliem informācijas
apmaiņai un citi administratīvās vai tehniskās palīdzības izdevumi, kurus Kopīgās uzraudzības
komiteja var izvēlēties Programmas vadībai.

5. STRATĒĢISKAIS VIDES NOVĒRTĒJUMS
5.1. Ievads
2008.gada aprīlī tika publicēts stratēģiskais vides novērtējuma ziņojums, kas sniedz vides
novērtējumu Programmas dokumenta 2008.gada aprīļa 7.projektam.
Gan ziņojums par veiktā SVN darbības apjomu, gan stratēģiskais vides novērtējuma ziņojums tika
iesniegti apspriešanai valsts vides iestādēs un sabiedrībai Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā.
Saskaņā ar direktīvas 2001/42/EK 9.panta (b) punktu par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz
vidi novērtējumu balstoties uz Programmas gala variantu ir jāsagatavo vides ziņojums, kas ietver
šādu informāciju:
- kā vides apsvērumi ir ietverti programmā;
- kā vides ziņojuma ieteikumi un komentāri ir ietverti programmā un kā ziņojuma par veiktā
SVN darbības apjomu un Vides ziņojuma apspriešanas rezultāti ir ņemti vērā gan SVN
procesā, gan programmas izstrādē;
- iemesli, kādēļ izvēlēts plāns vai programma attiecīgajā redakcijā citu pieņemamu alternatīvu
kontekstā.

5.2. Vides apsvērumu ietveršana Programmā
Stratēģiskajā vides novērtējuma ziņojumā tiek analizēti Stratēģiskais mērķis, konkrētie uzdevumi
un prioritārie virzieni, lai novērtētu iespējamo ietekmi uz vidi.
Programmas dokuments nav pietiekami detalizēts, lai sniegtu ierosināto darbību un iniciatīvu
kvantitatīvu novērtējumu.
Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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5.2.1. Vispārīgs Programmas apraksts
Programmas mērķis un prioritātes ir izvērtētas, lai novērtētu, vai tās sniedz kādus vispārējus
norādījumus Programmas īstenošanai, kas radītu būtisku ietekmi uz vidi.
Programmas mērķis izvirza kā vides, tā arī sociālās un ekonomiskās situācijas uzlabošanu. No
vienas puses tas norāda, ka ieviešot Programmu ir jāņem vērā vides apsvērumi. No otras puses
nekas nav minēts par to, kā būtu jālīdzsvaro ekonomiskie, sociālie un vides apsvērumi.
Pirmā prioritāte ir vērsta uz pierobežas reģionu ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī
cenšas pārvērst esošās atšķirības priekšrocībās un izmantot katras valsts potenciālu visa reģiona
interesēs.
Šīs prioritātes ietvaros tiks vecināti vietējās un reģionālās attīstības un plānošanas, kultūras un
vēsturiskā mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas, pārrobežu tūrisma un sociālā un kultūras
tīklojuma un kopienu attīstības uzlabojumi, un tas galvenokārt varētu ietekmēti vidi tik vien kā
palielinot cilvēku informētību. No otras puses tādas aktivitātes kā pārrobežu pieejamība varētu
negatīvi ietekmēt vidi vai uzņēmējdarbības veicināšana varētu netieši ietekmēt vidi.
2. prioritāte vērsa uz vides uzraudzību, bioloģiskās daudzveidības un dabas resursu aizsardzību, un
jebkādu iespējamo pieaugošās ekonomiskās aktivitātes reģionā negatīvo ietekmju ierobežošanu.
Tiks likts uzsvars arī uz izglītības jautājumiem, sabiedrības veselības un sociālo sektoru. Cits
svarīgs izaicinājums ir robežas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.
No otras puses tādas aktivitātes kā pārrobežu pieejamība varētu negatīvi ietekmēt vidi vai
uzņēmējdarbības veicināšana varētu netieši ietekmēt vidi.
Darbību skaits, kuras var atbalstīt 2.prioritātes ietvaros, ir ievērojami audzis, citu starpā, projekti,
kas vērsti uz bioloģiskās daudzveidības pārvaldību un uzraudzību pierobežas teritorijā, pārrobežu
dabas rezervju uzskaitījumu un pārrobežas dabas rezervju integrētu pārvaldību, un kopīgu darbības
plānu pārobežu aizsargāto teritoriju ilgtspējīgai vadībai sagatavošana.
Prioritātes ir izvērtētas balstoties uz kontekstuālu iespējamo aktivitāšu specifisku pārbaudi. Katra
no aktivitātēm tiek izvērtēta, vai tai iespējams būs pozitīva vai negatīva ietekme uz sekojošiem
vides aspektiem: gaisa kvalitāte, klimata izmaiņas, bioloģiskās daudzveidības uzturēšana, ūdens
piesārņojums un atkritumu apsaimniekošana.
Nav iespējams noteikt iespējamās nozīmīgākās vides izmaiņas paredzamajām vides aktivitātēm
vienkārša iemesla dēļ, jo šāds process var un var arī netiek īstenots, var un var arī nebūt paredzēts.
Stratēģisko vides novērtējumu var tikai pamatoti veikt, kad ir noteiktas iespējamās specifiskās
aktivitātes.
Programma neietver iespējamo aktivitāšu konkrētus atlases kritērijus. Tādēļ šajā līmenī nav
iespējams izvērtēt iespējamo nozīmīgo ietekmi uz vidi. Tas būs tikai iespējams turpmākajā lēmumu
pieņemšanas procesā ņemot par pamatu konkrētus projektus.
Tādējādi nav iespējams precīzi kaut ko sacīt par AOP ieviešanas ietekmi uz vidi, kā vien to, ka tai
varētu būt nozīmīga ietekme uz vidi. Ietekme var būt gan pozitīva, gan arī negatīva, un tie var
ietekmēt lielāko daļu vides faktoru. Negatīvās ietekmes galvenokārt būs kā sekas darbībām, kas
vērstas uz jaunu transporta infrastruktūru izveidi, un no darbībām, kas popularizē tūrismu.
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Nozīmīgu pozitīvu ietekmi galvenokārt radīsies kā sekas projektiem, kas vērsti uz dabas
aizsardzību, atjaunojamās enerģijas lietošanas popularizēšanu, enerģijas taupīšanas popularizēšanu
un iedzīvotāju informētības vides jautājumos uzlabošanu.

5.3. Publiskās apspriešanas laikā saņemto rekomendāciju un komentāru
iekļaušana
5.3.1. Ziņojuma par veiktā SVN darbības apjomu publiskā apspriešana
Ziņojuma par veiktā SVN darbības apjomu projekts tika iesniegts komentēšanai valsts un
reģionālajām iestādēm tikai Lietuvā (Lietuva ir vienīgā Programmā iesaistītā valsts, kur ar likumu ir
prasīts veikt ziņojuma par veiktā SVN darbības apjomu komentēšanu). Lietuvā tika veikta arī
publiskā apspriešana.
Tika saņemti tikai nelieli komentāri no valsts un reģionālajām iestādēm Lietuvā. Netika saņemti
nekādi komentāri no sabiedrības.

5.3.2. SVN ziņojuma publiskā apspriede
Pirmā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma projekta publiskā apspriede norisinājās
no 2008.gada aprīļa līdz jūnijam.
Latvijā publiskā apspriede tika uzsākta 30. aprīlī un tā tika noslēgta 9. jūnijā. SVN ziņojuma
projekta sabiedriskā apspriešana tika organizēta kopā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu. Latvijā SVN ziņojuma un Programmas
projekti netika būtiski komentēti no dažādu ieinteresēto personu puses. Pēc sabiedriskās
apspriešanas SVN ziņojums tika nodots Valsts vides dienestam tā novērtēšanai, kas ir par ziņojuma
uzraudzību atbildīgā iestāde. Dienests saistībā ar iesniegto ziņojumu izdeva oficiālu ziņojumu, kas
sevī ietvēra rekomendācijas uzraudzības ziņojumam un prasības, kas jāievēro, publiskojot galējo
SVN ziņojumu un Programmas dokumentu. Līdz ar to, uzraudzības ziņojumam jābūt iesniegtam
Latvijas Valsts vides dienestam 2010. un 2013.gados.
Lietuvā publiskā apspriede tika uzsākta 28. aprīlī. SVN ziņojums tika publiskots komentēšanai
nevalstiskajām organizācijām, valsts un reģionālajām iestādēm, kā arī sabiedrībai kopumā. Beigu
termiņš konsultācijām ar valsts un reģionālajām institūcijām gala termiņš tika noteikts 11. jūnijs.
Sabiedriskās apspriedes laikā nekādu komentāru netika saņemts, izņemot nelielus komentārus no
Veselības ministrijas un Vides ministrijas Vides aizsardzības aģentūras. Saņemtie komentāri tika
vai nu ņemti vērā, vai arī pamatoti noraidīti. Daži no saņemtajiem komentāriem par SVN drīzāk
atbilda Programmas dokumentam. Tādēļ šie komentāri netika iestrādāti SVN ziņojumā.
Baltkrievijā sabiedriskā apspriešana tika noslēgta 19. jūnijā pasākumā, kas tika rīkots Dabas resursu
un vides aizsardzības ministrijā. Šī pasākuma laikā Programmas dokuments un SVN ziņojums tiks
prezentēts nevalstiskajām ieinteresētajām organizācijām, valsts iestādēm, kā arī sabiedrības daļai,
kas aktīvi piedalījās sabiedriskajā apspriešanā. Komentāri galvenokārt tika saņemti no valsts vides
iestādēm un institūcijām, un tika vai nu ņemti vērā, vai arī pamatoti noraidīti.

5.4. Pieņemtās Programmas izvēles iemesli

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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Programmas izstrādes laikā tika apsvērtas vairākas alternatīvas. Šīs dažādās alternatīvas zināmā
mērā tika apspriestas to potenciāli radīto vides ietekmju dēļ.
Nozīmīgas pozitīvās un negatīvās vides ietekmes ir izdevies identificēt tikai dažām no
indikatīvajām aktivitātēm. Vides ietekmes novērtējums ir atklājis, ka Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programma nerada ievērojami negatīvu ietekmi uz vidi.
Tieši otrādi, daudzi otrās prioritātes aspekti, kas sevī ietver vides risku novēršanu, ir vērsti uz
pozitīvas Programmas teritorijas vides ietekmes sasniegšanu.
Tomēr dažās no jomām pastāv risks, ka videi var tikt radīta negatīva ietekme tālākā Programmas
īstenošanas posmā. Tad, kad tiks izstrādāti programmas īstenošanas noteikumi, projektu pieteikuma
dokumentācija un projektu vērtēšanas kritēriji, tiks izstrādāti arī detalizēti projektu atlases principi.
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programmas radītā kumulatīvā
ietekme uz gaisa un ūdens kvalitāti tiek vērtēta kā pozitīva, savukārt Programmas kumulatīvā
ietekme uz bioloģisko daudzveidību un ainavu tiek vērtēta kā divējāda rakstura. Programmas radītā
kumulatīvā ietekme uz klimata izmaiņām ir neitrāla, savukārt uz atkritumu apsaimniekošanu tā
saglabājas neskaidra.
Kopumā vērtējot, programmas izstrādes laikā ir grūti viennozīmīgi izvērtēt potenciālo ietekmju
apjomu un raksturu, lai gan gadījumā, ja programma netiktu īstenota, pastāv maza varbūtība, ka
nacionālā līmeņa programmas un/vai valsts iestāžu atbalstītie projekti radītu mazāk pozitīvu ietekmi
uz apkārtējo vidi, kā šī Programma.
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas EKPI pārrobežu sadarbības programmai piemīt potenciāls
samazināt uz apkārtējo vidi pastāvošo spiedienu. Tā var atbalstīt zināmu vides politiku, stratēģiju un
plānu īstenošanu, kā arī tā centīsies atbalstīt pasākumus, kas būs vērsti uz dažādu ar apkārtējo vidi
saistītu problēmu risināšanu. Līdz ar to, ja Programma netiktu īstenota, iespēja atbalstīt pasākumus,
kas saistīti ar vides problēmu risināšanu, būtu zaudēta.

6. INDIKATORI
Ņemot vērā Programmas izmērus, globālo un makroekonomisko ietekmju rādītāji (ietekme uz IKP,
bezdarbu, izglītības kvalifikāciju, iedzīvotāju pieaugumu utt.) nav obligāti.
Tomēr Programmas ietvaros iz izstrādāti vienkāršoti rādītāji, kas koncentrējas uz Programmas
ieguldījumu Eiropas horizontālajās prioritātēs, SVN un Stratēģijas dokumenta mērķiem (dzimumu
vienlīdzība, vides un ilgtspējīga attīstība, ilgtspējīgi kooperatīvie tīkli, reģionu identitāte, pozitīvi
viedokļi par PS):

Programmas mērķis
Ilgtspējīga attīstība

Vienlīdzīgas iespējas

Teritoriālā kohēzija
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Ietekmes rādītāji

Mērījums

Projekti, kas pozitīvi ietekmējuši
Skaits
vidi un ilgtspējīgu attīstību
Projekti,
kas
vērsti
uz
neizsargātām grupām vai snieguši
Skaits
pozitīvu ietekmi uz dzimumu
vienlīdzību
Projekti, kas veicina līdzsvarotu
Skaits
telpisko attīstību Programmas

Bāzes
vērtība

Mērķa
vērtība
(2013)

0

20

0

10

0

20
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teritorijā (radot ilgtspējīgus un
oficiālus sadarbības tīklus un
sistēmas)
Informācijas avoti: Uzraudzības ziņojumi, aptaujas vai pētījumi; Nacionālā / Reģionālā statistika
Mērījumu metodes: Katru gadu
Rādītāji prioritāšu līmenī ir nepieciešami, lai izvērtētu un uzraudzītu Programmu. Rezultāti un
iznākumu indikatori ir saistīti ar šiem līdzekļiem. Rezultātu rādītāji ir parādīti projektu skaita veidā
un/vai prioritāšu tiešo efektu veidā. Iznākumu rādītāji parāda vispārējo ieguvumu skaitu, kas tiek
gaidīts no saņēmējiem noteiktas mērķa grupas ieguvumiem (produkti, pakalpojumi, instrumenti,
materiāli, pasākumi, sesijas, metodes, utt.).
Prioritāte Nr. 1. Ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana
Bāzes
vērtība

Pasākums

Rezultāti

Veicināt sociāli
ekonomisko
attīstību
un
motivēt
uzņēmumus un
uzņēmējdarbību

Projektu
skaits,
kas
atbalsta
uzņēmumu
attīstību un 0
darba tirgus
attīstību
robežu
apgabalā

Projektu
Veicināt vietējo
skaits,
kas
un
reģionālo
veicina
stratēģisko
0
vietēja
attīstību
un
pamata
plānošanu
aktivitātes
Projektu
skaits, kuru
mērķis
ir
izveidot
jaunu
vai
0
uzlabotu
pašreizējo
pārrobežu
fizisko
savienojumu
un ICT saites
Saglabāt
Projektu
kultūras
un skaits,
kas 0
vēsturisko
rada jaunus
mantojumu, un vai
uzlabo
veicināt
esošos
pārrobežu
produktus,
tūrismu
pakalpojumu
Uzlabot
pārrobežu
pieejamību
attīstot
transporta un
komunikāciju
tīklus
un
saistītos
pakalpojumus

Mērķa
vērtība

Iznākumi

Bāzes Mērķa
vērtība vērtība

Izveidoto strādājošo tīklu
0
skaits

7

Uzņēmumu
skaits,
kas
saistīti ar infrastruktūras 0
attīstību (objekti)

2

7

5

4

15

Izstrādāto
telpisko/reģionālās attīstības
0
stratēģiju/plānu/koncepciju
ieviešana PS reģionā
Organizāciju skaits, kas
iesaistītas kopējo plānu 0
attīstībā
ICT
instrumentu/metožu/izstrādā 0
to modeļu risinājumu skaits

Izveidoto/atjaunoto
transporta
komunikācijas
0
infrastruktūras
objektu
skaits

Izveidot
vai
atjaunoto
infrastruktūras
objektu 0
skaits
Pārrobežu
tūrisma
pakalpojumu un izstrādāto
0
pārrobežas tūrisma produktu
skaits

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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Pasākums

Rezultāti

Bāzes
vērtība

Mērķa
vērtība

Iznākumi

Bāzes Mērķa
vērtība vērtība

s
un
infrastruktūr
u

Kopējo
pasākumu,
pētniecības aktivitāšu un
0
15
informācijas pakalpojumu
skaits
Projektu
Kopējo aktivitāšu skaits
skaits,
kas
kultūras, sporta, izglītības un 0
24
Stiprināt
ietver
sociālās sfēras jomā
sociālās
pašvaldības,
Organizāciju skaits, kas ir
kultūras tīklu
0
25
nevalstiskās
iesaistītas projektos, kuri
un sabiedrības
organizācijas
ļauj sasniegt izglītības / 0
40
attīstību
un
citas
kultūras / sporta / sociālos
institūcijas
mērķus
Informācijas avoti: Monitoringa ziņojumi, aptaujas vai pētījumi; Nacionālā / Reģionālā statistika
Mērījumu metode: katru gadu
Prioritāte Nr. 2. Kopējie izaicinājumi
Prioritārais
Bāzes Mērķa
Rezultāts
mērķis
vērtība vērtība
Projektu
Aizsargāt skaits
ar
vidi
un tiešu
0
dabas
pozitīvu
resursus
ietekmi uz
vidi
Projektu
Veicināt
skaits, kas
izglītības, vērsti uz
veselības
izglītības,
0
un sociālās veselības
sfēras
un sociālās
attīstību
sfēras
attīstību
Uzlabot
infrastrukt
ūru
un
aprīkojum
u,
kas
saistīts ar
robežas
šķērsošana
s punktiem

43

Projektu
skaits, kas 0
uzlabo
pārrobežu
šķērsošanu

6

Iznākumi

Kopējo
plānošanas
0
aktivitāšu/iniciatīvu skaits
Sabiedrisko kampaņu skaits ar
mērķu
uzlabot
sabiedrības 0
informētību par vidi
Neliela
apjoma
vides
infrastruktūras projektu skaits, kas 0
tikuši attīstīti /uzlaboti
Darbarīku/metožu/izstrādāto/pārba
udīto modeļa risinājumu skaits

12

2

Bāzes Mērķa
vērtība vērtība

0

Institūciju/profesionāļu/asociāciju
skaits, kas iesaistītas izglītības, 0
veselības un sociālās sfēras attīstībā
Izglītības, sociālo un veselības
0
darbības tīklu skaits
Izveidoto/uzlaboto neliela apjoma
robežas šķērsošanas infrastruktūras 0
objektu skaits
Apmācību un pieredzes apmaiņu
skaits par robežu šķērsošanas 0
punktiem

6
6

6

4

24
12
2

2
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Uzlabot
Jauno risinājumu/sistēmu robežas
robežu
drošībā/pārvaldībā
skaits
un
pārvaldība
robežas šķērsošanas procedūru 0
2
s darbības
paātrināšanas ieviešana atbalstīto
un muitas
projektu rezultātā
procedūras
Informācijas avoti: Monitoringa ziņojumi, aptaujas vai pētījumi; Nacionālā / Reģionālā statistika
Mērījumu metode: katru gadu

7. INDIKATĪVAIS FINANSĒŠANAS PLĀNS
Pielikumā Nr. 1 ir iekļauta Programmas finanšu tabula, kas norāda provizorisko ikgadējo finanšu
sadalījumu.
Tālāk ir norādīta tabula par Programmas finanšu līdzekļu sadalījumu pa prioritātēm un finanšu
iedalījums tehniskajai palīdzībai. Tāpat ir arī norādītas līdzfinansējuma daļas projektiem un
tehniskajai palīdzībai.
Tabula Nr. 5. Prioritātes pēc finansēšanas avota (Eiro)
Kopējais
finansējums
(e) = (a)+(b)

EK
finansējums (a)

Līdzfinansējums
(b)

Līdzfinansējuma
proporcija (%) (c )

Prioritāte Nr. 1

18,781,500

1,878,150

10 %

20,659,650

Prioritāte Nr. 2

18,781,500

1,878,150

10 %

20,659,650

4,173,666

1,177,188

22 %

5,350,854

41,736,666

4,933,488

10,57 %

46,670,154

Tehniskā
palīdzība
Kopā

7.1. Tehniskās palīdzības budžets
Kolīdz EK ir apstiprinājusi Programmu, var tikt izmantots tehniskās palīdzības budžets Programmas
uzsākšanai saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 951/2007 9.pantu, kas nosaka pārrobežu sadarbības
programmas Īstenošanas noteikumu finansēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
Nr. 1638/2006, kas savukārt nosaka galvenos noteikumus Eiropas kaimiņvalstu un partnerības
instrumenta izveidei. KUK tās pirmajā sanāksmē apstiprinās tehniskās palīdzības budžetu ikgadējo
finanšu tabulā noteikto robežu ietvaros. Tehniskās palīdzības budžets tiks pieņemts regulāri katru
gadu kārtējās KUK sanāksmēs. Tāpat arī turpmākajos gados tiks regulāri pieņemts detalizēts
tehniskās palīdzības budžets.
Tālāk ir norādīts provizoriskais tehniskās palīdzības budžets Programmas īstenošanas periodam:
Tehniskās palīdzības darbības

Plānotais budžets,
EUR

% no kopējā tehniskās
palīdzības budžeta

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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ATS
personāla
izmaksas,
ieskaitot
aprīkojumu un papildu izmaksas, kas
saistītas ar ārzemju personāla dzīvošanas
izmaksu segšanu
ATS administratīvās izmaksas (biroja īre un
uzturēšana, komunikācijas, biroja vadīšana,
transports un viesnīcas, grāmatvedība,
juridiskie pakalpojumi un citi)
Kopējās uzraudzības komitejas sanāksmju
organizēšana (kā minimums divas reizes
gadā, ieskaitot KUK locekļu izmantotos
transporta un viesnīcu pakalpojumus un
citas izmaksas, kas saistītas ar sanāksmju
organizēšanu)
Datubāze (tās izveide un uzturēšana,
ieskaitot nepieciešamo licenču pirkšanu)
Projektu vērtēšana
Informācijas un komunikācijas pasākumi
saskaņā
ar
Komunikācijas
plānu
(informācija,
apmācības,
izvērtēšana,
interneta mājas lapa, utt.)
KVI ārējā revīzija, izlases pārbaudes
Programmas izvērtēšana
Personāla
izmaksas
Vitebskas
kontaktpunktā, ieskaitot aprīkojumu
Vitebskas kontaktpunkta administratīvās
izmaksas
Personāla
izmaksas
Daugavpils
kontaktpunktā, ieskaitot aprīkojumu
Daugavpils kontaktpunkta administratīvās
izmaksas
KVI personāla izmaksas (1 persona
nodarbināta Iekšējā revīzijas dienestā)
Citi (ATS iekšējā revīzija, KVI un ATS
administratīvās kapacitātes stiprināšana,
rezerves)
Kopā

2,217,258

41.44%

1,109,323

20.73%

186,660

3.49%

80,000

1.50%

125,000

2.34%

200,000

3.74%

379,597
50,000

7.09%
0.93%

219,535

4.10%

79,596

1.49%

219,535

4.10%

79,596

1.49%

226,356

4.23%

178,398

3,33%

5,350,854

100%

Tehniskā budžeta iedalījums ir indikatīvs. Programmas īstenošanas gaitā augstāk norādītās tabulas
iedaļas var tikt mainītas.
Ņemot vērā tehniskās palīdzības budžetam no Programmas budžeta piešķirto finanšu resursu
ierobežoto apjomu, Latvija un Lietuva nodrošina 22% līdzfinansējumu EKPI piešķirtajam tehniskās
palīdzības budžetam. Pamatojoties uz Stratēģijas dokumenta pielikumu 2.2, katras valsts (Latvijas
un Lietuvas) piešķirtie līdzekļi TP līdzfinansēšanai ir proporcionāli tās piešķirtajiem līdzekļiem
Programmai, kas ir zemāk norādīti tabulā Nr.7:
Tabula Nr.6. Tehniskās palīdzības budžeta līdzfinansēšana
Valsts
Tehniskās palīdzības līdzfinansējuma daļa,
45
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EUR
Latvija

550,853

Lietuva

626,335

Kopā

1,177,188

8. KOPĒJĀS STRUKTŪRAS UN KOMPETENTO INSTITŪCIJU
NOZĪMĒŠANA
EKPI PS kopīgās operacionālās programmas Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas galvenie elementi ir
tās izstrādes vienotais process, kopējās vadības struktūras un kopējais atlases process.
Programma pārvaldībā tiks iesaistītas sekojošas struktūras:
Kopīgās struktūras
Kopīgā uzraudzības komiteja (KUK): Programmas ieviešanas vadība un uzraudzība;
Kopīgā vadības iestāde (KVI): uzņemas vispārējo atbildību par Programmas vadību un īstenošanu
attiecībā pret Eiropas Komisiju;
Apvienotais tehniskais sekretariāts (ATS): kopējas darbības organizācija, kas palīdz Kopīgajai
vadības iestādei un Kopīgajai uzraudzības komitejai veikt to pienākumus.
Programmas sagatavošanas un ieviešanas periodā ar KVI sadarbojasun ir atbildīgas par programmas
izstrādes koordinācijas procesu Latvijā un Baltkrievijā sekojošas nacionālās institūcijas (NI) :
 Nacionālā institūcija Latvijā: Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija;
 Nacionālā institūcija Lietuvā: Iekšlietu ministrija;
 Nacionālā institūcija Baltkrievijā: Ārlietu ministrija kopā ar Nacionālo ES Tehniskās
palīdzības koordinācijas biroju.
Kopīgās struktūras ir izveidotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra
Regulu (EK) Nr. 1638/2006, kas nosaka vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņvalstu un partnerības
instrumenta izveidei, EKPI PS Stratēģijas dokumentu 2007.-2013.gadam un Eiropas Komisijas
Regulu (EK) Nr. 951/2007, kas nosaka Īstenošanas noteikumus Pārrobežu sadarbības programmām,
kas finansētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1638/2006, ar ko
savukārt paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
izveidošanai Īstenošanas, kā arī saskaņā ar PRAG noteikumiem.

8.1. Kopīgā uzraudzības komiteja
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 11.pantu Programmai tiks izveidota Kopīgā uzraudzības
komiteja (KUK).
Ņemot vērā Programmas ierobežotos apmērus, KUK var veikt arī Projektu atlases komitejas
funkcijas.
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KUK tiksies tik bieži cik nepieciešams un vismaz reizi gadā vienā no dalībvalstīm. To sasauks pēc
KVI pieprasījuma vai pēc atbilstoši pamatota lūguma, kuru izteiks viens no norīkotajiem biedriem,
vai Komisija. KUK var arī pieņemt lēmumus rakstiskā procesā pēc tās priekšsēdētāja, KVI vai
kādas no dalībvalstu iniciatīvas.
Komisija tiks aicināta uz KUK sapulcēm vienlaikus ar citiem dalībniekiem, un tai būs tiesības
piedalīties katrā KUK sēdē pēc savas iniciatīvas kā novērotājam. Komisija tiks informēta par KUK
sapulču rezultātiem.
8.1.1. KUK funkcijas
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumiem, KUK veiks šādas funkcijas:
 Apstiprinās Kopīgās vadības iestādes (turpmāk – KVI) un Apvienotā tehniskā sekretariāta
(turpmāk – ATS) darba programmu;
 Lems par programmas resursu apjomu un to piešķiršanu tehniskajai palīdzībai un
cilvēkresursiem;
 Katrā sanāksmē izskatīs vadības dokumentus, ko pieņēmusi KVI;
 Lems par projektu atlases kritērijiem un apstiprinās šo kritēriju pārskatīšanu saskaņā ar
Programmas vajadzībām;
 Pildīs projektu atlases komitejas funkcijas;
 Pieņems gala lēmumus par projektu apstiprināšanu un tiem piešķiramo subsīdiju apjomiem;
 Pieņems lēmumus par liela apjoma stratēģiskajiem pārrobežu projektiem, kas netiks izvēlēti
atklātos projektu pieteikumu konkursos saskaņā ar Programmas dokumenta 9.1.4.punktā
izklāstītajiem noteikumiem;
 Katrā no tās sanāksmēm, pamatojoties uz KVI iesniegtajiem dokumentiem izvērtēs un
uzraudzīs paveikto Programmas mērķu sasniegšanai;
 Vismaz reizi gadā pārbaudīs KVI iesniegtos darbības un finanšu datus un, ja nepieciešams,
piemēros atbilstošas sankcijas;
 Pārbaudīs strīdīgos līdzekļu atgūšanas jautājumus, par kuriem ziņojusi KVI;
 Pārbaudīs un apstiprinās pieprasījumus Programmas izmaiņām, kas iesniegti EK.
Papildu iepriekš minētajām funkcijām KUK veiks šādus uzdevumus:
 Apstiprinās Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem un jebkuras būtiskas izmaiņas šajos
dokumentos;
 Apstiprinās projektu pieteikuma dokumentāciju pirms ieteikumu izziņošanas, kuru veic
KVI;
 Apstiprinās KVI informācijas un komunikācijas darbību plānu, kā norādīts Īstenošanas
noteikumu 42.pantā;
 Pārbaudīs revīzijas un kontroles rezultātus, izskatot ikgadējos revīzijas ziņojumus, un
pieņems lēmumus par nepieciešamajām darbībām, kas saistītas ar līdzekļu atgūšanu;
 Nepieciešamības gadījumā izveidos speciālās darba grupas.
8.1.2. Kopīgāš uzraudzības komisijas sastāvs, vadība un lēmumu pieņemšana
KUK ietver proporcionālu skaitu pārstāvju, kurus nozīmējusi katra dalībvalsts (līdz 5 personām no
katras valsts). KUK ietver pārstāvjus no nacionālajām, reģionālajām un vietējām institūcijām, kas ir
atbildīgi par Programmu koordinēšanu dalībvalstī. KUK biedrus nozīmēs par viņu valsts
pārstāvjiem uz funkcionālu, nevis personīgu apsvērumu pamata.
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Saskaņā ar partnerības principu papildus nozīmētajiem pārstāvjiem Programmā iesaistītās valstis
pirms KUK priekšsēdētāja apstiprinājuma nodrošina KUK reģionālo, sociālo un ekonomisko
partneru dalību novērotāju un ekspertu statusā.
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 11.panta 3.punktu EK ir jābūt informētai par katras KUK
sapulces organizēšanu un tajā pieņemtajiem lēmumiem. EK ir jābūt ielūgtai uz katru KUK sapulci.
KUK priekšsēdētājam ir jābūt pārstāvim no kādas Programmā iesaistītās valsts par Programmu
atbildīgās institūcijas. Savukārt KVI pārstāvis darbosies kā priekšsēdētāja vietnieks. Amats tiks
mainīts ik gadu pēc rotācijas principa. Priekšsēdētājs (līdzīgi kā priekšsēdētāja vietnieks) darbosies
kā moderators bez balsstiesībām.
KUK visus savus lēmumus pieņems pēc vienprātības principa. ATS veiks KUK sekretariāta
funkcijas.
KUK asistēs ATS, kas savukārt būs atbildīgs par visas sanāksmju dokumentācijas sagatavošanu,
ieskaitot protokolus. Sanāksmju protokoli tiks sagatavoti un izplatīti elektroniskā formā. Tie tiks
izsūtīti katram KUK sanāksmes loceklim un dalībniekam, kā arī Komisijai.
8.1.3.KUK procedūru noteikumi
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 12.pantu KUK ieceltie biedri vienbalsīgi pieņems procedūru
noteikumus, kas detalizēti izklāstīs šī dokumenta turpmākos nosacījumus, un, jo sevišķi, noteiks
detalizētu KUK uzdevumu, atbildību, sastāva, vadītāju atbildības, sanāksmju un lēmuma
pieņemšanas noteikumu aprakstu.
8.1.4. Interešu konflikts
Ņemot vērā, ka Programmas uzraudzību veiks un lēmumus par finansēšanu pieņems KUK biedri, l
jebkurš interešu konflikts starp KUK biedriem ir nepieļaujams. Jebkuriem lēmumiem un/vai
vērtējumam ir jābūt objektīvam, un to nedrīkst ietekmēt jebkāda individuālo KUK biedru un
konsultējošo ekspertu ieineteresētība projektu vērtēšanas rezultātos. Interešu konflikta gadījumā
personām, kas iesaistītas šajā konfliktā, par to ir jāziņo, un tās nedrīkstēs nepiedalīties lēmumu
pieņemšanas procesā.
Lai izvairītos no interešu konflikta, biedri nedrīkst būt saņēmēji vai projekta partneri. Tie nedrīkst
būt finansiāli iesaistīti projektā kā saņēmēji, partneri, piegādātāji, personāla biedri, eksperti vai
konsultanti, kurus nolīdzis saņēmējs un/vai partneri. Katrs KUK un rīcības komitejas biedrs
paraksta paziņojumu par konfidencialitātes un objektivitātes ievērošanu visā izvērtēšanas procesā.
8.1.5. Nacionālās apakškomitejas
Partnervalstis var ieviest nacionālās konsultatīvās institūcijas – nacionālās apakškomitejas (NAK).
NAK netiks finansēta no ES līdzekļiem. NAK mērķis ir nodrošināt Programmas ieinteresēto pušu
(citas nacionālās, reģionālās un vietējās institūcijas, sociālos un ekonomiskos partnerus, vides
organizācijas, NVO utt.) plašāku dalību Programmas attīstībā, uzraudzībā un informācijas
izplatīšanā. NAK darbosies kā forums iesaistīto valstu nostājas apspriešanai un viedokļa definēšanai
pirms KUK sanāksmēm. NAK var arī darboties kā starpnieki informācijas izplatīšanā par
Programmas piedāvātajām finansēšanās iespējām, kā arī Programmas rezultātu izplatīšanā. NAK
darbību organizēs un finansēs Programmā iesaistītās valstis.
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8.2. Kopīgā vadības iestāde
Saskaņā ar EKPI Regulas 10.pantu Programmu ieviesīs KVI, kas atrodas ES dalībvalstī. ES
dalībvalstis, kas piedalās Programmā (Latvija un Lietuva), kā arī partnervalsts Baltkrievija ir
vienojušās uzticēt Lietuvas Republikas Iekšlietu Ministrijai pildīt Programmas KVI funkcijas.

Kontaktinformācija
Adrese:
Telefons:
Fakss:
E-pasts:
WWW:

Šventaragio iela 2, Viļņa, LT-01510, Lietuva
+370 5 271 71 30
+ 370 5 271 85 51
vilnius.rpd.rastine@vrm.lt
www.vrm.lt

Kopīgā vadības iestāde ir izpildorgāns, uz kuru gulstas kopējā atbildība par Kopīgās operacionālās
programmasvadīšanu, ieskaitot tehnisko palīdzību un KUK pieņemto lēmumu ieviešanu. KVI
vadītājs būs par reģionālo attīstību atbildīgais Iekšlietu ministra vietnieks.

8.2.1.KVI atbildības
KVI būs atbildīga par KOP pārvaldību un ieviešanu saskaņā ar labas finanšu vadības principiem,
ekonomijas un efektivitātes principiem iesaistīto valstu vārdā un veic kontroli un revīziju, kas
nepieciešama saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kurus nosaka atbilstošās regulas un PRAG
noteikumi.
KVI parakstīs līgumu ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Programmas
ieviešanu, kurā būs atrunāti KVI pienākumi, Programmas vadību un finanšu procedūras, TP
līdzfinansēšanas nosacījumi, programmā iesaistīto abu valstu atbildība saistībā ar revīziju un
kontroli un līdzekļu atgūšanu.

8.2.2. Finansiālās saistības
KVI darbība (izņemot aprīkojumu) tiks finansēta no Kopienas līdzekļiem TP un ES dalībvalstu
līdzfinansējums. KVI personāla izmaksas galvenokārt segs apsaimniekotāja organizācija.
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 14.pantu 7.punktu KVI vadības iestāde ieviesīs procedūras, ar
kurām nodrošinās to, lai izdevumi, kas deklarēti saistībā ar Programmas īstenošanu, būtu pamatoti
un likumīgi, un izveidos uzticamas un datorizētas grāmatvedības, uzraudzības un finanšu
informācijas sistēmas.
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 14.panta 8.punktu KVI, izmantojot piemērotas pārbaudes
procedūras, pārliecināsies, ka līdzekļi, kas izmaksāti kā piešķīrumi vai saistībā ar iepirkumiem, tiek
izmantoti tikai tiem mērķiem, kuriem tie piešķirti.

8.2.3. Funkciju sadalījums starp KVI vienībām
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Attēls 2. Kopīgās vadības iestādes uzbūve KVI operatīvās vadības nodaļa

KVI VADĪTĀJS

KREDĪTRĪKOTĀJS

DARBĪBAS
NODROŠINĀJUMA
NODAĻA

GRĀMATVEDIS

REVĪZIJAS
DEPARTAMENTS

FINANŠU
NODAĻA

Iekšlietu Ministrijas Reģionālās politikas departaments būs atbildīgas par Programmas operatīvās
vadības funkcijām un īpaši par šādiem uzdevumiem, kas norādīti Īstenošanas noteikumu 14. un
15.pantā:
 Organizācija un KUK sanāksmju sekretariāts, ieskaitot protokolu rakstīšanu sapulcēm
(funkcija, kas tikusi deleģēta ATS);
 Gada darbības pārskatu izveide un to nosūtīšana KUK un Komisijai;
 Pēc tam, kad saņemts KUK aptirinājums, projektu pieteikumu konkursa un iepirkumu
konkursa izsludināšana, kas nepieciešami projektu atlases nodrošināšanai (funkcija deleģēta
ATS);
 Saņemt projektu pieteikumus, kā arī KUK asistēšana projektu vērtēšanas ziņojumu
sagatavošanā (funkcija deleģēta ATS);
 Pēc tam, kad KUK atlasījusi projektus, subsīdijas līgumu slēgšana ar saņēmējiem un
līgumslēdzējiem attiecībā uz dažādajiem projektiem;
 Projektu uzraudzība (funkcija deleģēta ATS);
 Nepieciešamības gadījumā ietekmes uz vidi novērtēšanas pētījumu sagatavošana;
 Informācijas un komunikācijas plāna īstenošana (funkcija deleģēta ATS).
Iekšlietu ministrijas Reģionālās politikas departaments, pildot operatīvās vadības nodaļas funkcijas,
papildus:
•

katram projektam Programmas ietvaros nodrošinās sistēmu grāmatvedības pārskatu reģistrācijai
un uzglabāšanai datorizētā veidā, apkopos datus, kas nepieciešami finanšu vadībai, uzraudzībai,
revīzijai un darbības izvērtējumam;

•

izvērtēs Programmas ieviešanas progresu, galvenos rezultātus, kas ir sasniegti iepriekšējā gadā,
finanšu ieviešanu un citus faktorus ar nolūku uzlabot Programmas ieviešanu;

•

nodrošinās, lai visi Programmas izdevumus attaisnojošie un revīzijas dokumenti ir pieejami EK
un Eiropas Kopienu Revīzijas palātai 7 gadus pēc Programmas slēgšanas;

•

organizēs līgumu slēgšanu ar ikgadējā ārējas fianšu revīzijas auditoriem KVI tiešajiem
izdevumiem, kā arī KVI iesniegtā gada pārskata ienākumu uz izdevumu ziņojumam. Šī revīzija
palīdzēs nodrošināt KVI grāmatvedības precizitāti. Šorevīziju veiks ārējie auditori;

•

organizēs līgumu slēgšanu ar ārējiem auditoriem projektu izlases pārbaudēm.
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KVI parakstīs līgumus par TP izdevumiem, kas segti no KVI budžeta, bet līgumus, kas attiecas uz
ATS un tās filiālēm, parakstīs ATS. KVI ir tiesības pārbaudīt visus ATS parakstītos līgumus.
KVI finanšu vadības funkcijas
Iekšlietu ministrijas Ekonomikas un finanšu departaments pildīs KVI Finanšu nodaļas funkcijas.
Saskaņā ar EK Finanšu regulu tiks nodrošināta kredītrīkotāja un grāmatveža funkciju nodalīšana.
KVI finanšu vadības funkcijas:
 Viena bankas konta eiro atvēršana saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem
Programmas darījumu vajadzībām, darbojoties kā grāmatvedim KVI ietvaros (Īstenošanas
noteikumu 21.pants) (Finanšu nodaļas funkcija);
 Neatkarīgas un atsevišķas Programmas uzskaites uzturēšana saskaņā ar Īstenošanas
noteikumu 22.panta prasībām. Ziņojuma, kas saskaņo šo uzskaitiar Programmas bilanci
bankas kontā, iesniegšana KUK vismaz vienu reizi gadā (Darbības nodrošināšanas nodaļas,
Finanšu nodaļas un ATS funkcija);
 Detalizēta ikgadējā Programmas budžeta sastādīšana (Operatīvās vadības nodaļas funkcija);
 Maksājumu pieprasījumu Komisijai sagatavošana (Operatīvās vadības nodaļas un Finanšu
nodaļas funkcija);


Finanšu gada pārskatu izveide un to nosūtīšana KUK un Komisijai (Operatīvās vadības
nodaļas un Finanšu nodaļas funkcija);

 Projektu finanšu vadība (funkcija deleģēta ATS).
 KUK tūlītēja informēšana (piecu darba dienu laikā) par visiem līdzekļu atgūšanas
strīdīgajiem gadījumiem (Īstenošanas noteikumu 15.panta (i) punkts) (Operatīvās vadības
nodaļas funkcija);
 Pēc pavaddokumentu, operatīvās un finanšu pārbaudes ES subsīdiju izmaksāšana vai
līdzekļu atgūšanas rīkojumu sagatavošana (Operatīvās vadības nodaļas un Finanšu nodaļas
funkcija);
 Pēc projekta noslēguma un pēc nepieciešamo pārbaužu un revīziju veikšanas gala
maksājumu izmaksāšana saņēmējiem (Īstenošanas noteikumu 15. pants un 27. panta 1.
punkts);
 Jebkurā gadījumā KVI ir atbildīga par jebkuru neattaisnotu un neattiecnāmu līdzekļu
atgūšanu no saņēmējiem ES dalībvalstīs un par atgūto summu atlīdzināšanu EK atbilstoši tās
ieguldījumam Programmā. Ja KVI nespēj atgūt izmaksas viena gada laikā no atgūšanas
rīkojuma izdošanas brīža, tiek piemēroti šī programmdokumenta 9.5.nodaļas noteikumi.
 Izstrādā vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem (Finanšu nodaļas un ATS funkcija),
 Apstiprina, ka:
-
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-

uzrādītie izdevumi atbilst piemērojamajiem PRAG noteikumiem un ir radušies
attiecībā uz finansēšanai izvēlētajiem projektiem saskaņā ar Programmai
piemērojamajiem kritērijiem;

 Ņemt vērā visu veikto revīziju rezultātus, ko veikusi KVI Iekšējais revīzijas dienests vai
personas dienesta uzraudzībā (Operatīvās vadības un Finanšu nodaļas funkcija);
 Saskaņā ar nacionālo likumdošanu, uztur grāmatvedības dokumentāciju datorizētā formā par
izdevumiem, par kuriem tiek ziņots EK;
 Nodrošina, ka saņēmēji saņem kopējo attiecināmās subsīdijas apjomu tik ātri, cik vien
iespējams un pilnā apjomā. Nekādas papildu maksas nedrīkst tikt piemērotas, kuru rezultātā
tiktu samazināts saņēmējiem piešķiramās subsīdijas apjoms (Operatīvās vadības un Finanšu
nodaļas funkcija);
 Vest finanšu uzskaiti par naudas atgūtajiem līdzekļiem vai līdzekļiem, kas izņemti projekta
vai tā daļas anulēšanas gadījumā,. Izņemtie naudas līdzekļi ir jāpārskaita ES kopējā budžetā
pirms Programmas slēgšanas, un tiem jābūt atvilktiem no nākamā izdevumu plāna
(Operatīvās vadības, Finanšu nodaļas un ATS funkcija);
 ES fondu izmaksu uzraudzība Programmas līmenī.
Programmas īstenošanai tiks izmantoti datorizēta uzskaitvedības sistēma.
KVI funkciju veikšanai to atbalstīs ATS, kā tas ir ticis norādīts iepriekš un sīkāk izklāstīts
2.3nodaļā. Uzdevumi, kas tiks deleģēti ATS, tiks formāli protokolēti rakstveidā un ieviesti
pamatojoties uz pārdomātu funkciju sadalīšanu.

KVI Revīzijas departaments
Atbilstoši Īstenošanas noteikumu 14.pantam, KVI revīzijas departaments darbosies saskaņā ar
Iekšlietu ministrijas Iekšējās revīzijas dienestu, kas ir pilnībā neatkarīga no departamentiem, kas
veic operatīvās un finanšu vadības funkcijas KVI.
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumiem galvenās KVI Iekšējās revīzijas departamenta funkcijas ir
šādas:
 Revīzijas programmas ikgadējā īstenošana un atbilstoša procedūru izmantošana KVI
ietvaros. Revīzijas nodaļa sagatavos ikgadējo iekšējās revīzijas ziņojumu un nosūtīs to KVI
Darbības nodrošinajuma nodaļai . KVI Darbības nodrošinajuma nodaļa nodos gada
pārskatus tālāk KUK un EK (Īstenošanas noteikumu 29.pants);
 Projektu revīzijas plāna gada pārskata izstrāde un tā nosūtīšana KVI Operacionālās vadības
nodaļas pārstāvim. Gada pārskati tiks tālāk nodoti KVI un EK Operacionālajai vadības
nodaļai;
 Sākot no Programmas pirmā gada beigām, katru gadu sadarbībā ar KVI operatīvajām un
finanšu nodaļām, nodrošinās ikgadējā audita plāna izveidi un ieviešanas pārraudzību
projektiem, kurus finansē Programma (Īstenošanas noteikumu 37.panta 1.punkts).

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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Papildus iepriekš minētajām revīzijām, KVI un dažādie projekti Saņēmēji un partneri būs pakļauti
EK, Eiropas revidentu tiesas, EK Biroja Krāpšanas apkarošanai un jebkuriem ārējiem auditoriem,
kurus pilnvarojušas šīs instances.

8.3. Apvienotais tehniskais sekretariāts
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 16.pantu, savu funkciju veikšanā KVI atbalstīs ATS. Dalībvalstis
ir piekritušas, ka ATS funkcijas tiks deleģētas esošajam Apvienotajam tehniskajam
sekretariātam – valsts iestādei, ko izveidojusi Iekšlietu ministrija INTERREG, EKPI un Eiropas
teritoriālās sadarbības programmām.
Kontaktinformācija
Adrese: Konstitucijos avēnija 7, LT-09308, Viļņa, Lietuva
Tālrunis: +370 5 261 0477
Fakss: +370 5 261 0498
E-pasts: info@enpi-cbc.eu
WWW: www.vilniusjts.eu; www.enpi-cbc.eu

ATS būs atbildīgs par Programmas operatīvo vadību ikdienā, projektu ieviešanas pārbaudi un
projektu finanšu vadību un darbosies kā KUK sekretariāts. Par ATS darbību atbildēs KVI.

8.3.1. ATS funkcijas
ATS ir šādas funkcijas:
 Assistēt KVI, KUK;
 Projektu finanšu vadība;
 Projektu pieteikumu saņemšana, KVI sekretariāta funkciju pildīšana un ziņojumu, ieskaitot
KUK rekomendāciju, izsūtīšana EK;
 Projektu ieviešanas pārbaude;
 KUK sapulču organizēšana un protokolu rakstīšana, tās lēmumu sagatavošana, ieviešana un
sasniegto rezultātu pārbaude, ieskaitot rakstisku procedūru organizēšanu utt.;
 palīdzības sniegšana finansētajiem projektiem attiecībā uz pasākumu īstenošanu un
finansiālo pārvaldību;
 Programmas informācijas un komunikācijas plāna izstrāde un īstenošana;
 Finansiālās un statistiskās informācijas iegūšana un nodrošināšana par ieviešanu, kas
nepieciešama pienācīgai Programmas uzraudzībai;
 Atbalstīt KVI dokumentu izstrādē, kas nepieciešami Programmas ieviešanai, ieskaitot
pieteikumu formas un vadlīnijas/rokasgrāmatas pieteikumu iesniedzējiem/subsīdiju
saņēmējiem un ziņojumu veidlapas;
 Atbalstīt KVI gada pārskatu izveidē;
 Informācijas izplatīšana ar mērķi popularizēt Programmu;
 Aktivitāšu un publicitātes pasākumu organizēšana par Programmas ieviešanu un tās darbību;
 Informācijas nodrošināšana pieteikumu iesniedzējiem, saņēmējiem un sabiedrībai kopumā
saskaņā ar vienlīdzības principu;
 Ar KVI un KUK atļauju izsludināt iepirkumu konkursus un aicinājumus iesniegt
priekšlikumus projektu izvērtēšanai;
 Iesniegto pieteikumu reģistrācija un to tehniskās atbilstības izvērtēšana;
 Sagatavot subsīdiju līgumus, pēc tam kad KUK ir apstiprinājusi projektus;
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 Veikto darbību virzības uzraudzība, ieskaitot finansēto projektu finansiālo progresu,
apkopojot un pārbaudot projektu uzraudzības ziņojumus, uzraugot ieguvumus, rezultātus un
īstenošanas finansiālos jautājumus;
 Parastā sekretariāta darba veikšana, piemēram, sapulču organizēšana, protokolu rakstīšana
utt.

8.3.2. ATS personāls
Detalizēti ATS uzdevumi tiks noteikti līgumā starp KVI un ATS, kā arī ATS procedūrāss. ATS būs
starptautisks personāls, ko veidos Programmā iesaistīto valstu pilsoņi. ATS personāls darbosies
saskaņā ar Lietuvas Republikas darba likumdošanu. Personāla skaits un kvalifikācija atbildīs
iepriekš minētajiem uzdevumiem. ATS personāls runās visās saistītajās valodās – lietuviešu,
latviešu, krievu un angļu.
ATS tiks finansēts no Tehniskās palīdzības budžeta.

8.3.3. Filiāles
ATS filiāles tiks izveidotas Latvijā (Daugavpilī) un Baltkrievijā (Vitebskā), lai informētu
potenciālos saņēmējus valstīs, kurās tiks ieviesta programma. Viena ATS filiāle Baltkrievijā
(Vitebskā) atradīsies Videbskas apgabala administrācijas telpās un otra ATS filiāle Latvijā
atradīsies Latgales plānošanas reģiona Daugavpils informācijas centrā. ATS parakstīs līgumu ar
Latvijas filiāles uzņemošo iestādi.

8.4. Pārskats par Programmas vadībā iesaistītajiem personāla resursiem
Indikatīvais personāla skaits, kas tiks nodarbināts katrā no organizācijām, kas ir iesaistītas
Programmas vadībā, to būs sekojošs (ar nosacījumu, ja KUK neizlemj savādāk):
• KVI operatīvā daļa – 4 pilna laika / nepilna laika darbinieki;
• KVI finanšu vadības sadaļa – 3 pilna laika / nepilna laika darbinieki;
• KVI revīzijas sadaļa – 2 pilna laika / nepilna laika darbinieki;
• ATS – 7 pilna laika darbinieki;
• ATS filiāles – 2 pilna laika darbinieki (viens pilna laika darbinieks katrā filiālē).

8.5. Datorizētā programmu vadība sistēma
Lai nodrošinātu Programmas un projekta datu atbilstošu uzglabāšanu un apstrādi KVI un ATS
veidos drošu, ierobežotas pieejamības datorizētu programmas vadības sistēmu – programmas datu
bāzi. Datubāze nodrošina pilna Programmas dzīves cikla informācijas glabāšanu un apstrādi, un ir
balstīta uz projekta līmeņa datiem. Tas ir instruments, kuru izmanto projekta saņemšanā,
aizpildīšanā, novērtēšanā un ziņošanā par to, uzraudzībā un izvērtēšanā, maksājumiem un
Programmas līmenī izrietošajiem datiem.

9. PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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9.1. Projektu pieteikumu iesniegšanas procesa pārvaldība
9.1.1. Subsīdiju saņēmēji un projekta partneri
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 40.pantu, projektus var iesniegt pretendenti, kas pārstāv
partnerības, kuras sastāv vismaz no viena partnera no ES dalībvalsts, kura piedalās Programmā
(Lietuva un/vai Latvija) un vismaz no vienas partnervalsts (Baltkrievija). Programmas ietvaros
partnerības var veidot viens subsīdijas saņēmējs un neierobežots projekta partneru skaits. Subsīdijas
saņēmējam un visiem projekta partneriem ir jāatrodas Programmas teritorijā (kā norādīts 2.1.
nodaļā).
Programma tiek īstenota saskaņā ar šādiem dokumentiem:
 Komisijas Regulu (EK) Nr. 951/2007 (2007.gada 9.augusts), kas nosaka pārrobežu
sadarbības programmu īstenošanas noteikumus;
 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1638/2006 (2006. gada 24. oktobris), ar
ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
izveidošanai;
 Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, kas nosaka Finašu regulējumu attiecībā uz
Eiropas Kopienu vispārējo budžetu;
 Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, kas nosaka ieviešanas kārtību Padomes
regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, kas nosaka Eiropas Kopienu vispārējā budžeta
finanšu regulējumu;
 Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Pārrobežu sadarbības Stratēģisko
dokumentu 2007 – 2013 (turpmāk – Stratēģiskais dokuments);
 Praktisko EK ārējo sakaru līgummetožu rokasgrāmatu 2006 (un tā pielikumiem).
Atbilstoši ES regulas Nr. 1638/2006 14.pantam, kas paredz EKPI izveidošanu, šādi partneri
(subsīdijas saņēmēji un projekta partneri) ir tiesīgi saņemt Programmas finansējumu:
 nacionāla un reģionāla līmeņa institūcijas;
 tādas partnervalstu decentralizētas vienības kā reģioni, departamenti un
pašvaldības;
 kopuzņēmumi, ko kopīgi izveidojušas partnervalstis un reģioni, un Kopiena;
 starptautiskās organizācijas, ieskaitot reģionālās organizācijas, AN organizācijas,
departamentus un misijas, starptautiskās finanšu institūcijas un attīstības bankas, ja
tās sniedz savu ieguldījumu šīs Regulas mērķu sasniegšanā;
 Kopienas iestādes un struktūras, bet tikai, lai realizētu tāda veida atbalsta
pasākumus, kas minēti Nr. 1638/2006 16. pantā;
 Eiropas Savienības aģentūras;
 valsts vai daļējas valsts organizācijas, vietējās instances vai administrācijas un ar
tām saistītās konsorcijas;
 šādas nevalstiskas iestādes:
o nevalstiskās organizācijas;
o organizācijas, kas pārstāv nacionālās un/vai etniskās minoritātes;
o vietējo iedzīvotāju grupas un tirgotāju asociācijas;
o kooperatīvi, arodbiedrības, organizācijas, kas pārstāv ekonomiskās un
sociālās intereses;
o vietējās organizācijas (ieskaitot organizāciju tīklus), kas iesaistītas
decentralizētā reģionālā sadarbībā un integrācijā;
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o patērētāju organizācijas, sieviešu un jauniešu organizācijas, izglītības,
kultūras, izpētes un zinātniskās organizācijas;
o universitātes;
o pārrobežu asociācijas, nevalstiskās asociācijas un neatkarīgie
fondi.
Katram projektu pieteikumu konkursam KUK definēs tos pieteikuma iesniedzēju veidus, kam būs
tiesības pretendēt uz Programmas finansējumu. Programma neparedz konkurējošu aktivitāšu
līdzfinansēšanu valsts atbalsta izteiksmē.
Detalizētas atbilstības prasības iespējamajiem subsīdijas saņēmējiem tiks noteiktas projektu
pieteikumu dokumentācijā.
Subsīdijas saņēmējam jāuzņemas pilna tiesiskā un finansiālā atbildība par Kopienas fondu
pārvaldību attiecībā pret vadošo iestādi. Subsīdijas līgums par projekta ieviešanu tiks noslēgts ar
subsīdijas saņēmēju.
Pirms subsīdijas līguma parakstīšanas subsīdijas saņēmējam ir jāizklāsta kārtība KUK apstiprinātā
partnerības līgumā, kādā tiks organizēta viņa un projekta partneru sadarbība, un tostarp arī
nodrošināta profesionāla projekta finanšu vadība.

9.1.2. Projektu veidi
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 41.pantu Programmas ietvaros var tikt atbalstīti šādi trīs projektu
veidi:
(a) Integrēti projekti, kuros partneri savā attiecīgajā teritorijā veic daļu no darbībām, kas
veido kopējo projektu;
(b) Simetriski projekti, kuros līdzīgas aktivitātes tiek veiktas paralēli gan dalībvalstīs, gan
partnervalstī;
(c) Vienkāršie projekti, kas notiek galvenokārt vai tikai kādā no ES dalībvalstīm vai kādā
partnervalstī, bet ko īsteno par labu visiem kopīgās darbības programmas partneriem
vai to daļai.

9.1.3. Projektu finansēšanas veidi
Programmas ietvaros ir paredzēti šādi divi veidi, kā tiks piešķirti līdzekļi:
(a) Atklāti projektu konkursi: šis ir pats izplatītākais projektu finansēšanas veids Programmas
mērķa sasniegšanai, un ir aprēķināts, ka lielākā daļa Programmas finansējuma tiks iztērēta,
lai atbalstītu projektus, kuru pieteikumi iesniegti atklāta konkursa ietvaros. Šādi projekti
tiks atlasīti konkursa kārtībā. Detalizēts projekta pieteikuma iesniegšanas un atlases
procesa apraksts ir sniegts punktos 9.1.4 – 9.1.5.
(b) Liela mēroga projekti: šie ir stratēģiski nozīmīgi projekti ar spēcīgu politisko pamatojumu
nacionālā līmenī, tie vērsti uz būtisku pārrobežu reģiona problēmu risināšanu un ir
nozīmīgi visa Programmas reģiona stabilai attīstībai. Šādu projektu sarakstu izveido un
apstiprina KUK. Liela mēroga projektiem ir jābūt ar skaidru pārrobežu ietekmi,
izstrādātiem saskaņā ar Programmas noteikumiem un vērstiem uz Programmas mērķu
Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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sasniegšanu, kā arī visai attiecīgajai projekta dokumentācijai ir jābūt gatavai tādā līmenī,
lai projektu īstenošanu varētu uzsākt nekavējoties. Liela mēroga projekti tiks finansēti
ārpus konkursa , un tie nekonkurēs ar projektu pieteikumiem, kas iesniegti atklātā konkursa
ietvaros. Līdzfinansējuma likmi šādiem projektiem nosaka KUK katram šādam projektam
individuāli. Lai iesniegtu liela mēroga projekta pieteikumu, ir jāizmanto tā pati pieteikuma
forma, kas tiek izmantota citiem projektiem, tāpat arī visiem nepieciešamajiem
pavaddokumentiem jābūt iesniegtiem KUK lēmuma pieņemšanai, kas tiks balstīts uz
Programmas atlases kritērijiem.
Liela mēroga projektiem var tikt piešķirti līdz pat 30% no Programmas kopējā finansējuma.

9.1.4. Liela apjoma mēroga projekti
Papildu tiem liela mēroga projektiem, kuru izvēles principi ir izklāstīti Programmas 9.1.3. sadaļas
(b) apakšpunktā, KTF ir noteicis šādus stratēģiskus projektus:
1. Latvijas un Baltkrievijas Republiku robežas šķērsošanas punkta “Grigorovščina” celtniecība
un aprīkošana (budžets ir 2,5 miljoni eiro);
2. Lietuvas un Baltkrievijas robežas šķērsošanas punkta “Privalka” celtniecība un aprīkošana
(budžets ir 2,5 miljoni eiro).
Galvenās šo projektu aktivitātes:
Robežkontroles punkta vietas paplašināšana, ieskaitot kopējas ēkas celtniecību, kurā iespējams
izvietot visus valsts kontroles dienestus, kā arī nepieciešamo palīgkonstrukciju izbūvi (kontroles
līniju nojumes, īpašas konstrukcijas kravu pārbaudei un boksi, kas nodrošinās rūpīgāku transporta
veidu pārbaudi, utt.) un tehnikā aprīkojuma nodrošināšanu.
Tāpat ir arī paredzēts aprīkot robežas šķērsošanas punktus ar radio komunikāciju, un
telekomunikāciju iekārtām, automātisku muitas kontroles sistēmu sadalītajiem un radioaktīvajiem
materiāliem, drošības sistēmu, datoriem un biroja iekārtām.
Pēc projektu ieviešanas robežu šķērsošanas punkta kapacitāte Baltkrievijas pusē atbildīs tai, kas
atrodas Latvijas un Lietuvas robežu pusē (Privalka-Raigardas, 500 transporta līdzekļi dienā),
(Grigorovšķina-Paternieki, 1000 transporta līdzekļi dienā).
Šie projekti jau ir iepriekš apstiprināti no Programmā iesaistīto valstu puses, taču to īstenošana var
tikt uzsākta, kad šie projekti un to iepirkumu dokumenti tiks apstiprināti Eiropas Komisijā. KVI ar
šo projektu īstenotājiem subsīdijas līgumu parakstīs tikai tad, kad to dokumentācijas, ieskaitot
iepirkumu dokumentu un vides ietekmes novērtējuma atbilstība, tiks pārbaudīta ATS. KVI
piedalīsies iepirkumu dokumentu pārbaudē, ka arī veiks pārbaudes projekta īstenošanas laikā.
Citus liela mēroga robežas šķērsošanas investīciju projektus KUK var izraudzīties vēlākā
Programmas īstenošanas stadijā, saņemot iepriekšēju Eiropas Komisijas apstiprinājumu.
Liela mēroga projekti tiks pilnā apjomā dokumentēti (ieskaitot tehniski ekonomisko pamatojumu un
vides ietekmes novērtējumu). ATS izstrādās liela mēroga projekta pieteikuma formu, tāpat arī ATS
veiks pilnu projektu administratīvo, atbilstības un kvalitātes pārbaudi. Gala lēmumu par liela
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mēroga projektiem pieņems KUK pēc tam, kad no Eiropas Komisijas būs saņemts pieteikuma
formu un pavaddokumentu apstiprinājums .
Liela mēroga projektu subsīdijas līguma slēgšanas procedūrām ir jābūt saskaņā ar PRAG. Pēc tam,
kad tiks parakstīts subsīdijas līgums starp vadības iestādi un subsīdijas saņēmēju, tiks izstrādāts
galīgā iepirkumu dokumentu versija. Ņemot vērā Programmas reģionālo un pārrobežu dimensiju,
tāpat arī budžeta apjomu, šāda tipa projektu skaitam un tiem paredzēto finanšu līdzekļu apjomam ir
jābūt ierobežotam, līdz ar to ir noteikts, ka liela mēroga projektiem ir paredzēts piešķirt līdz 30% no
kopējā Programmas budžeta.

9.1.5. Projekta pieteikuma izstrāde
EKPI pārrobežu sadarbības Programma darbosies, balstoties uz vienotu pieteikuma un vienotu
atlases procesu abās robežas pusēs – ES un Baltkrievijā. Katram projektam tiks izstrādāta vienota
projekta pieteikuma forma, savukārt ES teritorijā un ārpus tās īstenotās aktivitātes tiks skaidri
nošķirtas.
Tad, kad visa nepieciešamā konkursa dokumentācija tiks sagatavota un KUK un KVI to būs
apstiprinājusi, ATS izsludinās projektu pieteikumu konkursu. Projektu pieteikumu konkursu skaits
gadā būs elastīgs un balstīsies uz Programmas īstenošanas progresu. Paredzēts, ka pirmais projektu
pieteikumu konkurss tiks izsludināts 2009.gada pirmajā pusē.

Projektu pieteikumu konkursu dokumenti (ieskaitot pieteikuma formas) un vadlīnijas pieteikumu
iesniedzējiem izstrādās Apvienotais tehniskais sekretariāts. Tās varēs lejupielādēt Programmas
mājas lapā, kā arī iegūt Apvienotajā tehniskajā sekretariātā, Daugavpils un Vitebskas filiālēs.
ATS un tā filiāles sniegs potenciālajiem pieteikuma iesniedzējiem visu nepieciešamo informāciju
par projekta sagatavošanu saskaņā ar informācijas, publicitātes un konsultāciju procedūrām, kas
aprakstītas 9.8. nodaļā.
Projekta pieteikums (un tā e-versija) projekta pieteikuma iesniedzējam (kurš pēc subsīdijas līguma
parakstīšanas kļūs par subsīdijas saņēmēju) ir jāiesniedz Apvienotajā tehniskajā sekretariātā vai
kādā no tā filiālēm personīgi vai ar kurjera starpniecību. Lai pārliecinātos, ka ATS ir saņēmis visus
iesniegtos pieteikumus, projekta pieteikuma e-versija subsīdijas saņēmējam ir jānosūta pa e-pastu
ATS ne vēlāk par papīra versijas iesniegšanu. Pēc pieteikuma saņemšanas ATS ievadīs pieteikumus
Programmas administrēšanas sistēmā un Programmas elektroniskās datu bāzes sistēmā.

9.1.6. Projektu pieteikumu vērtēšana, un atlase
Pieteikumu vērtēšana tiks veikta divos posmos:
1. Apvienotais tehniskais sekretariāts, balstoties uz administratīvajiem un atbilstības
kritērijiem, vērtēs iesniegto projektu pieteikumu administratīvo un projektu pieteicēju
atbilstību, kā arī pārbaudīs projektos paredzētos izdevumus un plānotās aktivitātes.
Atbilstības pārbaudes laikā KVI un ATS var sadarboties ar nacionālajām institūcijām
Latvijā un Baltkrievijā, lai pārbaudītu subsīdijas saņēmēju un projekta partneru tiesisko
statusu, kā arī, lai pārliecinātos, vai projekts nepārklājas ar citām ES vai citu ārējo fondu
finansētām aktivitātēm.
2. KUK izvēlēti ATS darbinieki un nepieciešamības gadījumā KUK apstiprināti neatkarīgie
eksperti veiks projektu pieteikumu vērtēšanu, balstoties uz atlases un piešķiršanas
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kritērijiem. Informācijas koordinators nepiedalīsies projektu pieteikumu vērtēšanā, savukārt
tie ATS darbinieki, kas būs tieši iesaistīti projektu pieteikumu vērtēšanā, nepildīs KUK
sekretariāta pienākumus.
KUK darbosies kā projektu atlases komiteja.
Projektu pieteikumu vērtēšanai tiks izmantoti tie kritēriji, kas izstrādāti projektu iesnieguma
dokumentācijā (vadlīnijās pieteikumu iesniedzējiem).
Projektu pieteikumu kvalitātes vērtēšana tiks veikta, vadoties pēc atlases un piešķiršanas kritērijiem,
un tās rezultāti tik izteikti skaitliskā formā (iegūtajos punktos). Projektu pieteikumu vērtēšanā tiks
piemērots “četru acu” princips, proti, katru pieteikumu izlasīs vismaz divi vērtētāji.
Nepieciešamības gadījumā vērtēšanā var tikt piesaistīta papildu (tehniskā vai tematiskā) ekspertīze.
Projektu pieteikumu vērtēšana sāksies ar pieteikumu atvēršanas sesiju – KUK sēdi. Pēc tam ATS
sadarbībā ar KVI veiks administratīvo un projektu pieteicēju atbilstības, ka arī izdevumu un
aktivitāšu vērtēšanu. Pieteikuma atvēršanas sesijas, administratīvos un vispārējās atbilstības
rezultātus jāapstiprina KUK (kas darbojas kā Projektu atlases komiteja).
Pēc tam KUK priekšsēdētāja vietniekam ir jāierosina rakstiska procedūra vērtētāju (ATS un/vai
piesaistīto vērtētāju) iecelšanai katram projektu pieteikumu konkursam. Tad, kad šī procedūra ir
noslēgusies, tiks uzsākta projektu pieteikumu kvalitātes vērtēšana, balstoties un atlases un
piešķiršanas kritērijiem.
Projektu pieteikumu kvalitātes vērtēšana sāksies ar ievada sesiju, kurā vērtētāji saņems
norādījumus, vienosies par saskaņotu vērtēšanas kritēriju interpretāciju, pieņems kopējo vērtēšanas
shēmu, parakstīs konfidencialitātes deklarāciju un izsniegs vērtētājiem projektu pieteikumus. Ievada
sesiju vadīs KVI. Protokolu ievada sesijai sagatavos ATS.
Tālāk vērtētāji veiks individuālu projektu pieteikumu vērtēšanu to ierastajā atrašanās vietā. Projektu
pieteikuma vērtēšana var tikt veikta, izmantojot drošas pieteikumu elektroniskās kopijas un
pielikumus no Programmas datubāzes vai drošu vienotu e-pasta kontu. Kā katra projekta pieteikuma
vērtēšanas rezultāts būs individuāla vērtēšanas tabula, kurā tiks uzrādīti iegūtie punkti un sniegti
attiecīgie komentāri.
Projektu pieteikumu kvalitātes vērtēšana tiks noslēgta ar noslēguma sesiju, kurā piedalīsies visi
iesaistītie vērtētāji. Sesijas laikā vērtēšanas tabulas tiks konsolidētas. Balsošana netiks izmantota.
Konsolidētās vērtēšanas tabulas ietvers iegūtos punktus un komentārus, ko sniedzis katrs iesaistītais
vērtētājs. Gadījumos, kad vērtētāju piešķirtais punktu skaits ievērojami atšķirsies, tiks piesaistīts
trešais vērtētājs, un visi sniegtie komentāri tiks iekļauti vērtēšanas ziņojumā. Noslēguma sesiju
vadīs KVI. Noslēguma sesijas protokolu sagatavos ATS. Vērtēšanas ziņojums tiks veidots no
konsolidētajām vērtēšanas tabulām, kā arī ievada un noslēguma sesiju protokoliem, un to
apstiprinās KUK.
Vērtēšanas ziņojums, kas tiks veidotos, pamatojoties uz PRAG prasībām, sastāvēs no katra projekta
pieteikuma vērtējuma kopsavilkuma, ieskaitot vērtēšanas tabulas, piešķirtos punktus, vērtētāju un
atlases komitejā iesaistīto KUK locekļu sniegtajiem komentāriem, ka arī tas sevī ietvers neatbilstošo
projektu pieteikumu sarakstu un pamatojumu to neatbilstībai.
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KUK atlasīs tos projektus, kas saņems finansējumu, kā arī noteiks finansējuma apjomu katram
projektam. KUK var gan apstiprināt, gan noraidīt projekta pieteikumu. Apstiprinot projektu, KUK
var sastādīt nelielu izmaiņu sarakstu (t.i., izvirzīt nosacījumus), kuras nepieciešams veikt projekta
pieteikuma formā. Izmaiņas var būt tikai tehniska rakstura, un tās nedrīkst mainīt projekta saturu vai
mērķus, galvenos projekta rezultātus vai tā aktivitātes. Finansēšanas lēmumi jāpieņem KUK,
vadoties pēc vienprātības principa.
Pēc lēmuma par finansējuma piešķiršanu Apvienotajam tehniskajam sekretariātam uzreiz par to ir
jāinformē subsīdijas saņēmējs.

9.1.7. Līgumu slēgšanas procedūras
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 23.pantu līguma slēgšanas procesiem un nepieciešamajai
standarta dokumentācijai, kas izmantojama Programmas ieviešanai, jābūt saskaņā ar iepirkumu
konkursu un/vai projektu pieteikumu konkursu izsludināšanas laikā spēkā esošo PRAG. Šīs līguma
procedūras būs piemērojamas visai Programmas ģeogrāfiskajai zonai, gan Programmā iesaistīto ES
dalībvalstu teritorijā, gan arī Baltkrievijas teritorijā. Saskaņā ar Kopienas direktīvu par iepirkumu
procedūrām, Latvijas un Lietuvas subsīdiju saņēmēji atkarībā no to juridiskā statusa slēgs
pakalpojuma līgumus, kas nepieciešami projektu īstenošanai, balstoties uz nacionālās likumdošanas
aktiem par iepirkumiem.

9.2. Revīzija un izdevumu pārbaude
Nepieciešamās kontroles un revīzijas procedūras atbilstoši EKPI regulējošajam ietvaram ir šādas:
-

projekta izdevumu, kā arī operatīvā un finansiālā projekta atskaišu pārbaude (PRAG
prasības),
KUI atlasītas projektu izlases pārbaudes saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 37.panta
2.punktu,
Iekšējā revīzija iekšējai dokumentu apritei un atbilstoša procedūru piemērošana KVI
ietvaros saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 15.panta 2.punkta d) apakšpunktu,
KVI kontu ikgadējā gada noslēguma ārējā revīzija atbilstoši Īstenošanas noteikumu 14.panta
4.punktam.

9.2.1. Projektu izdevumu pārbaude saskaņā ar PRAG subsīdijas līgumu
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 15. panta 1. punktu KVI ir atbildīga par Programmas (tostarp arī
tehniskās palīdzības) vadību un īstenošanu saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības, ekonomijas,
efektivitātes un iedarbīguma principiem. Tāpat arī KVI veic citas pārbaudes saskaņā ar spēkā
esošajiem noteikumiem.
Katram subsīdijas saņēmējam projekta līmenī ir jānozīmē auditors, kuram jāpārbauda, vai subsīdijas
saņēmēja un projekta partneru deklarētie izdevumi ir faktiski radušies, vai tie ir norādīti pareizi un
vai par tiem ir tiesības saņemt finansējumu saskaņā ar subsīdijas līgumu. Pēc pārbaužu veikšanas
auditoram ir jāizsniedz izdevumu pārbaudes atskaite. Visām projektu izmaksām ir jābūt
pārbaudītām pilnībā, un pārbaužu rezultātiem jābūt atspoguļotiem izdevumu pārbaudes atskaitē.
Izdevumu pārbaužu atskaitēm jābūt iesniegtām ATS kopā ar finanšu pieprasījumu saskaņā ar PRAG
noteikumiem.
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Izdevumu pārbaužu izmaksām jābūt ietvertām katra projekta budžetā. Detalizēta izdevumu
pārbaužu veikšanas un atskaišu iesniegšanas kārtība (saskaņā ar PRAG noteikumiem) tiks ietverta
sekundārajos dokumentos/programmas rokasgrāmatā.

9.2.2. Projektu izlases pārbaudes
Saskaņā ar Īstenošanas Noteikumu 37. panta 1. punktu, lai nodrošinātu izlases pārbaudes, sākot no
Programmas pirmā gada beigām Iekšējais revīzijas dienests sadarbībā ar Kopīgās vadības iestādes
struktūrvienībām katru gadu izstrādā KVI finansēto projektu revīzijas programmu.
KVI ir jānolīgst ārēja neatkarīga revīzijas institūcija un jāveic projektu izlases pārbaude (vismaz 5%
projektu ir jābūt pārbaudītiem) saskaņā ar Projektu revīzijas programmu. KVI Iekšējam revīzijas
dienestam ir jāpārrauga ikgadējās Projektu revīzijas programmas īstenošana.
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 37. panta 2. punktu augstākminētās pārbaudes veic pēc
dokumentiem un projektu īstenošanas vietā projektu izlasei, ko KVI izraudzījusies ar nejaušas
izlases metodi, kuras pamatā ir starptautiski atzītas revīzijas normas, jo īpaši ņemot vērā riska
faktorus, kas saistīti ar projektu budžetu, darbības veidu, subsīdijas saņēmēja veidu vai citiem
būtiskiem aspektiem. Izlasei jābūt pietiekami reprezentatīvai, lai nodrošinātu pieņemamu
pārliecības līmeni attiecībā uz tiešām kontrolēm, ko KVI veic par projektos deklarēto izdevumu
faktiskās pastāvēšanas pareizību un atbilstību finansējuma saņemšanas kritērijiem.
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 30. panta 1. punktu KVI Iekšējais revīzijas dienests katru gadu
sagatavo ziņojumu par iepriekšējā gada projektu revīzijas programmas īstenošanu un to iesniedz
KVI, KUK un EK kā gada atskaites pielikumu. Šajā ziņojumā jābūt izklāstītai metodoloģijai, ko
KVI izmantojusi, lai izveidotu reprezentatīvu projektu izlasi, veiktajām pārbaudēm, ierosinājumiem
un secinājumiem, ko KVI izdarījusi par attiecīgo projektu finanšu pārvaldību.

9.2.3. KVI iekšējā revīzija
Kopīgās vadības iestādes Iekšējais revīzijas dienests pārbauda iekšējās dokumentu plūsmas un
procedūru pareizu piemērošanu KVI.

9.2.4. KVI ārējā revīzija
Neatkarīgi no Iekšlietu ministrijas Iekšējā revīzijas dienesta iekšējām revīzijām, KVI jāslēdz līgums
ar neatkarīgu akreditētu revidentu, kas veiks ex-post pārbaudes par to izdevumu un ieņēmumu
stāvokli, ko KVI deklarējusi savā ikgadējā finanšu pārskatā. Ārējā revīzija aptver visus izdevumus,
ko KVI tieši veikusi saistībā ar tehnisko palīdzību un saistībā ar tās veikto projektu vadību
(maksājumi projektiem). Ārējās revīzijas ziņojums apstiprina to izdevumu un ieņēmumu stāvokli,
ko kopīgā vadības iestāde deklarējusi savā ikgadējā finanšu pārskatā, un jo īpaši to, ka deklarētie
izdevumi ir faktiski radušies, ka tie ir norādīti pareizi un ka par tiem ir tiesības saņemt finansējumu.

9.3. Programmas izvērtēšana un uzraudzība
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 6. pantu Komisijai jāveic vidējā termiņa kopējās darbības
programmas izvērtēšana, un tās rezultātiem jābūt paziņotiem programmas KUK un KVI.
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Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 6.pantu vidēja termiņa kopējās darbības programmas izvērtēšana
ir jāveic kā daļa no programmas pārskata atbilstoši stratēģijas dokumentam. Izvērtējumu veiks
Eiropas Komisija un tās rezultāti, kuriem jābūt paziņotiem KUK un KVI, nepieciešamības gadījumā
var tikt izmantoti, lai programmā veiktu nepieciešamās korekcijas.
Papildu vidējā termiņa izvērtējumam Eiropas Komisija jebkurā laikā var veikt kopējās darbības
programmas izvērtējumu vai tās daļas izvērtējumu.
Gadā, kas sekos kopējās darbības programmas finansēto projektu īstenošanas beigām, Programmas
ex-post izvērtēšanu veiks Eiropas Komisija.
KUK var izlemt, vai ir nepieciešams veikt papildu Programmas izvērtējumu jebkurā Programmas
īstenošanas posmā.
Uzraudzības un izvērtēšanas mērķis ir uzlabot ieviešanas kvalitāti, efektivitāti un saskaņotību.
Izvērtējumu rekomendācijas tiks ņemtas vērā programmu veidošanai tālākā nākotnē vai arī, veicot
Programmas korekcijas.
Kopīgā vadības iestāde un Kopīgā uzraudzības komiteja nodrošinās Programmas ieviešanas
vispārējo kvalitāti. Tās veic uzraudzību un izvērtēšanu, pamatojoties uz finanšu rādītājiem,
ieguvumu un rezultātu indikatoriem, kas minētas šīs programmas 6.nodaļā.
Lai novērtētu projektu progresu attiecībā pret Programmas mērķiem, KUK un KVI veicot
uzraudzību, ir jāņem vērā ar subsīdijas saņēmējiem parakstītie subsīdijas līgumi (kuros uzrādīti
saskaitāmi ieguvumi un rezultāti, kā arī katra projekta sasniegumu indikatori), subsīdijas saņēmēju
atskaites un pārbaužu projektu īstenošanas vietā iegūtie dati.
Saskaņā ar subsīdijas līgumu, subsīdijas saņēmējiem projekta progresa atskaites (tehniskās un
finanšu) regulāri ir jāiesniedz ATS. Lai izdarītu vispārējus secinājumus par Programmas īstenošanu,
ATS apkopos atskaišu, asignēto un izmaksāto Programmas finanšu līdzekļu datus. Saskaņā ar
Īstenošanas noteikumu 28.pantu, šī informācija tiks izmantota Kopīgās vadības iestādes ikgadējo un
gala atskaišu sagatavošanai.
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9.4. Programmas finanšu plūsmas procedūras
Programmas vajadzībām tiks atvērts atsevišķs Valsts Kases Euro konts Lietuvas bankā. Jebkādiem
procentu ienākumiem, kas gūti no priekšfinansējuma, jābūt atmaksātiem atpakaļ Programmai, ka arī
tie ir jānorāda Programmas īstenošanas noslēguma ziņojumā Komisijai. Visiem bankas darījumiem
jābūt parakstītiem no kredītrīkotāja un grāmatveža puses. Subsīdijas līguma un maksājumu
parakstīšanai arī tiks piemērots „četru acu” princips.
Attēls Nr. 2. Finanšu plūsma
Eiropas Komisija
Atskaitās par revīzijas aktivitātēm
Regulāri pieprasa maksājumus
KVI apstiprinātajai programmai

Lietuvas Iekšlietu ministrija

Pārbauda un apstiprina maksājumu
pieprasījums un pārbauda atskaites
Apvienotais tehniskais sekretariāts
Atlīdzina ENPI
Pieprasa maksājumus;
izdevumus iesniedz saņēmēja un partneru
pārbaudītu izmaksu atskaiti
Saņēmējs

Sistēmas darbības efektivitātes pārbaudes

Kopīgā vadības iestāde

Ārējā
revīzija

Ziņo par auditora
pārbaudītiem maksājumiem
Partneris

Partneris

Izmaksu plūsma
Maksājumu pieprasījums
Revīzija
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KVI finanšu vadības nodaļa ir atbildīga par maksājumu saņemšanu no EK un maksājumu veikšanu
subsīdijas saņēmējiem. Katrs subsīdijas saņēmējs ir atbildīgs par no KVI saņemtā finansējuma
tālāku pārdali attiecīgā projekta partneriem.

9.5. Līdzekļu atgūšana
Saskaņā ar KVI Īstenošanas noteikumu 27.panta 1. punktu būs atbildīga par jebkuru līdzekļu
atgūšanu (neatbilstoši izlietotu vai neizlietotu) un tās atgūtās daļas vai apjoma atlīdzināšanu EK,
atbilstoši tās ieguldījumam Programmā.
Gadījumos, kad subsīdijas līguma atskaitē, revīzijas vai kontroles pasākumu laikā tiek atklāti
nepamatoti izdevumi, KVI attiecīgajiem subsīdijas saņēmējiem izdos pieprasījumu pēc nepamatoti
iztērēto līdzekļu atmaksas.
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 27.panta 2.punktu gadījumos, kad līdzekļu atgūšana attiecas uz
subsīdijas saņēmēju, līgumslēdzēju vai partneri, kas atrodas kādā no ES dalībvalstīm, un, ja KVI
neizdodas attiecīgos izdevumus atgūt viena gada laikā pēc atgūšanas rīkojuma izdošanas, ES
dalībvalsts, kurā atrodas attiecīgais subsīdijas saņēmējs, līgumslēdzējs vai partneris, veic konkrētā
parāda samaksu KVI un pēc tam vēršas pret konkrēto subsīdijas saņēmēju, līgumslēdzēju vai
partneri.
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 27. Panta 3 punktu, gadījumos, kad līdzekļu atgūšana attiecas uz
subsīdijas saņēmēju, līgumslēdzēju vai partneri, kas atrodas kādā no partnervalstīm, un, ja kopīgajai
vadības iestādei neizdodas attiecīgos izdevumus atgūt viena gada laikā pēc atgūšanas rīkojuma
izdošanas, kopīgā vadības iestāde vēršas Komisijā, kas, pamatojoties uz pilnīgu dokumentāciju,
pārņem līdzekļu atgūšanu no konkrētā subsīdijas saņēmēja, līgumslēdzēja vai partnera, kas atrodas
attiecīgajā partnervalstī, vai arī tieši no šīs valsts iestādēm.
Saskaņā ar 27.panta 6.punktu, gadījumos, kad KVI vainas vai nolaidības dēļ parādu nav izdevies
atgūt vai, ja nav bijis iespējams ES dalībvalstij vai Komisijai nosūtīt pilnīgu dokumentāciju, kā
iepriekš norādīts, KVI turpina būt atbildīga par līdzekļu atgūšanu arī pēc viena gada termiņa, un
parāda summas tiek deklarētas kā summas, kam nevar saņemt Kopienas finansējumu.

9.6. Atskaišu gatavošana
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 28.panta 1.punktu ne vēlāk kā katra gada 30. jūnijā KVI
Komisijai iesniedz ikgadējo pārskatu par Programmas īstenošanu laikā no iepriekšējā gada 1.
janvāra līdz 31. decembrim; minēto pārskatu iepriekš apstiprina KUK. Pirmo ikgadējo pārskatu
iesniedz ne vēlāk kā Programmas otrā gada 30. jūnijā.
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 28. panta 2.punktu katrā pārskatā jāiekļauj šādas ziņas:
- Tehnisko daļu, kurā apraksta progresu, kas panākts programmas un tās prioritāšu īstenošanā,
parakstīto līgumu sīku sarakstu, kā arī radušās grūtības, ja tādas ir, pasākumus, kas
iepriekšējā gadā veikti saistībā ar tehnisko palīdzību, pasākumus, kas veikti saistībā ar
projektu pārraudzību, novērtēšanu un revīziju, to rezultātus un rīcību, lai novērstu
konstatētās problēmas, informācijas un komunikācijas pasākumus,, nākamajā gadā
īstenojamo pasākumu programmu;
- Finanšu daļu, kurā katrai prioritātei euro izteiksmē norāda summas, ko KVI kā Kopienas
ieguldījumu izmaksājusi Komisija un kā līdzfinansējumu izmaksājušas programmā
iesaistītās valstis, kā arī visus programmas ieņēmumus, KVI veiktos maksājumus un atgūtos
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-

līdzekļus saistībā ar tehnisko palīdzību un projektiem, kā arī pārskatu, kurā atspoguļoti
saskaņoti šīs uzskaites un programmas bankas konta atlikuma dati, projektu īstenošanā
radušos attaisnoto izdevumu summu atbilstoši subsīdijas saņēmēju pārskatos un maksājumu
pieprasījumos sniegtajiem datiem, kopīgās vadības iestādes saistību un izdevumu
provizorisko budžetu nākamajam gadam;
KVI pārstāvja parakstītu deklarāciju, kurā apliecināts, ka vadības un kontroles sistēmas, kas
programmā ieviestas iepriekšējā gada laikā, joprojām atbilst Komisijas apstiprinātajam
modelim un ka to darbība ir bijusi tāda, ka tās sniedz pamatotu pārliecību par pārskatā
minēto izdevumu stāvokļa pareizumu, kā arī par atbilstošo darījumu likumību un pareizību.

Saskaņā ar 32.pantu noslēguma pārskatā par kopīgās darbības programmas īstenošanu mutatis
mutandis iekļauj tos pašus elementus, ko iekļauj ikgadējos pārskatos, tostarp tā pielikumus, par visu
programmas darbības laiku. To iesniedz ne vēlāk kā 2016. gada 30. jūnijā.

9.7. Valodu lietojums
Ņemot vērā faktu, ka Programma ir multinacionāla, tādēļ, lai atvieglotu tās pārvaldību un
samazinātu izpildes periodus, saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 8.pantu kā oficiālā Programmas
valoda ir noteikta angļu valoda.
Programmas dokuments un pieteikuma dokumentācija tiks tulkota nacionālajās programmā
iesaistīto valstu valodās, un visi šie dokumenti būs pieejami Programmas interneta mājas lapā.
Programmas dokumenta un pieteikuma dokumentācijas tulkošana tiks finansēta no tehniskās
palīdzības budžeta.

9.8. Informācijas un publicitātes nodrošināšana, un konsultāciju
sniegšana
Programmas informācijas un komunikāciju pasākumu mērķis ir nodrošināt pēc iespējas plašāku
potenciālo projektu pieteikumu iesniedzēju piedalīšanos, uzsvērt Eiropas Kopienas lomu un
nodrošināt EK un nacionālo fondu atbalsta caurspīdīgumu.
Saskaņā ar Īstenošanas noteikumu 42. pantu Kopīgā vadības iestāde ir atbildīga par kopīgās
darbības Programmas informācijas un publiskošanas pasākumu īstenošanu. KVI jāveic pasākumi,
kas nepieciešami Kopienas finansējuma vai līdzfinansējuma publiskošanas nodrošināšanai, attiecībā
gan uz savām darbībām, gan darbībām, kas tiek finansētas no Programmas līdzekļiem. Ikdienas
uzdevumi laicīgas un efektīvas informācijas, publicitātes un konsultāciju pasākumu īstenošanai tiks
deleģēti Apvienotajam tehniskajam sekretariātam. Šī uzdevuma izpildei ATS algos informācijas un
komunikācijas koordinatoru. Ir paredzēts, ka reģionālie kontaktpunkti Daugavpilī (Latvija) un
Vitebskā (Baltkrievija) atbalstīs ATS Programmas publicitātes aktivitāšu īstenošanā un informācijas
nodrošināšanā potenciāli ieinteresētajām pusēm. Informācijas izplatīšanā par Programmas
sniegtajām iespējām iesaistīsies arī par Programmu atbildīgās nacionālās institūcijas Lietuvā,
Latvijā un Baltkrievijā, reģionālās un vietējās instances, robežu reģionu attīstības aģentūras,
Eiroreģioni, ekonomiskie un sociālie partneri, kā arī nevalstiskās organizācijas.
Plašs publicitātes un informācijas pasākumu spektrs būs vērsts uz Programmas potenciālajiem
subsīdijas saņēmējiem. Tie tiks informēti/konsultēti par šādiem pamatjautājumiem:
 pieejamais Programmas finansējums;
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atbilstības noteikumi, kuri jāievēro finansējuma saņemšanai;
projektu pieteikumu vērtēšanas procedūras;
finansējamo projektu atlases kritēriji;
to nacionālā, reģionālā vai vietējā līmeņa institūciju kontakti, kuras var sniegt informāciju
par Programmu;
 vispārējie projektu īstenošanu regulējošie noteikumi.

Informācijas un konsultāciju pasākumi ir jāveic katrā Programmas posmā: sagatavošanā, īstenošanā
un uzraudzībā. Papildus tam jāorganizē arī iegūtās pieredzes apmaiņas pasākumi. Īstenojot
informācijas un publicitātes aktivitātes, informācija tiks izplatīta šādām mērķa grupām:
- ES institūcijām un pilsoņiem;
- Ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem;
- Valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām;
- Eiroreģioniem, kas darbojas Programmas reģionā;
- Plašsaziņas līdzekļiem;
- Sabiedrībai kopumā.
Saistībā ar šo tiek plānots īstenot, lietojot reģiona līmenim atbilstošas metodes, plaša apjoma
informācijas un publicitātes pasākumus, aptverot pēc iespējas lielāku skaitu plašsaziņas līdzekļu.
Lai nodrošinātu pēc iespējas aktīvākas sabiedriskās attiecības, tās tiks īstenotas sadarbībā ar
reģionālajām, projektu vadības institūcijām un tām valsts iestādēm, kas nodrošina līdzfinansējumu.
Galvenās paredzētās sabiedrisko attiecību aktivitātes ir norādītas zemāk.
Tabula Ne. 8. Informācijas un publicitātes pasākumi

PASĀKUMS
Informācijas kampaņa par projektu
pieteikumu konkursu

Subsīdijas saņēmēju, projektu un
valsts finansējuma saraksta
publiskošana
Partneru meklēšanas pasākumi

Informācijas un apmācību pasākumi
par pieteikumu sagatavošanu

Apmācības par projektu vadību un
atskaišu sagatavošanu
Projektu pieteikumu iesniedzēju un
Subsīdijas saņēmēju konsultēšana

GALVENĀ
MĒRĶA GRUPA
Potenciālie
projektu
pieteikumu
iesniedzēji,
sabiedrība kopumā
Sabiedrība kopumā

PASĀKUMU BIEŽUMS
Pēc katra projektu pieteikumu
konkursa izsludināšanas

Pēc subsīdijas līgumu
parakstīšanas, kas seko
projektu pieteikumu
konkursiem
Katra projektu pieteikumu
konkursa laikā

Potenciālie
projektu
pieteikumu
iesniedzēji
Potenciālie
Katra projektu pieteikumu
projektu
konkursa laikā
pieteikumu
iesniedzēji
Subsīdijas saņēmēji Katram projektu pieteikuma
konkursam (pēc subsīdijas
līgumu parakstīšanas)
Projektu
Ikdienas darba ietvaros
pieteikumu
iesniedzēji un

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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Rakstisku materiālu un publikāciju
sagatavošana
Raksti un preses relīzes
Programmas interneta mājas lapa
Vizuālās identitātes zīmes
(Programmas, ES logotipi)

subsīdijas saņēmēji
Visi
Visi
Visi
Visi

Regulāri
Katram projektu pieteikumu
konkursam
Pastāvīgi (www.enpi-cbc.eu)
Vadoties pēc vizuālās
identitātes noteikumiem

Programmas īstenošanas laikā tiks ievērotas vizuālās identitātes vadlīnijas, kas jāpiemēro EK
ārējām darbībām, kā tas ir publicēts EuropeAid interneta mājas lapā
http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_en.htm.
Informācija par informācijas /publicitātes pasākumiem tiks iekļauta gada pārskatos.
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PIELIKUMS NR. 1. PROGRAMMAS FINANŠU TABULA
C
PROGRAMMAS
INDIKATIVĀS
PROVIZORISKĀS
INDIKATĪVĀS
SAISTĪBAS
PROVIZORISKĀS
EK
EK SAISTĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMS FINANSĒJUMS 2008
Projekti
TP
KOPĀ 2008
2009
Projekti
TP
KOPĀ 2009
2010
Projekti
TP
KOPA 2010
2011
Projekti
TP
KOPĀ 2011
2012
Projekti
TP
KOPĀ 2012
2013
Projekti
TP
KOPĀ 2013
2014
Projekti
TP
KOPĀ 2014
2015
Projekti
TP
KOPĀ 2015
2016
Projekti
TP
KOPĀ 2016
KOPĀ

A

B

5.737.360
5.737.360

516.362
48.080
564.442

0
170.466
170.466

0
170.466
170.466

6.271.987
6.271.987

564.479
137.747
702.226

3.155.548
488.377
3.643.925

1.262.219
488.377
1.750.596

6.397.427
6.397.427

575.768
144.248
720.016

8.853.799
511.426
9.365.225

4.488.184
511.426
4.999.610

8.205.192
8.205.192

738.467
148.004
886.471

8.448.725
524.741
8.973.466

10.483.306
524.741
11.008.047

8.335.699
8.335.699

750.213
158.479
908.692

9.937.585
561.880
10.499.465

8.199.397
561.880
8.761.277

6.789.001
6.789.001

611.010
157.636
768.646

7.167.215
558.890
7.726.105

8.829.437
558.890
9.388.327

Nav piemērojams

0
157.370
157.370

N.A.
557.945
557.945

3.583.607
557.945
4.141.552

Nav piemērojams

0
149.540
149.540

N.A.
530.319
530.319

716.721
530.319
1.247.040

N.A.
76.084
76.084
X
4.933.488

N.A.
269.750
269.750
X
41.736.666

0
269.750
269.750

Nav piemērojams
41.736.666

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.

D
PROGRAMMAS
INDIKATĪVIE
PROVIZORISKIE
MAKSĀJUMI EK
FINANSĒJUMS -

41.736.666
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2007-2016
KOPĒJAIS FINANSĒJUMA RĀDĪTĀJS
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10,57%
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PIELIKUMS NR. 2. TERMINU VĀRDNĪCA
Pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Lietuva-Baltkrievija mērķiem un ar programmu
saistītajiem dokumentiem ir piemērojamas šādas definīcijas:

TERMINS

DEFINĪCIJA

Subsīdijas saņēmējs
(Vadošais partneris)

Organizācija, kas paraksta subsīdijas līgumu ar Kopīgo vadības
iestādi un kas uzņemas pilnu tiesisko un finansiālo atbildību par
projekta īstenošanu attiecībā uz šo iestādi; tā saņem finanšu līdzekļus
no Kopīgās vadības iestādes un nodrošina to pārvaldību, ja
nepieciešams, izplatīšanu atbilstoši līgumiem, kas noslēgti ar
partneriem; tā viena pati ir atbildīga Kopīgās vadības iestādes priekšā
un tieši atskaitās iestādei par aktivitāšu operatīvo un finansiālo
progresu. To ieceļ visi projekta partneri.

Projekta budžets

Projekta kopējo izmaksu uzskaitījums. Nepieciešams izmantot
piezīmes, lai izskaidrotu izdarītos pieņēmumus.

Projektu pieteikumu
konkurss

Atklāts Kopīgās vadības iestādes konkurss, kas tiek izsludināts
konkrētām pieteikuma iesniedzēju kategorijām ar mērķi ierosināt
darbības noteiktās ES Programmas ietvaros.

Līdzfinansēšana

Divu vai vairāku pušu ir iesaistīšanas projekta finansēšanā.

Konsultanti

Cilvēki, kas par maksu sneidz profesionālās konsultācijas.

Līgums

Līgums starp diviem vai vairākiem cilvēkiem vai organizācijām ar
noteiktiem nosacijumiem un apņemšanos nodrošināt pakalpojumus
un/vai piegādes pret atlīdzību.

Līguma budžets

Līguma īstenošanas izmaksu kopsavilkums. Šo izmaksu kopums ir
līguma vērtība. Iesaistot subsīdijas: budžets parāda no Līgmslēdzējas
iestādes pieprasītā finansējuma apmērus un kopējās izmaksas.
Ienākumi ir arī jābūt uzrādītiem.

Līguma vērtība
Līgumslēdzējs

Kopējais līguma budžets.
Persona, kas paraksta pakalpojumu, darba vai piegādes līgumu ar
Kopīgo vadības iestādi vai ar subsīdijas saņēmēju, un kas uzņemas
pilnu tiesisko un finansiālo atbildību attiecīgā līguma istenošanu
attiecībā uz Kopējo vadības institūciju /subsīdijas saņēmēju.

Izplatīšana

Projekta informācijas izplatīšana, kas nozīmē plašākas auditorijas
informēšana par projektu un tā rezultātiem. To var paveikt ar
semināru, informatīvo izdevumu, preses relīžu un līdzīgu paņēmienu
palīdzību. Tas var ļaut organizācijām mācīties vienai no otras
pieredzes.

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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Efektivitāte

Uzdevumu izpilde ar minimāliem nepieciešamajiem resursiem.

Eiropas Komisija

Eiropas Kopienu komisija.

Izvērtēšanas komiteja

Komiteja, kas sastāv no nepāra skaita biedru (vismaz trīs), kuriem ir
atbilstoša tehniskā un administratīvā pieredze, lai sniegtu informētu
viedokli par iepirkumu konkursiem vai pieteikumiem subsīdījas
piešķiršanai.

Eksperts

Persona, kuru nodarbina līguma slēdzējs, lai tā sniegtu savu
ekspertīzi, kas nepieciešama atbilstošai līguma izpildei.

Tehniski ekonomiskais
pamatojums

Pētījums, kas sniedz prognozes, vai projekts darbosies un sasniegs
gaidāmos rezultātus. Šāda veida pētījums detalizēti izvērtē projekta
tehnisko dizainu, tā izmaksas un ieguvumus, sociālos un vides
aspektus, institucionālos jautājumus, finanšu un citus aspektus.
Tehniski ekonomiskais pamatojums parasti tiek izstrādāts projekta
dzīves cikla sagatavošanas posmā.

Subsīdijas gala saņēmēji

Tie, kas gūs labumu no projekta ilgtermiņā plašākā sabiedrības vai
nozares līmenī.

Finanšu līgums

Līgums starp EK un partnervalstīm, ko arī parakstījusi Kopīgā
vadības iestāde, un kas nosaka programmas ieviešanas mērķus un
notiekumus.

Subsīdija

Nekomerciālas dabas tiešais maksājums, kuru veic Kopīgā vadības
iestāde noteiktam subsīdijas saņēmējam kādas darbības ieviešanai
(vai arī atsevišķos gadījumos tās budžeta daļas finansēšanai), lai
sekmētu ES politikas mērķu sasniegšanu.

Vadlīnijas pieteikuma
iesniedzējiem

Dokuments, kas izskaidro mērķi aicinājumam iesniegt pieteikums
subsīdijas piešķiršanai. Tas ietver noteikumus par to, kas var
pieteikties, kādi darbību veidi un izmaksas var tikt finansētas, kā arī
tas nosaka vērtēšanas (atlases un līguma piešķiršanas) kritērijus.
Dokuments arī satur praktisku informāciju par to, kā aizpildīt
pieteikuma formu, kādus dokumentus nepieciešams pievienot, kā arī
izskaidro pieteikšanās noteikumus un procedūras.

Liela mēroga projekti

Projekti, kas aptver tādu darbu, pasākumu vai pakalpojumu kopumu,
kuri paredzēti nedalāmas konkrēta rakstura funkcijas izpildei ar
skaidri noteiktiem kopīgu interešu mērķiem, lai veiktu pārrobežu
ieguldījumus.
Regulāra projekta informācijas (parasti vismaz finansiālas, tehniskas
un institucionālas) iegūšana un analīze ar mērķi pārbaudīt projekta
rezultātus, salīdzinot tos ar tā definētajiem mērķiem, iznākumiem,
budžetu un darba plānu.

Uzraudzība
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Nevalstiskā organizācija
(NVO)

Neatkarīga, bezpeļņas organizācija ar noteiktu dienaskārtību vai
mērķi, piemēram, vides saglabāšana, kādas konkrētas nozares
asociācijas.

Kopīgās darbības
programmas dalībvalstu
pašu resursi
Dalībvalstis

Finanšu resursi no centrālā, reģionālā vai vietējā dalībvalstu budžeta.

Dalībvalstis (Latvija un Lietuva) un partnervalsts (Baltkrievija), kas
piedalās kopīgā darbības programmā.

Partnervalsts

Baltkrievija, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1638/2006 pielikumā.

Provizoriskais tehniski
ekonomiskais
pamatojums

Provizorisks projekta dzīvotspējas novērtējums, kas parasti norisinās
projekta dzīves cikla identifikācijas posmā. Provizoriskais tehniski
ekonomiskais pamatojums kopumā aptver tās pašas tēmas, kādas
tehniski ekonomiskais pamatojums, taču mazāk detalizētā apjomā.

Iepirkumi

Preču, aprīkojuma, pakalpojumu u.c. iegāde

Projekta partneris

Dalībnieks projektā, atbildīgs par projekta aktivitāšu ieviešanu
saskaņā ar projekta plānu un partnerības līgumu, kas noslēgts ar
subsīdijas saņēmēju (vadošo partneri).

Projekta dzīves cikls

Noderīgs instruments izpratnes veidošanai par projekta attīstības
posmiem.
Pamata projekta dzīves cikla modelis ietver šādus posmus:
Identifikācija posms, kad tiek identificētas un izpētītas idejas
iespējamajam projektam.
Sagatavošanas posms, kad projekta ideja tiek rūpīgi izstrādāta.
Izvertēšanas posms, kad ieteiktais projekts tiek precīzi
novērtēts un nepieciešamības gadījumā labots.
Finansēšanas posms, kad tiek pieņemti lēmumi par projekta
finansēšanu un tā ieviešanu.
Ieviešanas un uzraudzības posms, kad projekts tiek ieviests un
tiek izpildītas periodiskas pārbaudes, lai nodrošinātu projekta virzību
saskaņā ar tā plānu.
Izvērtēšanas posms, kad projekta rezultāti tiek izvērtēti un
jaunas projektu idejas iegūtas

Nemateriālais projekts

Projekts, kas ir paredzēts pārmaiņu ieviešanai un kam nav fiziska gala
produkta, proti, tas nav saistīts ar celtniecību vai iekārtu sagādi.
Nemateriālie projekti ietver tādas aktivitātes kā institucionālā
nostiprināšana, apmācības, politikas reformas, pieredzes apmaiņu.

Ieinteresētās puses

Cilvēk, kas ir interēti vai iesaistīti projektā un/vai tie, kurus tieši vai
netieši ietekmē projekta rezultāti. Jāatzīmē, ka ne visas ieinteresētās
puses neizbēgami gūst labumu no ierosinātā projekta.

Stratēģija

Visaptverošs mērķu kopums un plāni to sasniegšanai.

Neoficiāls tulkojums. Tulkojums spēkā kopš 2009. gada 31. jūlija.
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EKPI PS Stratēģijas
dokuments

Dokumentu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1638/2006 7. panta 3.
punktā un kas cita starpā nosaka kopīgu darbības programmu
sarakstu, to indikatīvo daudzgadu asignējuma apjomu un teritoriālās
vienības, kas tiesīgas piedalīties katrā no programmām.

Ilgtspējīgs

Projekts ir ilgtspējīgs, kad tas var sniegt atbilstošu labumu apjomu
mērķa grupai pietiekami ilgā laika periodā pēc tam, kad finansējuma
devēja palīdzība ir pārtraukta.

SVID analīze

Analīzes metode programmas teritorijas stipro pušu, vājo pušu,
iespēju un draudu identificēšanai ar mērķi identificēt programmas
mērķus.

Mērķa grupa

Grupas/organizācijas, kuras projekta īstenošana ietekmēs pozitīvi.

Tehniskā palīdzība

Sagatavošanas, vadības, uzraudzības, novērtēšanas, informēšanas,
revīzijas un kontroles pasākumi, kā arī citi iespējamie pasākumi ar
mērķi pastiprināt administratīvo kapacitāti, kas nepieciešama kopīgu
darbības programmu īstenošanai.

Tehniskās palīdzības
līgums

Līgums starp pakalpojuma nodrošinātāju un Kopīgo vadības iestādi,
kura ietvaros pakalpojuma nodrošinātājs veic padomdevēja lomu,
vada vai uzrauga projektu, atbilstoši līgumam nodrošina ekspertus vai
arī darbojas kā iepirkumu pārstāvis.

Iepirkuma konkurss

Rakstisks vai formāls piedāvājums piegādāt
pakalpojumus vai izpildīt darbus par nolīgto cenu.

Iepirkuma konkursa
procedūra

Iepirkuma konukrsa līguma noslēgšanas process, sākot no konkursa
izsludināšanas un beidzot ar līguma piešķiršanu attiecīgā iepirkuma
konkursa ietvaros.
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