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Dear Reader!

Since 2004, when Latvia joined the European Union (EU), the financial resources 
from the EU funds have become available for the development of such sectors 
as employment, education, entrepreneurship, science, innovation, transport, 
environment and the other sectors in the same way as it is for the other EU 
countries. Now we are in the middle of the second  EU funds programming period, 
which has started in 2007 and will last till 2013. During these seven years, there will 
be 4.5 billion euro allocated from the European Social Fund (ESF), the European 
Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) for various 
projects. These financial resources for the development of national economy of 
Latvia are divided into three operational programs or support areas:
•	 “Human Resources and Employment”,
•	 “Entrepreneurship and Innovations”,
•	 “Infrastructure and Services”.

Considering the previous EU funds acquisition experience, number of 
improvements have been made in the EU funds management system during 
the second programming period. After development of the appropriate 
documentation and completion of other administrative terms, implementation of 
the new programming period projects is now in full swing. During the previous 
period, there were approximately 6800 projects implemented, and since launching 
the new period open calls more than 3000 projects have been confirmed.

We hope that more than one hundred samples of the projects included in this 
edition will serve as a source of inspiration for other authors of the project ideas 
and the potential project applicants!

Ministry of Finance of the Republic of Latvia – 
EU Funds Managing Authority in Latvia

Cienījamais lasītāj!

Kopš Latvija 2004. gadā pievienojās Eiropas Savienībai (ES), tai, tāpat kā citām 
ES dalībvalstīm, pieejams ES fondu finansējums nodarbinātības, izglītības, 
uzņēmējdarbības, zinātnes, inovāciju, transporta, vides un citās nozarēs. Nu jau 
atrodamies otrā ES fondu apguves posma vidū, jo otrais ES finansējuma apguves 
cēliens sākās 2007. gadā un ilgs līdz 2013. gadam. Septiņu gadu ilgajā laika posmā 
projektu īstenotājiem Latvijā pieejami 4,5 miljardi eiro no Eiropas Sociālā fonda 
(ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF). Šie 
līdzekļi Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai iedalīti trīs lielās atbalsta 
sfērās jeb darbības programmās:
•	  “Cilvēkresursi un nodarbinātība”,
•	  “Uzņēmējdarbība un inovācijas”,
•	  “Infrastruktūra un pakalpojumi”.

Ņemot vērā iepriekšējo ES naudas apguves pieredzi, otrajā periodā veikti vairāki 
fondu apguves sistēmas uzlabojumi. Pēc attiecīgās dokumentācijas izstrādes un 
citu administratīvo nosacījumu izpildes jaunā fondu apguves perioda projektu 
īstenošana nu norit pilnā sparā. Ja iepriekšējā apguves periodā kopā tika īstenoti 
ap 6800 projekti, tad kopš pirmo jaunā plānošanas perioda projektu konkursu 
izsludināšanas īstenošanai apstiprināti vai īstenoti vairāk nekā 3000 projekti.

Ceram, ka šajā izdevumā apkopotie 108 projektu piemēri kalpos par iedvesmas 
avotu arī turpmākajiem projektu ideju autoriem un potenciālajiem projektu 
pieteicējiem!

Latvijas Republikas Finanšu ministrija – 
ES fondu vadošā iestāde Latvijā
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Darbības programmas atbalsta pamatvirzieni:

•	 izglītības	un	zinātnes	attīstība – zinātnes intelektuālā potenciāla attīstība, 
augstākās izglītības kvalitātes un tās atbilstības darba tirgus prasībām 
veicināšana, profesionālās un vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošana, 
mūžizglītības attīstība; 

•	nodarbinātības	 un	 sociālās iekļaušanās	 veicināšana – iedzīvotāju 
konkurētspējas uzlabošana, pašnodarbinātības un komercdarbības uzsākšanas 
atbalsts, darba drošības paaugstināšana, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana 
darba tirgū visām sabiedrības grupām;  

•	 valsts,	reģionālā	un	vietējā	 līmeņa	pārvaldes	 institūciju	administratīvās	
kapacitātes	stiprināšana – institūciju darbības atbilstības nodrošināšana 
visaugstākajiem kvalitātes standartiem, sniegto pakalpojumu pieejamības 
veicināšana, pārvaldes institūciju, sociālo partneru un NVO savstarpējās sadarbības 
atbalstīšana sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veidošanā un ieviešanā.

The main support areas of the Operational Programme:

•	 development	of	education	and	science – development of the intellectual 
potential of science, promotion of the quality of the higher education and its 
compliance to the requirements of the labour market, improvement of the 
quality of the vocational and general education, development of lifelong learning;

•	promotion	 of	 employment	 and	 social	 inclusion – improvement of 
competitiveness of inhabitants, support for starting self-employment 
and commercial activities, increase of labour safety, provision of equal 
opportunities in the labour market for all social groups;

•	 administrative	 capacity	 building	 at	 the	 governmental,	 regional	 and	
local	levels – compliance of the performance of the institutions to the 
highest quality standards, promotion of availability of provided services, 
support of cooperation among public administration, support for mutual 
cooperation between social partners and non-governmental organisations for 
development and implementation of the community-orientated policy.

1. darbības programma / 1st Operational Programme

Cilvēkresursi un nodarbinātība
Human Resources and Employment

Projektus darbības programmas ietvaros līdzfinansē ESF ~551 miljonu eiro 
apmērā, kas ir 12,2% no 4,53 miljardiem eiro – kopējā Latvijai piešķirtā ESF, ERAF 
un KF finansējuma plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Šobrīd īstenoti 
aptuveni 600 projekti.*

The projects within the Operational Programme are funded by ESF in the amount 
of ~551 million EUR that makes 12.2% of 4.53 billion EUR – the total ESF, ERDF 
and CF funding allocated to Latvia for the programming period of 2007 – 2013. 
Currently approximately 600 projects are implemented.**

* Šajā sadaļā tālāk minētajiem ES fondu projektiem, 
kas atrodas īstenošanas procesā, iespējamas izmaiņas 
finansējuma apmērā.

** Amount of funding may change for those 
EU Funds projects mentioned further in this 
section that are in the implementation process.

Augstākā izglītība un zinātne
Higher Education and Science

Izglītība un prasmes
Education and Skills

Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā
Promotion of Employment and Health at Work

Sociālās iekļaušanās veicināšana
Promotion of Social Inclusion

Administratīvās kapacitātes stiprināšana
Administrative Capacity Building

Tehniskā palīdzība
Technical Assistance

EUR 116,7 milj.
21,2%

EUR 128 milj.
23,2%

EUR 206,4 milj.
37,5%

EUR 26,5 milj.
4,8%

EUR 54,9 milj.
10%

EUR 18,3 milj.
3,3%



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)
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1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

Rīgas reģ.

Rīga

144 585

170 100

Daugavpils Universitāte 
Daugavpils University

The aim of the project is to increase the 
number of highly qualified specialists 
with Master’s degree being able to 
plan, create and implement high 
technology products, as well as high 
added value products and services, 
especially in the areas of natural 
sciences, mathematics, information 
technologies, engineering sciences, 
health care, environmental sciences 
and creative industries. It is estimated 
that 52 master students in Daugavpils 
University will receive scholarships 
within the project; moreover at least 
80% of them will have Master’s degree 
by August 31, 2015.

Projekta mērķis ir palielināt augsti 
kvalificētu maģistra grādu ieguvušo 
speciālistu skaitu, īpaši dabaszinātņu, 
matemātikas, informācijas tehnoloģiju, 
inženierzinātņu, veselības aprūpes, 
vides zinātņu un radošo industriju 
jomā, kas spēj plānot, radīt un ieviest 
ražošanā augstas  tehnoloģi jas 
produktus, kā arī produktus un 
pakalpojumus ar augstu pievienoto 
vērtību. Paredzams, ka projekta 
īstenošanas gaitā mērķstipendijas 
Daugavpils Universitātē saņems 52 
maģistranti, turklāt vismaz 80% šo 
atbalstu saņēmušo līdz 2015. gada 
31. augustam būs ieguvuši maģistra 
zinātnisko grādu.

Support for Implementation of 
Master Studies in Daugavpils 
University

Atbalsts Daugavpils 
Universitātes maģistra studiju 
īstenošanai

Latgale

Daugavpils

1 183 335

1 392 159

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Latvian Institute of Organic Synthesis

The aim of the project is to establish 
a new interdisciplinary group of 
researchers and develop an innovative 
approach for development of new and 
patentable anti-cancer remedies using 
zinc enzymes (ZE) as a pharmacologic 
target. The direction of the research 
is development of ZE inhibitors that 
is acknowledged as one of the most 
perspective directions in the area 
of development of new anti-cancer 
chemotherapy remedies. In order to 
decrease the costs of new medicine 
and ensure more rational use of 
natural resources, it is envisaged 
to develop environment friendly 
alternative methods for determining 
ZE synthesis and biological activity 
within the innovative approach.

Projekta mērķis ir radīt jaunu 
starpdisciplināru zinātnisko grupu 
un izstrādāt inovatīvu pieeju jaunu, 
patentspējīgu pretvēža līdzekļu 
izstrādei, par farmakoloģisko mērķi 
izmantojot cinku saturošus enzīmus 
(CSE). Pētījuma virziens ir CSE 
inhibitoru izstrāde, kas atzīta par 
vienu no perspektīvākajiem virzieniem 
jaunu pretvēža ķīmioterapijas līdzekļu 
radīšanā. Lai samazinātu jaunu zāļu 
radīšanas izmaksas un nodrošinātu 
taupīgāku dabas resursu izmantošanu, 
inovatīvās pieejas ietvaros plānots 
izstrādāt  v idei  draudzīgas CSE 
inhibitoru sintēzes un bioloģiskās 
aktivitātes noteikšanas alternatīvas 
metodes.    

Development of Inhibitors 
Containing Zinc Enzymes and 
Research on Anti-cancer Activity

Cinku saturošo enzīmu 
inhibitoru izveide un pretvēža 
aktivitātes pētījumi

Rīgas reģ.

Rīga



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)
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1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

Rīgas reģ.

Rīga

Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University

3 236 980

2 751 429

Projekta  mērķ is  i r  sagatavot 
konkurētspējīgus zinātniekus un 
atjaunot akadēmisko personālu 
vairākās izglītības tematiskajās grupās 
(veselības aprūpe un sociālā labklājība, 
sociālās zinātnes, komerczinātnes un 
tiesības), kā arī sagatavot speciālistus 
ar augstāko kvalifikāciju Latvijas 
augstskolām, valsts institūcijām un uz 
zināšanām balstītām komercsabiedrībām. 
Projekta īstenošanas gaitā 120 doktoranti 
un zinātniskā grāda pretendenti saņem 
stipendijas un materiālu atbalstu 
zinātniski pētnieciskajā darbā.

The aim of the project is to train 
competitive scientists and renew 
academic staff in several educational 
programmes (health  care  and 
social wellbeing, social sciences, 
commercial sciences and law), as well 
as prepare specialists with the highest 
qualification for higher education 
institutions in Latvia, state institutions 
and knowledge based commercial 
entities. Within the project, 120 
doctoral students and applicants 
for the scientific degree will receive 
scholarships and material support for 
their scientific research.

Support for Doctoral Students 
in Acquiring Study Programme 
and Acquisition of the Scientific 
Degree in Rīga Stradiņš University

Atbalsts doktorantiem studiju 
programmas apguvei un 
zinātniskā grāda ieguvei Rīgas 
Stradiņa universitātē

Rīgas reģ.

Rīga

Rīgas Stradiņa universitāte
Rīga Stradiņš University

380 600

323 509

Projekta mērķis ir sekmēt dabaszinātņu 
un veselības aprūpes jomu attīstību 
Lat vi jā ,  veic inot  uz  z inātnisko 
pētniecību orientētu speciālistu 
apmācību un sagatavojot augsti 
kvalificētus speciālistus šajās jomās. Šī 
projekta ietvaros maģistranti, kas studē 
dabaszinātnes izglītības tematiskajā 
grupā un veselības aprūpes izglītības 
tematiskajā jomā, saņem Eiropas 
Sociālā fonda stipendijas. Projekta 
laikā paredzēts atbalstīt 96 Rīgas 
Stradiņa universitātes maģistrantus.

The aim of the project is to promote 
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n a t u r a l 
sciences and health care in Latvia, 
supporting training of scientific 
research orientated specialists and 
preparing highly qualified specialists 
in these areas. Within this project, 
the master students studying natural 
sciences in the education and health 
care programmes will receive the 
scholarships of the European Social 
Fund. It is envisaged to support 96 
master students of Rīga Stradiņš 
University within the project.

Support for Master Students 
of Natural Sciences and Health 
Care in Rīga Stradiņš University

Atbalsts dabaszinātnēs un  
veselības aprūpē studējošiem 
maģistrantiem Rīgas Stradiņa 
universitātē

Rīgas reģ.

Rīga
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1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale

Nodarbinātības valsts aģentūra
State Employment Agency

39 779 542

46 346 687

Bezdarbnieku un darba 
meklētāju apmācība

Training of the Unemployed 
and People Searching for 
Employment

Projekta ietvaros bezdarbniekiem un 
darba meklētājiem sniegta iespēja 
paaugstināt profesionālās kvalifikācijas 
līmeni, apgūt vai atjaunot darba 
prasmes un iemaņas teorētiskās 
un praktiskās nodarbībās izglītības 
iestādēs un pie darba devējiem 
atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. 
Apgūstot dažādas formālās un 
neformālās izglītības programmas, 
bezdarbnieki un darba meklētāji 
pilnveidoja vai paaugstināja savu 
profes ionālo k val i f ik āci ju  vai 
pārkvalificējās, lai sekmīgi atgrieztos 
darba tirgū. Tādējādi tika paaugstināta 
cilvēku konkurētspēja un spēja 
pielāgoties mainīgajam darba tirgus 
pieprasījumam.

Within the project, the unemployed 
were provided an opportunity 
to  increase their  profess ional 
qualif ication, acquire or renew 
professional abilities and skills in 
theoretical and practical activities 
in educational institutions and 
at employers according to the 
requirements of the labour market. 
Acquiring different formal and 
informal educational programs, the 
unemployed and people searching for 
employment improved or increased 
their professional qualification or 
acquired a new one to successfully 
align with the labour market. Thus, 
their competitiveness and ability to 
adapt to changing labour market 
demand were increased.

Vidzeme

Valmiera

36 125

42 500

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
Valmiera Pargauja Grammar School

Sociālās integrācijas programma 
jauniešiem dzīves, darba 
prasmju un karjeras attīstībai

Social Integration Programme 
for Young People for Fostering 
Life, Professional Skills and 
Career Development

Projekta mērķis ir nodrošināt atbalsta 
pasākumu programmu sociālās 
atstumtības riska grupas jauniešu 
un jauniešu ar funkcionālajiem 
traucējumiem dzīves prasmju, darba 
prasmju un karjeras attīstībai, kā 
arī integrācijai pārējā vienaudžu 
sabiedrībā. Projekta gaitā paredzētas 
īpašas apmācības izglītības iestādes 
darbiniekiem, tiks izstrādāti metodiskie 
un mācību materiāli, iegādāti mācību 
līdzekļi.

The aim of the project is to provide 
a support program to foster life, 
p r o f e s s i o n a l  s k i l l s  a n d  c a r e e r 
development for young people 
who risk being socially excluded 
and young people with functional 
disorders, and to integrate them 
with peer youth. Within the project, 
special training for staff of the 
educational institution will take place, 
methodical and training materials 
will be developed and teaching aids 
procured.
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1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

20 060 774

39 310 367

Nodarbinātības valsts aģentūra
State Employment Agency

Darba praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās 
darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai

Provision of Work Practice 
Opportunities in Municipalities 
to Acquire and Maintain Labor 
Skills

Projekta mērķis ir bezdarbnieku 
fiziska darba iemaņu iegūšana un 
uzturēšana, veicot mazkvalificētus 
darbus pašvaldību izveidotajās 
darba praktizēšanas vietās, ja dalība 
noteiktajā darba praktizēšanā rada 
sociālo labumu sabiedrībai. Praktizējot 
pašvaldībās, bezdarbnieki katru 
mēnesi saņem 100 latu stipendiju, 
savukārt praktizēties iespējams no 2 
nedēļām līdz 6 mēnešiem. Projekts 
tiek īstenots no 2009. gada septembra 
līdz 2011. gada beigām, un tā ietvaros 
sabiedrībai derīgos darbos plānots 
iesaistīt 38 000 iedzīvotājus.

The aim of the project is to ensure 
an opportunity for the unemployed 
to acquire and maintain skills 
within physical labor, practicing 
less qualified work in workplaces 
established by municipalities if 
the practice of the respective skills 
is profitable for the society. The 
unemployed people earn LVL 100 
doing the work in municipalities; 
time for practice is from 2 weeks 
to 6 months. The project is being 
implemented from September 2009 
until the end of 2011; it is planned 
to involve 38 000 people in public 
profitable activities within the project.

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale

3 127 408

4 172 689

Nodarbinātības valsts aģentūra
State Employment Agency

Profesionālā apmācība bezdarba 
riskam pakļautām personām

Professional Training for Persons 
Under Unemployment Risk

Projekta mērķis ir visā Latvijā mazināt 
bezdarba risku un paaugstināt 
konkurētspēju nodarbinātajiem, kuru 
darba laiks uzņēmumā ir saīsināts 
sakarā ar darba apjoma samazināšanos 
ekonomiskās krīzes ietekmē. Projekta 
ietvaros šiem darbiniekiem tika 
sniegta iespēja uzlabot profesionālo 
kvalifikāciju vai pilnveidot  prasmes 
un iemaņas atbilstoši pieprasījuma 
izmaiņām darba t i rgū,  tādējādi 
veicinot ilgtspējīgu darba vietu 
saglabāšanu.

The aim of the project is to decrease 
unemployment risk in Latvia and to 
increase the competitiveness of 
the already employed people whose 
working hours have been reduced 
due to decrease of work amount as a 
result of the economic crisis. Within 
the project, the employees were 
provided an opportunity to improve 
their professional qualifications 
or to improve skills and abilities 
according to the changes in the labour 
market, thus promoting sustainable 
maintenance of workplaces.

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale
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1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

11 032 021

12 223 940

Nodarbinātības valsts aģentūra
State Employment Agency

Kompleksi atbalsta pasākumi Complex Support Activities

Projekta mērķis ir veicināt dažādu 
mērķ a grupu konkurētspējas 
paaugstināšanu un profesionālo 
iemaņu pilnveidi. Projekta ietvaros 
jauniešiem bezdarbniekiem sniegta 
iespēja iesaistīties darba praksē pie 
darba devēja, katru mēnesi saņemot 
120 latu stipendiju. Jaunieši vecumā 
no 18 līdz 25 gadiem pie darba devēja 
var praktizēties no 6 mēnešiem līdz 
vienam gadam. Projekta ietvaros 
bezdarbniekiem tiek nodrošinātas 
karjeras konsultācijas.

The aim of the project is to promote 
competitiveness of different target 
groups and improve their skills. Within 
the project, unemployed youth are 
given an opportunity to engage in an 
internship in an employer’s enterprise, 
earning monthly scholarship of 
120 LVL. Youth from 18 to 25 can 
engage themselves in intership in the 
employers enterprises from 6 months 
to one year. Within the project, career 
consultations are provided to the 
unemployed.

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale

7 808 155

9 186 065

Veselības ministrija
Ministry of Health

Veselības aprūpes un veselības 
veicināšanas procesā iesaistīto 
institūciju personāla tālākizglītība 
nozares ilgtspējīgai attīstībai

Further Education of Personnel in 
Health Care and Health Promotion 
Institutions for the Purpose of 
Sustainable Growth of the Industry

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
un efektīvu nozares administrēšanu, 
izglītojot cilvēkresursus veselības nozarē 
un piesaistot tos darba tirgum. 
Projekta īstenošanas rezultātā tiks 
izstrādāts apmācību plāns, apmācību 
programmas, mācību metodiskie 
materiāli, izglītības vadlīnijas un 
standarti, kā rezultātā tiks izglītots 
un pārkvalificēts veselības aprūpē 
iesaistītais personāls.  Projekta 
īstenošana nodrošinās veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanā 
iesaistītā personāla piesaisti Latvijas 
darba tirgum un kvalitatīvas veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

The aim of the project is to provide 
quality health care services and 
efficient administration of the services 
by training human resources in the 
field of health care area and attracting 
them to the labour market. A 
training plan, curricula, methodical 
materials, educational guidelines and 
standards will be developed during 
the project; as a result the personnel 
involved in providing health care will 
be educated and trained for a new 
occupation. Implementation of the 
project will ensure attraction of the 
personnel involved in providing health 
services to the labour market in Latvia 
and providing quality health services.

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

18 19
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

Rīga
Balvi

Cēsis

Daugavpils

Jelgava Jēkabpils

Jūrmala

Liepāja

Rēzekne

Ventspils

1 875 089

2 205 987

Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību
Ministry of Welfare in cooperation with the Latvian Society for the Blind

Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu attīstība personām 
ar redzes traucējumiem Latvijā

Development of Social 
Rehabilitation Services for 
Persons with Vision Impairments 
in Latvia

Projekta mērķis ir mazināt cilvēku 
ar redzes traucējumiem sociālo 
a t s t u m t ī b u  u n  v e i c i n ā t  v i ņ u 
iekļaušanos sabiedrībā, izstrādājot 
un īstenojot sociālās rehabilitācijas 
programmas, kas sekmēs jaunu 
prasmju, iemaņu un zināšanu apguvi, 
un paaugstināt viņu izglītības līmeni. 
Projekta ietvaros tiek īstenotas 
tādas aktivitātes kā motivācijas un 
sociālās rehabilitācijas programmu 
izstrāde un ieviešana, palīglīdzekļu 
nodrošināšana,  suņu-pavadoņu 
apmācība un nodrošināšana, kā arī 
neredzīgu cilvēku sagatavošana šī 
pakalpojuma izmantošanai.

The aim of the project is to reduce 
social exclusion of people with 
visual impairments and promote 
their integration into society by 
developing and implementing social 
rehabilitation programs facilitating 
acquisition of new abilities, skills and 
knowledge, as well as to increase their 
level of education. Within the project, 
the following activities are carried out: 
development and implementation of 
motivation and social rehabilitation 
programs, provision of supporting 
aids, training and provision of service 
dogs, as well as training of blind 
people for using this service.

6 982 451

7 518 594

Nodarbinātības valsts aģentūra
State Employment Agency

Pasākumi noteiktām personu 
grupām (subsidētās darba vietas 
bezdarbniekiem)

Activities for Definite Groups 
of Persons (Grant-aided Work 
Places for the Unemployed)

Projekta mērķis ir bezdarbnieku 
nodarbināšana valsts līdzfinansētajās 
darbavietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem 
izprast darba tirgus prasības, veicinātu 
mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos 
sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā 
darbā. Projekta ietvaros atbilstoši darba 
devēja noteiktajām izglītības un darba 
pieredzes prasībām subsidētajās darba 
vietās tiek iesaistīti darbspējas vecuma 
mērķa grupu bezdarbnieki, kas vēlas 
strādāt profesijā, kurā ir iegūta izglītība 
vai darba pieredze, vai arī profesijā, 
kurā nav iegūta ne izglītība, ne darba 
pieredze.  Bezdarbniek i - inval īd i 
nepieciešamības gadījumā pasākuma 
laikā var saņemt ergoterapeitu, 
surdotulku, asistentu pakalpojumus.

The aim of the project is to provide the 
unemployed people with workplaces 
co-financed by the state in order 
to help unemployed understand 
the requirements of the labour 
market, promote inclusion of target 
unemployed groups into society and 
assume a regular job. Within the project, 
in accordance with the education and 
work experience requirements set 
by the employer, unemployed target 
groups of the able-bodied, who wish 
to be occupied either within or 
outside of their professional field and 
educational background, are offered 
grant-aided workplaces. In the event 
of necessity, unemployed disabled 
people can receive services of 
an ergotherapist, sign language 
interpreters and assistants.

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

20 21
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and EmploymentLatgale

125 782

147 979

Latgales plānošanas reģions
Latgale Planning Region

Sociālo pakalpojumu sistēmas 
attīstība Latgales plānošanas 
reģionā

Development of Social Services 
System in Latgale’s Planning 
Region

Projekta mērķis ir attīstīt alternatīvās 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus, lai 
pilnveidotu sociālās un funkcionālās 
prasmes personām ar funkcionāliem 
traucējumiem, viņu ģimenes locekļiem, 
bezpajumtniekiem un citām sociālās 
atstumtības riskam pakļautajām 
iedzīvotāju grupām, kā arī palielinātu 
viņu nodarbinātību un integrāciju 
sabiedrībā. Projekta ietvaros izstrādāta 
“Latgales plānošanas reģiona sociālo 
pakalpojumu attīstības programma 
2010. – 2017. gadam”.

The aim of the project is to develop 
alternative social care and social 
rehabilitation services in order to 
improve social and functional skills 
of the persons with social disabilities, 
their families, homeless persons 
and other groups of people who risk 
social exclusion, as well as increase 
their employment and integration 
into society. “Development Program 
for Social Services of Latgale Planning 
Region for 2011 – 2018” was elaborated 
within the project.

1 340 051

1 576 531

Latvijas Nedzirdīgo savienība
Latvian Association of the Deaf

Klusuma pasaule World of Silence

Projekta mērķis ir veicināt dzirdes 
invalīdu un smagi vājdzirdīgu cilvēku 
iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.
Projekta ietvaros pilnveidota atbalsta 
sistēma dzirdes invalīdiem un cilvēkiem 
ar dzirdes traucējumiem, mazināts 
nedzirdīgo un smagi vājdzirdīgo 
iedzīvotāju sociālās atstumtības  risks, 
ieviesti jauni sociālā atbalsta pasākumi.  
Projekta īstenošanas laikā tika 
pilnveidoti sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi, cilvēki ar dzirdes invaliditāti 
apguvuši dažādas izglītības programmas, 
veicināta viņu nodarbinātība.

The aim of the project is to promote 
integration of people with hearing 
disability and serious hearing 
impairments into society and the 
labour market. Within the project, the 
support system for people with hearing 
disability and hearing impairments 
was improved, the risk of social 
exclusion for deaf people and people 
with serious hearing impairments 
was decreased, new social support 
services were introduced. During the 
implementation of the project, social 
rehabilitation services were improved, 
people with hearing disabilities 
acquired different education programs, 
their employment was promoted.

Rīga

Daugavpils

JelgavaLiepāja

Rēzekne

Ventspils Valmiera

Pļaviņas

Smiltene
Kuldīga Tukums



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

22 23
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

Rīgas reģ.

Rīga

118 662

139 603

Rīgas plānošanas reģions
Riga Planning  Region

Rīgas plānošanas reģiona sociālo 
pakalpojumu attīstības programmas 
alternatīviem sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 
2010. - 2016. gadam izstrāde

Elaboration of Social Services Development 
Programme for Alternative Social Care 
and Social Rehabilitation Services of Riga’s 
Planning Region for 2010 - 2016

Projekta  mērķ is  i r  nodrošināt 
iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus 
sociā los  pak alpojumus un to 
pieejamību iedzīvotājiem Rīgas 
plānošanas reģionā. Projekta ietvaros 
izstrādāta “Rīgas plānošanas reģiona 
sociā lo  pak alpojumu att īst ības 
programma alternatīviem sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumiem 2010. - 2016. gadam”.

The aim of the project is to provide 
social services that meet the 
requirements of inhabitants and to 
make them available for inhabitants of 
Riga’s Planning Region. “Development 
Program for Alternative Social Care 
and Social Rehabilitation Services of 
Riga Planning Region for 2011 – 2016” 
was elaborated within the project.

Kurzeme

101 706

119 654

Kurzemes plānošanas reģions
Kurzeme  Planning Region

Sociālo pakalpojumu sistēmas 
attīstība Kurzemes plānošanas 
reģionā

Development of Social Services 
System in Kurzeme’s  Planning 
Region

Projekta mērķis ir sekmēt līdzsvarotu 
un ilgtspējīgu Kurzemes plānošanas 
reģiona sociālo pakalpojumu sistēmas 
attīstību. Projekta ietvaros izstrādāta 
“Kurzemes plānošanas reģiona sociālo 
pakalpojumu attīstības programma 
2011. – 2018. gadam”.

The aim of the project is to facilitate 
balanced and sustainable development 
of social services system of Kurzeme’s 
Planning Region. “Development 
Program for Social Services of Kurzeme 
Planning Region for 2011 – 2018” was 
elaborated within the project.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

24 25
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and EmploymentZemgale

96 848

113 939

Zemgales plānošanas reģions
Zemgale Planning  Region

Sociālo pakalpojumu attīstības 
programmas izstrāde Zemgales 
reģionā

Elaboration of Social Services 
Development Program in 
Zemgale Region

Projekta mērķis ir izpētīt situāciju 
Zemgales reģionā sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
jomā, iepazīt ārvalstu labās prakses 
piemērus. Projekta ietvaros ir izstrādāta 
“Sociālo pakalpojumu attīstības 
programma Zemgales reģionam  
2010. - 2016. gadam”.

The aim of the project is to examine 
the situation in the Zemgale 
Region in the area of social care 
and social rehabilitation, and to get  
acquainted with good practice 
abroad. “Development Program for 
Social Services in Zemgale Region for 
2010 – 2016” was elaborated within 
the project.

Vidzeme

91 135

107 218

Vidzemes plānošanas reģions
Vidzeme Planning  Region

Vidzemes reģiona alternatīvo 
sociālo pakalpojumu attīstības 
programmas izstrāde

Elaboration of Social Services 
Development Program for 
Alternative Social Services of 
Vidzeme Region

Projekta mērķis ir veicināt alternatīvo 
sociālo pakalpojumu attīstību Vidzemes 
reģionā, lai pilnveidotu personu 
ar funkcionāliem traucējumiem, 
bezpajumtnieku un citu sociālās 
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 
grupu sociālās un funkcionālās prasmes, 
palielināt nodarbinātību un veicināt 
integrāciju sabiedrībā. Projekta ietvaros 
ir izstrādāta “Vidzemes reģiona 
alternatīvo sociālo pakalpojumu 
attīstības programma 2010. – 2017. 
gadam”.

The aim of the project is to develop 
alternative social services in the 
Vidzeme Region in order to improve 
social and functional skills of persons 
with social disabilities, their families, 
homeless persons and other groups of 
people of social exclusion risk, increase 
their employment and integration 
into society. “Development Program 
for Alternative Social Services of 
Vidzeme Region for 2010 – 2017” was 
elaborated within the project.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

26 27
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

852 785

1 003 277

Valsts kanceleja
The State Chancellery

Projekta mērķis ir paaugstināt publiskās 
pārvaldes sniegto pakalpojumu 
kvalitāti un veicināt publiskās pārvaldes 
sniegto pakalpojumu pieejamību, kā 
arī palielināt pakalpojumu sniegšanas 
procesa ekonomiskumu un mazināt 
administratīvo slogu. Tā kā publisko 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 
ir tieši saistīta ar administratīvajām 
procedūrām un to vienkāršošanu, tad 
projekta īstenošanas rezultātā tiks 
samazināts administratīvais slogs, 
publiskos pakalpojumus sniedzot 
efektīvāk, ātrāk, ērtāk, padarot tos 
pieejamākus un tādējādi uzlabojot 
uzņēmējdarbības  v idi .  Projekta 
galvenās mērķa grupas ir publisko 
pakalpojumu lietotāji (iedzīvotāji, 
komersanti, nevalstiskās organizācijas 
un interešu grupas), valsts pārvaldes 
iestādes, institūcijas, kam deleģēti 
atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas 
reģioni un novadu pašvaldības un to 
iestādes.

The aim of the project is to increase the 
quality and availability of the services 
provided by the public administration, 
as well as to make the service provision 
more economic and reduce the 
administrative burden. As quality 
improvement of the public services is 
directly related to the administrative 
procedures and their simplification, the 
administrative burden will be reduced 
during project implementation by 
making the provision of public services 
faster, more efficient and convenient 
as well as more available and thus 
improving the business environment.
The main target groups of the 
project are users of public services 
(inhabitants, commercial entities, non-
governmental institutions and interest 
groups), state administration institutions 
and institutions that are delegated 
individual state administration tasks, 
planning regions, municipalities of 
counties and their institutions.

Publisko pakalpojumu sistēmas 
pilnveidošana

Improvement of the System of 
Public Services

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale

903 332

1 062 743

Valsts kanceleja
The State Chancellery

Projekta mērķis ir mazināt administratīvos 
šķēršļus (jeb administratīvo slogu) 
uzņēmēj iem,  iedzīvotāj iem un  
nevalstiskajām organizācijām, tādējādi 
uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, 
veicinot administratīvo procedūru 
vienkāršošanu, kā arī paaugstinot 
publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību. Projekta 
īstenošana ir svarīga labāka regulējuma 
politikas kontekstā, ņemot vērā arī 
Eiropas Padomes 2007. gadā izvirzīto 
uzdevumu līdz 2012. gadam samazināt 
administratīvo slogu Eiropas Savienībā 
par 25%. Projekta galvenās mērķa 
grupas ir iedzīvotāji, komersanti, 
nevalstiskās organizācijas un interešu 
grupas, valsts pārvaldes iestādes, 
institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts 
varas uzdevumi, plānošanas reģioni, 
novadu pašvaldības un to iestādes. 
Projekta iesniedzējs ir Valsts kanceleja, 
kā galvenos sadarbības partnerus 
piesaistot Ekonomikas, Tieslietu un 
Zemkopības ministriju.

The aim of the project is to reduce 
administrative obstacles (or administrative 
burdens) for entrepreneurs, inhabitants 
and non-governmental organizations, 
thus improving the business environment, 
facilitating simplification of administrative 
procedures, as well as increasing 
quality and availability of the services 
provided by the public administration. 
Implementation of the project is 
important in the context of policy of 
better regulation, taking into account 
also the task set by the European 
Council in 2007 – to reduce the 
administrative burden in the European 
Union by 25% until 2012. The main 
target groups of the project are 
residents, commercial entities, non-
governmental organizations and interest 
groups, state administration institutions 
and institutions that are delegated 
individual state administration tasks, 
planning regions, municipalities of 
counties and their institutions. The 
submitter of the project is the State 
Chancellery; the main partners are 
Ministries of Economics, Justice and 
Agriculture.

Administratīvā sloga 
samazināšana un administratīvo 
procedūru vienkāršošana

Reduction of Administrative 
Burdens and Simplification of 
Administrative Procedures

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

28 29
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

Rīgas reģ.

Rīga

11 370

13 377

Valsts meža dienests
The State Forest Service

Lai nodrošinātu vienveidīgu un 
normatīvo aktu prasībām atbilstošu 
pakalpojumu sniegšanu Valsts meža 
dienesta (VMD) klientiem, 2005. 
gadā tika uzsākts kvalitātes vadības 
sistēmas ieviešanas process. Projekta 
ietvaros veikta 24 VMD kvalitātes 
vadības sistēmas auditoru apmācība. 
Iegūtās praktiskās un teorētiskās 
zināšanas jau tiek izmantotas VMD 
darbības pilnveidošanai, risku un 
analīzes metodikas izstrādāšanai, kā arī 
praktisko kvalitātes vadības sistēmas 
auditu veikšanai mežā. Projekta 
ietvaros tiek veikta meža reproduktīvā 
materiāla aprites kontroles procesa 
akreditācija, lai nodrošinātu tehniski 
kompetentu apliecinājumu par 
VMD kvalitātes vadības sistēmas 
funkcionēšanu.

In order to provide homogeneous 
and corresponding services with 
normative acts for the State Forest 
Service (SFS) clients, in 2005 an 
implementation process of quality 
management system was begun. 
Within the project, training of 
24 SFS quality management 
system auditors was done. The 
obtained practical and theoretical 
knowledge has already been used 
in improving the work of SFS work, 
development of risk and analysis 
methodology as well as for practical 
quality management system audits 
in forests. Within the project, the 
accreditation of forest reproductive 
material turnover control process 
was done to provide technically 
competent verification about 
functioning of the SFS quality 
management system.

Kvalitātes vadības sistēmas speciālista un 
auditora apmācība, meža reproduktīvā 
materiāla paraugu noņemšanas 
speciālistu apmācība un vienas jomas 
akreditācija Valsts meža dienestā

Training of Quality Management System 
Specialist and Auditor, Training of Forest 
Reproductive Material Sampling Specialists 
and Single Area Accreditation within the 
State Forest Service

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale

13 730

16 153

Veselības ministrija
Ministry of Health

Projekts Veselības ministrijā tika 
vērsts uz ministrijas pamatprocesu 
apzināšanu, sakārtošanu un efektīvu 
uzturēšanu. Projekta mērķis ir izveidot, 
ieviest un pilnveidot elektroniski 
lietojamu procesu vadības sistēmu 
tika sasniegts. Mācībās par kvalitātes 
vadības sistēmu 25 darbinieki ieguva 
vispārējas zināšanas par ISO standarta 
pamatprincipiem, 23 darbinieki 
apmācīti  iekšējā audita veikšanā 
saskaņā ar ISO 19011.  Projekta laikā 
tika veikta Veselības ministrijas procesu 
definēšana, procesu kartes izveide 
un to mijiedarbības modeļa izstrāde, 
kā arī sagatavota Kvalitātes vadības 
rokasgrāmatas procesu aprakstu 
sadaļa.  Projekts ļauj pilnveidot 
Veselības ministrijas darbības kvalitāti 
un efektivitāti, palielināt kapacitāti un 
klientu apmierinātību.

The project in the Ministry of Health 
was directed towards identification 
of the Ministry’s basic processes, 
their adjustment and effective 
maintenance. The aim of t h e 
project to create, implement and 
improve e l e c t r o n i c a l l y  u s a b l e 
process management system was 
achieved.  Dur ing tra ining in 
quality management system, 25 
e m p l o y e e s  o b t a i n e d  g e n e r a l 
knowledge about the basic principles 
of ISO standards, 23 employees were 
trained in performing internal audit 
in compliance with ISO 19011. During 
the project, definition of the Ministry’s 
processes, process map and process 
interaction model were created, as 
well as process description chapter 
of Quality Management Reference 
Book was prepared. The project allows 
to improve operational quality and 
effectiveness, to increase capacity and 
client satisfaction of the Ministry of 
Health.

Procesu vadības ieviešana 
Veselības ministrijā

Implementation of Process 
Management in the Ministry  
of Health



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

30 31
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

Rīgas reģ.

Rīga
Rīgas reģ.

Rīga

19 601

23 060

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības  
un vides zinātniskais institūts “BIOR”
Institute of Food Safety, Animal Health and Environment “BIOR”

Projekta mērķis ir pilnveidot Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskā institūta “BIOR” integrētas 
kvalitātes pārvaldības sistēmu, lai 
nodrošinātu pārtikas aprites kontroli 
“BIOR” pārraudzības uzņēmumos, kā 
arī pārējos uzņēmumos, kas iesaistīti 
valsts pārtikas aprites ķēdē. Lai 
sasniegtu projekta mērķi, tiks veikta 
laboratoriju speciālistu kvalitātes 
pār valdības  jomā kompetenču 
paaugstināšana, mācības, kā arī 
pieredzes apmaiņa Eiropas vadošajās 
laboratorijās, kur kvalitātes vadības 
sistēma funkcionē jau daudzus gadus.

The aim of the project is to improve 
integrated quality management 
system in the Institute of Food Safety, 
Animal Health and Environment 
“BIOR”, in order to provide food 
movement  control  at  “BIOR ” 
surveillance companies as well as in 
other state food chain companies. 
To achieve the aim of the project 
qualification upgrading training in 
the area of quality management 
for laboratory personnel, as well as 
provide exchange of experience in 
the leading laboratories of Europe, in 
which quality management system 
is already functioning for numerous 
years, will be provided.

Enhancement and Improvement 
of Quality Management System of 
the Laboratories of the Institute 
of Food Safety, Animal Health and 
Environment “BIOR”

Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā 
institūta “BIOR” laboratoriju 
kvalitātes pārvaldības sistēmas 
pilnveidošana un uzlabošana

18 871

22 201

Valsts izglītības attīstības aģentūra
State Education Development Agency

Projekta mērķis ir nodrošināt vienota 
un sistemātiska dokumentu aprites 
procesa kā viena no kvalitātes vadības 
sistēmas elementiem izstrādi, lai 
sekmētu tā ieviešanu Valsts izglītības 
attīstības aģentūrā, kā arī izstrādāt 
prasību specifikāciju elektroniskās 
aprites sistēmas izveidei un ieviešanai. 
Projekta rezultātā izstrādātas 106 
dokumentu aprites procedūras, kā 
arī prasību specifikācija elektroniskās 
dokumentu aprites sistēmas izveidei 
un ieviešanai.

The aim of the project is to ensure 
elaboration of a unitary and systematic 
document movement process as a 
part of quality management system, in 
order to promote its implementation 
in the State Education Development 
Agency, as well  as to develop 
requirement specification for creation 
and implementation of electronic 
document management system.  As 
a result of the project, 106 document 
management procedures as well as 
requirement specification for creation 
and implementation of electronic 
document management system are 
elaborated.

Kvalitātes vadības sistēmas 
elementa izveide Valsts izglītības 
attīstības aģentūrā

Development of a Quality 
Management System 
Component in the State 
Education Development Agency



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

32 33
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

Rīgas reģ.

Rīga

943 264

1 109 722

Latvijas Darba devēju konfederācija
Employers’ Confederation of Latvia

Latvijas Darba devēju 
konfederācijas administratīvās 
kapacitātes stiprināšana 
reģionos

Strengthening of Regional 
Administrative Capacity of the 
Employers’ Confederation of 
Latvia

Projekta mērķis ir veicināt reģionālā 
sociālā dialoga attīstību un paaugstināt 
sociālo partneru līdzdalības iespējas 
rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā. 
Projekta mērķa grupa ir Latvijas 
D a r b a  d e v ē j u  k o n f e d e r ā c i j a 
(LDDK), kā arī visu Latvijas reģionu 
darba devēji un to organizācijas. 
Projekta ietvaros izveidotas piecas 
LDDK reģionālās struktūras piecos 
plānošanas reģionos (Rīgā, Liepājā, 
Jēkabpilī, Rēzeknē un Cēsīs), kuras 
nodrošinās darba devēju interešu 
pārstāvniecību politikas lēmumu 
pieņemšanā reģionālā,  valsts un 
ES līmenī, veicot darba devēju un 
darba devēju organizāciju pārstāvju 
apmācības, piedaloties pieredzes 
a p m a i ņ a s  p a s ā k u m o s ,  v e i c o t 
dažādu līmeņu normatīvo aktu 
ekspertīzes,  r īkojot seminārus 
un organizējot publicitātes un 
informācijas pasākumus, tiks attīstīts 
sociālais dialogs reģionālā līmenī un 
nodrošināta darba devēju līdzdalība 
rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā.

The aim of the project is to promote 
development of social dialogue at 
regional level and strengthen social 
partners’ opportunities  to participate 
in elaboration and implementation 
of the action policy. The target group 
of the project is the Employers’ 
Confederation of Latvia (ECL) as well as 
employers and organizations from all 
regions of Latvia. Within the project, 
five ECL regional structures are 
founded (in Riga, Liepaja, Jekabpils, 
Rezekne and Cesis), which will provide 
representation of employers’ interests 
in political decision making at regional, 
state and EU level by organizing 
trainings for employers and employer 
organizations, participating in 
experience exchange events, examining 
normative documents of different levels, 
organizing seminars, publicity and 
informative events. Social dialogue at 
regional level will be developed and 
employers’ involvement in developing 
and implementing an action policy 
will be facilitated. 

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale

18 020

21 200

Valsts SIA “Latvijas Vēstnesis”
State LLC “Latvijas Vestnesis”

Projekts tika īstenots ar mērķi 
pilnveidot integrētās kvalitātes 
vadības un informācijas tehnoloģiju 
drošības sistēmu VSIA “Latvijas 
Vēstnesis”, lai nodrošinātu drošu 
sistēmas funkcionēšanu  un radītu 
priekšnoteikumus laikraksta “Latvijas  
Vēstnesis” elektroniskajā versijā 
publicēto normatīvo aktu autentiskuma 
atzīšanai. Sertifikācijas rezultātā tika 
iegūti “Bureau Veritas Certificiation” 
sertifikāti ISO 9001:2008 un ISO/ 
IEC 27001:2005, kas apliecina portālos 
www.likumi.lv, www.lv.lv, www.vestnesis.lv, 
www.juristavards.lv elektroniski publicēto 
normatīvo aktu autentiskumu. Pēc 
izmaiņām likumdošanā valsts normatīvo 
dokumentu oficiālās publikācijas 
būs pieejamas bez maksas visiem Latvijas 
iedzīvotājiem ar interneta starpniecību, 
tādējādi nodrošinot visiem vienādas 
iespējas informācijas piekļūšanai.

The project was implemented to 
e n h a n c e  i n t e g r a t e d  q u a l i t y 
management and information 
technology security system of 
SLLC “Latvijas Vestnesis”, in order to 
ensure safe functioning of the system 
and to create all preconditions for 
acknowledgement of authenticity of 
normative documents published in the 
electronic version. The outcome of the 
project is “Bureau Veritas Certificiation”  
certificates ISO 9001:2008 and ISO/
IEC 27001:2005, which confirm the 
authenticity of electronically published 
normative documents in portals 
www.likumi.lv, www.lv.lv, www.vestnesis.lv, 
www.juristavards.lv. After legislative 
changes, formal publications of 
normative documents will be available 
via Internet to all inhabitants of Latvia, 
free of charge, thus ensuring equal 
opportunities for everyone to have 
access to information.

Enhancement of the Integrated Quality 
Management and Information Technology 
Security System of State Limited Liability 
Company  “Latvijas Vestnesis”

VSIA “Latvijas Vēstnesis” 
integrētās kvalitātes vadības 
un informācijas tehnoloģiju 
drošības sistēmas pilnveidošana



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

34 35
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

Rīgas reģ.

Rīga

8 372

9 850

Izglītības un zinātnes ministrija
Ministry of Education and Science

Projekta mērķis - nodrošināt kvalitātes 
vadības sistēmas elementu ieviešanu 
Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM). 
Projekta īstenošanas gaitā izstrādāti 
40 būtisko procesu apraksti un 
veikta procesu īstenotāju apmācība. 
Projekta laikā tika izveidota vienota, 
stratēģiska, efektīva un atklāta pieeja 
ministrijas procesu īstenošanai, 
uzlabota darba procesa efektivitāte. 
185 ministrijas darbinieki piedalījās 
9 procesu definēšanas semināros 
un 50 ministrijas darbinieki - 
apmācībās par vienotu pieeju 
procesu izpildei. Projektā paveiktais 
nodrošina ministrijas pirmā posma 
īstenošanu virzībā uz elektroniskajiem 
pakalpojumiem. Rezultātā izveidota 
vienota, stratēģiska, efektīva un 
atklāta pieeja IZM procesu īstenošanā, 
uzlabojot darba efektivitāti, kā arī 
sniegto pakalpojumu kvalitāti.

The aim of the project - to provide 
implementation of the quality 
management system elements in the 
Ministry of Education and Science (MES). 
During the project implementation, 40 
descriptions of essential processes are 
elaborated and training is provided to 
executors of the processes. Within the 
project, a unitary, strategic, effective 
and open access to implementation 
of processes in MES is ensured and 
the efficiency of work processes 
is increased. 185 MES personnel 
members participated in 9 seminars 
on identification of processes and 50 
MES personnel members - in trainings 
on a unitary process implementation 
approach. Accomplished results 
within the project ensure MES first 
stage implementation progressing 
towards electronic services. As a result, 
a unitary, strategic, effective and open 
access to implementation of processes 
in MES is ensured which has improved 
work effectiveness and the quality of 
services provided.

Kvalitātes vadības sistēmas 
izveide un ieviešana Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrijā

Elaboration and Implementation 
of Quality Management System 
in the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Latvia 

Kurzeme

Mērsrags

15 329

18 035

Mērsraga ostas pārvalde
Mersrags Port Authority

Projekts tika īstenots ar mērķi 
paaugstināt ostas darbības efektivitāti, 
labāk organizējot cilvēkresursu vadību, 
plānošanu un risku vadību ar ISO 9001 
kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu. 
Projekta īstenošanas laikā tika 
izstrādāta Mērsraga ostas attīstības 
stratēģija, ostas kvalitātes vadības 
rokasgrāmata, kā arī veikta iekšēja 20 
ostas darbinieku apmācība. Kvalitātes 
vadības sistēmas ieviešanas rezultātā 
ir standartizēti svarīgākie ostas 
darbības procesi, tādējādi atvieglojot 
ikdienas darba pienākumu veikšanu 
visiem darbiniekiem. Pēc kvalitātes 
vadības sistēmas audita tika iegūts 
“Bureau Veritas Certificiation” sertifikāts 
ISO 9001:2008, radot iespēju ostai 
konkurēt ar saviem pakalpojumiem 
starptautiskā līmenī.

The project was implemented with 
the aim to enhance efficiency of the 
port through better management of 
human resources, planning and risk 
management putting into effect ISO 
9001 quality management system.  
Within the project, the Mersrags port 
development strategy and quality 
management handbook of the 
port were elaborated, as well as 20 
employees of the port were trained. As 
a result of the implementation of the 
quality management system, the most 
important operation processes of the
port have been standardized, thus 
facilitating performance of daily job 
duties for all employees. After the 
audit of the quality management 
system a “Bureau Veritas Certificiation” 
certificate ISO 9001:2008 was received, 
which enabled Mersrags port services 
to compete at international level.

ISO 9001 kvalitātes vadības 
sistēmas ieviešana Mērsraga 
ostas pārvaldē

Implementation of the ISO 9001 
Quality Management System in 
the Mersrags Port Authority



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

36 37
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

Rīgas reģ.

Rīga
Rīgas reģ.

Rīga

10 631

12 508

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
State Regional Development Agency

Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
kvalitātes vadības sistēmas pilnveide 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
un labas pārvaldības principiem

Improvement of  Quality Management 
System in Accordance with the 
Requirements of Legislation and Good 
Governance Principles in the State 
Regional Development Agency

Projekta mērķis ir pilnveidot Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras 
(VRAA) kvalitātes vadības sistēmu. 
Projekta ietvaros izvērtēta VRAA 
kvalitātes vadības sistēma, izstrādāti 
ieteikumi tās pilnveidošanai atbilstoši 
LR normatīvajiem aktiem un labākās 
prakses paraugiem, veiktas apmācības 
VRAA darbiniekiem par kvalitātes 
vadības ieviešanu, kā arī četri VRAA 
darbinieki ieguvuši kvalitātes vadības 
sistēmas vadītāja sertifikātu. Projekta 
rezultātā pilnveidota VRAA kvalitātes 
vadības sistēma vienotai, stratēģiskai 
un efektīvai deleģēto funkciju izpildei, 
nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu 
sniegšanu un veicinot VRAA klientu 
apmierinātības paaugstināšanu.

The aim of the project is to improve 
the quality management system of 
the State Regional Development 
Agency (SRDA). Within the project, the 
quality management system of SRDA 
was evaluated, recommendations 
for its improvement according to 
the normative acts of the Republic of 
Latvia and the best practical examples 
were elaborated, training for SRDA 
employees on implementation of 
the quality management were 
provided and four SRDA employees 
have received a quality management 
system manager certificate. As a 
result of the project, SRDA quality 
management system has been 
improved for a  unitary, strategic and 
effective execution of the delegated 
functions, ensuring provision of quality 
services and promoting increase in 
satisfaction of SRDA clients.

19 797

23 291

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
State Emergency Medical Service

Projekta mērķis ir  Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestā izveidot, 
ieviest un sertificēt elektroniski lietojamu 
kvalitātes vadības sistēmu. Projekta 
īstenošanas gaitā tika apmācīti 420 
darbinieki, izzinātas pakalpojumu 
saņēmēju vajadzības un apmierinātības 
rādītāji, sagatavota kvalitātes vadības 
sistēmas rokasgrāmata, veikts iekšējais 
kvalitātes audits un sertifikācijas 
audits. Visas projekta aktivitātes 
īstenoja NMPD darbinieki, piesaistot 
lektorus un paredzot individuālas 
konsultācijas. Projekta rezultātā 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienests ir saņēmis ISO:9001:2008 
sertifikātu.

The aim of the project is to elaborate, 
implement and to certify electronically 
applicable quality management 
system in the State Emergency 
Medical Service (SEMS). Within the 
project, 420 employees were trained, 
the needs and satisfaction indices of 
recipients of services were identified, 
a handbook of quality management 
system was developed, an internal 
quality audit and certification audit 
were performed.  All project activities 
were executed by SEMS personnel 
by inviting lecturers and envisaging 
individual consultations. As the result 
of the project, the State Emergency 
Medical  Ser vice  has  received 
ISO:9001:2008 certificate.

Elaboration, Implementation 
and Certification of Quality 
Management System in the State 
Emergency Medical Service

Kvalitātes vadības sistēmas 
izveidošana, ieviešana un 
sertificēšana Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestā



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

38 39
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

Rīgas reģ.

Rīga
Rīgas reģ.

Rīga

20 756

24 419

Valsts kanceleja
The State Chancellery

Integrētas kvalitātes vadības 
sistēmas izstrāde

Elaboration of Integrated 
Quality Management System

Projekta rezultātā ir pilnveidota Valsts 
kancelejā esošā kvalitātes vadības 
sistēma, izstrādājot tieši  Valsts 
kancelejas vajadzībām atbilstošu 
pieeju. Projekta tiešā mērķa grupa 
ir visu līmeņu iestādes darbinieki, 
taču ieguvēji ir visas valsts pārvaldes 
iestādes. Projekta īstenošana tika 
balstīta uz vispusīgu Valsts kancelejas 
sistēmas novērtējumu. Kā būtiskākā 
efekt īvas  s istēmas īstenošanas 
problēma tika identificēta kvalitātes 
vadības sistēmas nošķirtība no citiem 
iestādes procesiem, tāpēc tika izvēlēti 
daudzpusīgi risinājumi – gan sistēmas 
tehniskā un saturiskā pilnveidošana, 
gan darbinieku izglītošana un 
informēšana. Būtiskākais projekta 
ieguvums ir tādas kvalitātes vadības 
sistēmas izstrāde, kas ir integrēta 
esošajos iestādes procesos un kuras 
uzturēšanā ir iespēja iesaistīties katram 
Valsts kancelejas darbiniekam. 

As the result of the project, the State 
Chancellery (SC) quality management 
system is improved, elaborating an 
approach that complies specifically 
with the SC needs. The direct 
target group of  the projec t  i s 
t h e  S C  employees of all  levels, 
though, project beneficiaries are 
all state administration institutions. 
Implementation of the project was 
based on a thorough assessment 
of the SC system. Separation of the 
quality management system from 
other processes in the institution was 
identified to be the most essential 
issue, therefore broad-ranging solutions 
were selected – both technical and 
content improvements of the system 
and education and informing of 
employees. Elaboration of such a 
quality management system, which 
is integrated into the processes of 
the organization and which allows all 
employees of the SC to be involved 
in its maintenance, is the most 
essential gain imparted by the project.

12 605

14 830

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
State Social Insurance Agency

Procesu vadības sistēmas 
ieviešana Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrā

Implementation of Process 
Management System in the 
State Social Insurance Agency

Projekta mērķis ir pilnveidot Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūrā 
( VSAA)  definētos procesus, kas 
nodrošina veicamo darbību sistēmu, 
efektīvu norisi un caurskatāmību. 
Projekta ietvaros tiek veikta VSAA 
procesu īpašnieku un procesu 
dokumentācijas izstrādātāju apmācība 
procesu vadības jautājumos un 
efektīva komandas darba veidošanai. 
Tāpat projekta laikā sistematizēti 
aktuālie sociālās apdrošināšanas 
normatīvie dokumenti, izstrādāti 
procesu apraksti un vizualizēti VSAA 
iekšējā tīklā. Projekta rezultātā tiks 
radīti labvēlīgi apstākļi efektīvai 
procesu vadībai, tādējādi nodrošinot 
VSAA stratēģijas un mērķu izpildi. 
VSAA sevi apliecinās kā atbildīgu, 
uzticamu, atklātu un uz klientu 
orientētu institūciju.

The aim of the project is to improve 
the defined processes in the State 
Social Insurance Agency (SSIA) 
that ensures the execution of 
the operations system, effective 
procedure and transparency.  Within 
the project, training for process 
owners and process documentation 
administration personnel of the SSIA 
on efficient team work management 
and process management issues 
is provided. During the project, 
topical normative documents regarding 
social insurance are also systemized, 
process descriptions are elaborated 
and visualized in the internal SSIA net. 
As the result of the project, favourable 
environment for effective process 
management is established, thus 
ensuring attainment of strategies and 
objectives of SSIA. SSIA will prove itself 
as a responsible, reliable, open, and 
client oriented institution.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

40 41
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

19 168

22 550

Vidzemes plānošanas reģions
Vidzeme Planning Region

Kvalitātes vadības sistēmas 
izveide un ieviešana

Elaboration and Implementation 
of Quality Management System

Projekta mērķis ir  sekmēt labas 
pārvaldības principu ieviešanu Vidzemes 
plānošanas reģionā (VPR), nodrošinot 
efektīvu, saprotamu un atklātu pieeju 
pārvaldes procesu īstenošanai un 
ieviešot kvalitātes vadības principus 
iestādes ikdienas darbā. Projekta tiešā 
mērķa grupa ir VPR administrācijas 
darbiniek i  un padomes locek ļ i . 
Galvenās projekta aktivitātes ir projekta 
administrēšana, iestādes darbības 
stratēģijas sagatavošana, iestādes 
procesu aprakstīšana un dokumentu 
kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, 
iestādes mājaslapas uzlabošana un 
publicitātes pasākumi. Projekta rezultātā 
tiks sagatavota VPR darbības stratēģija, 
izstrādāts iestādes procesu apraksts, VPR 
darbinieki un politiskā vadība apmācīti 
dokumentu vadības sistēmas lietošanā, 
ieviesta dokumentu kvalitātes vadības 
sistēma, VPR mājaslapa aktualizēta un 
papildināta ar jaunām sadaļām.

The aim of the project is to facilitate 
implementation of good governance 
principle in Vidzeme’s Planning Region 
(VPR) through ensuring an effective, clear 
and open approach to implementation 
of management processes and in 
implementation of quality management 
principles in daily work routine of the 
establishment. VPR administration 
employees and members of the Council 
are the direct target group of the 
project. The main project activities are 
the project administration, preparation 
of strategy for the operation of the 
establishment, description of processes 
and implementation of the document 
quality management system, homepage 
improvements and publicity measures. 
As  a  result  of  the projec t ,  VPR 
operation strategy will be drawn up, 
process description developed and 
VPR personnel and policy management 
trained to operate the document 
management system, the document 
management quality system will be 
implemented, additional sections will be 
added to VPR homepage.

Vidzeme

7 832

9 214

Valsts vides dienests
State Environmental Service

Kvalitātes vadības sistēmas 
elementu izstrāde, prasību 
sagatavošana to ieviešanai 
Valsts vides dienestā

Elaboration of Quality Management 
System Elements, Development of 
Requirements for Their Implementation 
in the State Environmental Service

Projekta mērķis ir izstrādāt dokumentu 
aprites procesu kā vienu no kvalitātes 
vadības sistēmas elementiem Valsts vides 
dienestā (VVD) un tā struktūrvienībās. 
Projekta ieviešanas gaitā tika optimizēts 
dokumentu aprites process VVD, 
nodrošināta iestādes iekšējā darba 
procesa uzlabošana, kas atvieglo 
darbinieku ikdienas darbu, novērš 
riskus, kas saistīti ar dokumentu aprites 
procesu, nodrošinot, ka visās VVD 
struktūrvienībās (t.sk. reģionālajās) 
dokumentu aprite notiek saskaņā ar 
vienotiem principiem. Projekta rezultātā 
uzlabots informācijas apmaiņas ātrums 
VVD, kas sekmē iestādes kopējā 
darba procesa efektivitāti, samazina 
administratīvo slogu. Attiecīgi tiek 
sekmēts klientu apkalpošanas ātrums 
un klientiem sniegto pakalpojumu 
kvalitāte, nodrošinot efektīvāku vides 
aizsardzību un līdzsvarotu dabas resursu 
izmantošanu.

The aim of the project is to develop the 
document management process as one of 
the elements in the quality management 
system of the State Environmental Service 
(SES) and its structural units. During 
the implementation of the project, the 
document management process was 
optimized in the SES and improvement 
of internal operation processes was 
ensured, which unburdened daily work 
load of every employee, eliminated risks 
concerning document management 
process, ensuring compliance with 
unitary principles in document 
management  in all SES structural units 
(regional structural units included). As 
a result of the project, the information 
exchange speed in the SES has been 
improved, which facil itates total 
effectiveness of the entire work process 
and decreases the administrative 
burden.  Service speed and quality are 
facilitated and this ensures more efficient 
environment protection and balanced 
utilization of natural resources.

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL)
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

ESF finansējums (LVL) 
ESF funding (LVL)

42 43
1. darbības programma 
Cilvēkresursi un nodarbinātība

1st Operational Programme 
Human Resources and Employment

964 457

1 134 655

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Free Trade Union Confederation of Latvia

Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienības administratīvās 
kapacitātes stiprināšana

Strengthening of  the 
Administrative Capacity 
of the Free Trade Union 
Confederation of Latvia

Projekta mērķis ir attīstīt reģionālo sociālo 
dialogu un veicināt sociālo partneru 
iesaisti rīcībpolitikas izstrādē, īstenošanā  
un lēmumu pieņemšanā. Projekta 
rezultātā reģionālais sociālais dialogs tiks 
stiprināts, katrā no pieciem Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības reģionālajām 
struktūrām (Liepājā, Jelgavā, Valmierā, 
Daugavpilī un Rīgā), piesaistot vienu 
reģionālo koordinatoru no darba 
ņēmēju puses, kura darbs būs saistīts ar 
jaunu biedru piesaisti arodbiedrībām, 
g a n  a r  s a d a r b ī b a s  s t i p r i n ā š a n u  
starp arodbiedrībām, darba devēju 
organizācijām un pašvaldībām. Sociālo 
par tneru k apacitāte  un iesaiste 
rīcībpolitikā tiks stiprināta, īstenojot  
arodorganizāciju vadītāju un speciālistu 
apmācību, analizējot nacionālos un 
Eiropas Savienības normatīvos aktus 
un politikas dokumentus, apmainoties 
pieredzē ar citu Eiropas valstu kolēģiem, 
organizējot seminārus un izdodot 
metodiskus materiālus par sociālā dialoga 
jautājumiem, kā arī īstenojot informatīvus 
un komunikācijas pasākumus.

The aim of the project is to promote 
development of social dialogue at regional 
level, facilitate social partners’ involvement 
in development and implementation of 
action policy and decision making. As a 
result of the project, the social dialogue 
is strengthened by attracting one regional 
coordinator from employees in each of the 
five regional structural units of the Free 
Trade Union Confederation of Latvia (in 
Liepaja, Jelgava, Valmiera, Daugavpils and 
Riga) whose duties will be connected with 
attracting new members to trade unions 
and strengthening collaboration among 
trade unions, employers’ organizations 
and municipalities. Social partners’ 
capacity and involvement in action 
policy will be strengthened by training 
leaders of trade unions and specialists, by 
analyzing national and European Union 
normative and political documents, 
by exchanging experiences with other 
European colleagues, by organizing 
seminars and publishing methodology 
materials on social dialogue issues as 
well as by implementing informative and 
communicative events. 

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale

2 409 839

2 835 105

Valsts kanceleja
The State Chancellery

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest 
vienotu valsts pārvaldes iestāžu 
cilvēkresursu plānošanas un vadības 
informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu, 
kurā tiks apkopoti dati par visās valsts 
pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem. 
Šādas vienotas IT sistēmas pieejamība 
būtiski atvieglos informācijas par 
valsts  pār valdē nodarbinātaj iem 
apstrādi, sekmēs analītisko instrumentu 
izmantošanu un tādējādi precīzāku datu 
iegūšanu, papildus ļaujot ekonomēt 
ieguldāmos resursus. Vienotas IT sistēmas 
izveide  atvieglos gan finanšu, gan 
cilvēkresursu datu apstrādes procesus 
un kopumā uzlabos valsts pārvaldes 
izmantojamo IT sistēmu līmeni. Nākotnē 
tā būs integrēta ar finanšu plānošanas 
instrumentiem, atvieglos valsts 
sektorā nodarbināto darba samaksas 
prognozēšanu. Valsts kanceleja projektu 
īsteno sadarbībā ar Finanšu ministriju un 
Valsts administrācijas skolu.

The aim of the project is to elaborate 
and implement a uniform information 
technology (IT) human resource planning 
and management system for institutions 
of public administration, which will collect 
data on all individuals employed by the 
institutions of public administration. 
Availability of such a unified IT system 
will substantially unburden processing 
of information on individuals employed 
in the public administration and facilitate 
application of analytical instruments, 
which will provide more accurate data, 
and will open up the opportunity 
to economize on resources to be 
contributed. Development of a unitary IT 
system will substantially decrease finance 
and human resource data processing 
and in general will improve the level of 
IT systems used in the state government. 
In the future it will be integrated with 
the tools of finance planning and will 
unburden wage prognosis for employees 
in the state sector. The State Chancellery 
implements the project in cooperation 
with the Ministry of Finance and Latvian 
School of Public Administration.

Cilvēkresursu vadības 
informācijas tehnoloģiju 
sistēmas izstrāde un ieviešana

Elaboration and Implementation 
of Human Resource Information 
Technology Management 
System

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale



44 45

Darbības programmas atbalsta pamatvirzieni:

•	 zinātnes	 un	 pētniecības	 attīstība – šo sektoru potenciāla paaugstināšana, 
zinātnes un pētniecības centru infrastruktūras uzlabošana, jaunu un kvalificētu 
cilvēkresursu piesaistīšana centriem, atbalsts pētījumu veikšanai;

•	 pētniecības	 un	 uzņēmējdarbības	 sektoru	 sadarbības	 veicināšana – 
tehnoloģiju pārneses veicināšana, atbalsts komersantu investīcijām inovācijās un 
jaunu produktu attīstībā;

•	 jaunu	uzņēmēju	darbības	veicināšana	un	esošo	komersantu	konkurētspējas	
uzlabošana – atbalsts komercdarbības uzsākšanai, atbalsts esošo komersantu 
konkurētspējas veicināšanai, to skaitā uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstībai, kā arī finanšu resursu pieejamības palielināšana.

The main support areas of the Operational Programme:

•	 development	of	education	and	science – increase of the potential of education 
and science, improvement of the infrastructure of science and research centres, 
attraction of new and qualified human resources to the centres, support for 
research;

•	 promotion	of	cooperation	between	research	and	business	sectors – promotion 
of technology transfer, support for commercial entities’ investments in innovations 
and development of new products;

•	 promotion	 of	 new	 businesses	 and	 improvement	 of	 the	 competitiveness	
of	 the	 existing	 commercial	 entities – support for starting business, support 
for promotion of the existing commercial entities competitiveness, including 
development of the infrastructure necessary for the development of the 
entrepreneurship, as well as increase of the access to the finance.

2. darbības programma / 2nd Operational Programme

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Entrepreneurship and Innovations

Projektus darbības programmas ietvaros līdzfinansē ERAF ~769 miljonu eiro 
apmērā, kas ir 17% no 4,53 miljardiem eiro – kopējā Latvijai piešķirtā ESF, ERAF 
un KF finansējuma plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Šobrīd īstenoti 
vairāk nekā 1100 projekti.*

The projects within the Operational Programme are funded by ERDF in the 
amount of ~769 million EUR that makes 17% of 4.53 billion EUR – the total 
ESF, ERDF and CF funding allocated to Latvia for the programming period of  
2007 – 2013. Currently more than 1100 projects are implemented.**

Zinātne un inovācijas
Science and Innovations

Finanšu pieejamība
Access to Finance

Uzņēmējdarbības veicināšana
Promotion of Entrepreneurship

Tehniskā palīdzība
Technical Assistance

EUR 452,5 milj.
58,8%

EUR 216,7 milj.
28,2%

EUR 77 milj.
10%

EUR 23 milj.
3%

* Šajā sadaļā tālāk minētajiem ES fondu projektiem, 
kas atrodas īstenošanas procesā, iespējamas 
izmaiņas finansējuma apmērā.

** Amount of funding may change for those 
EU Funds projects mentioned further in this 
section that are in the implementation process.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

46 47
2. darbības programma 
Uzņēmējdarbība un inovācijas

2st Operational Programme 
Entrepreneurship and Innovation

Rīgas reģ.
Ogres novads

171 846

547 105

SIA “Hanzas Elektronika”
LLC “Hanzas Elektronika”

Iespiedshēmu pārklājumu 
tehnoloģijas izstrāde

Development of Printed Circuit 
Board Coating Technology

Projekta ietvaros tiks īstenota 
elektronisko iespiedplašu pārklāšanas 
tehnoloģijas pētniecība.

Within the project, coating technology 
of electronic printed circuit boards will 
be researched.

Zemgale
Jelgavas
novads

73 209

32 944

SIA “Amber Wood”
LLC “Amber Wood”

Ekoloģisku apdares klājumu rūpnieciskas 
izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde oša 
(Fraxinus excelsior L.) un ozola (Quercus 
robur L.) grīdu segumiem

Elaboration of Technology for the 
Industrial Production of Ecological 
Finish for Ash-Tree (Fraxinus Excelsior 
L.) and Oak (Quercus Robur L.) Flooring

Projekta ietvaros SIA “Amber Wood” 
veiks rūpniecisku pētījumu, kura 
rezultātā izstrādās tehnoloģiju oša un 
ozola masīvkoka grīdu ar ekoloģisku 
apdares klājumu ražošanai. Pētījuma 
ietvaros tiks sagatavoti testēšanas 
paraugi ,  veikta  to  testēšana 
laboratorijā; rezultātā uzņēmums 
palielinās eksportētās produkcijas 
apjomu, apgūs jaunu produkcijas 
realizācijas tirgu.

Within the project, LLC “Amber wood” 
will perform an industrial study, which 
will consequently provide technology 
for production of ash-tree and oak 
solid wood flooring, with ecological 
finish treatment. Within the framework 
of the project, testing samples will be 
provided and tested in the laboratory; 
as a result of the project the company 
will increase the volume of export 
and acquire a new market for selling 
company’s products.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

48 49
2. darbības programma 
Uzņēmējdarbība un inovācijas

2st Operational Programme 
Entrepreneurship and Innovation

Vidzeme

Gulbenes
novads

285 635

816 100

SIA “Avoti SWF”
LLC “Avoti SWF”

Jauna produkta ieviešana 
ražošanā

Introduction of a New Product 
for Production

Projekta rezultātā tika ieviests 
ražošanā jauns produkts - koka kafijas 
galds bez metāla sasaistes detaļām, 
kā arī iegādātas 3 papildu ražošanas 
iekārtas.

As the result of the project, a new product 
was introduced into production – 
a wooden coffee table,  without 
metal joining components, as well 
as 3 additional units of production 
equipment are purchased.

147 931

498 757

SIA “Hanzas Elektronika”
LLC “Hanzas Elektronika”

Jauna produkta - barošanas 
bloka - izstrāde

Development of a New Product- 
Power Supply Unit

Projekta ietvaros tiks veikta iekapsulēta 
barošanas bloka izstrāde.

Within the project, an encapsulated 
power supply unit will be developed.

Rīgas reģ.
Ogres novads



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

50 51
2. darbības programma 
Uzņēmējdarbība un inovācijas

2st Operational Programme 
Entrepreneurship and Innovation

Rīgas reģ.

Rīga
Rīgas reģ.

Rīga

5 443

10 885

SIA “Computer Hardware Design”
LLC “Computer Hardware Design”

Dalība starptautiskā izstādē 
“CeBIT 2010”

Participation in the International 
Exhibition CeBIT 2010

Projekta ietvaros nodrošināta SIA 
“CHD” piedalīšanās izstādē “CeBIT 
2010”, kas notika 2010. gadā no 2. 
līdz 6. martam Hannoverē, tādējādi 
veicinot uzņēmuma starptautisko 
pazīstamību un sekmētu tā produktu 
eksporta apjoma pieaugumu.

Within the project, LLC “CHD” 
participated in “CeBIT 2010” exhibition, 
which was held from March 2 to 6, 
2010, in Hannover, thus promoting the 
company’s name internationally and 
contributing to the increase of their 
export volume.

45 325

129 500

SIA “Volburg”
LLC “Volburg”

Multifunkcionālās elektronikas 
testēšanas sistēmas (M.E.T.S.) 
ieviešana ražošanā

Introduction of Multifunctional 
Electronic Testing System 
(M.E.T.S.) for Production

Projekta ietvaros tika ieviests ražošanā 
uzņēmuma izstrādāts jauns, augsti 
tehnoloģisks produkts - Multifunkcionāla 
elektronikas testēšanas sistēma 
(M.E.T.S.), kas ir piemērota iekšshēmu 
funkcionālai, digitālai testēšanai. 
Projekta ietvaros SIA “Volburg” 
iegādājās jaunas ražošanas procesam 
nepieciešamās iekārtas. Pēc projekta 
realizācijas tiek ražots un pārdots 
jaunais produkts ar augstu pievienoto 
vērtību.

Within the project,  a new high 
technology product developed 
within the company was introduced 
into production – multifunctional  
electronic testing system (M.E.T.S.), 
which is qualified for functional 
and digital testing of embedded 
components.  Within the project, LLC 
“Volburg” purchased new equipment 
units, necessary for the production 
processes. After implementation of 
the project, the company produces 
and sells the new high added value 
product.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

52 53
2. darbības programma 
Uzņēmējdarbība un inovācijas

2st Operational Programme 
Entrepreneurship and Innovation

Rīgas reģ.

Rīga

1 041

2 083

SIA “GEO200”
LLC “GEO200”

Ārējo tirgu apgūšana - dalība 
izstādē Vācijā

Tap External Market – 
Participation in the Exhibition in 
Germany

Projekta  iet varos  nodrošināta 
SIA “GEO200” iespēja piedalīties 
starptautiskā izstādē “Internationale 
Spieltage SPIEL’09, Messe Essen”, 
Vācijā.

Within the project, LLC “GEO200” 
could participate in the international 
exhibition “Internationale Spieltage 
SPIEL’09, Messe Essen” in Germany.

4 056

8 113

SIA “DORES FABRIKA”
LLC “DORES FABRIKA”

SIA “Termoline” dalība 
starptautiskajā koka māju 
izstādē “Vivons Bois”

Participation of LLC “Termoline” 
in the International Exhibition of 
Wooden Houses “Vivons Bois”

SIA “Termoline” ir dibināta 2004. gadā un 
nodarbojas ar guļbūvju ražošanu. 2008. 
gadā uzņēmums pabeidza ražotnes 
paplašināšanu un modernizāciju, un 
šobrīd tā ir potenciāli lielākā guļbūvju 
ražotne Austrumeiropā. Uzņēmums ir 
izstrādājis jaunu guļbūvju konceptu, 
kur ražošanā tiek izmantotas līmētās 
brusas, kas to apveidam rada pavisam 
jaunu un citādāku veidolu un padara tās 
pavisam atšķirīgas no visām līdzšinējām. 
Uzņēmuma sortimentā ietilpst gan 
jau izstrādātu projektu guļbūves, gan 
arī pēc speciāla pasūtījuma ražotās. 
Lai uzņēmums spētu nodrošināt 
optimālu ražotnes noslogojumu, tam 
nepieciešams atrast tirgu ar pietiekami 
lielu kapacitāti, kādas nav Latvijas 
koka māju tirgū. Projekta ietvaros tika 
nodrošināta uzņēmuma iespēja 2009. 
gadā no 6. līdz 9. novembrim piedalīties 
starptautiskā koka māju izstādē “Vivons 
Bois” Bordo, Francijā, kurā tika meklēti 
potenciālie klienti, sadarbības partneri 
un interesenti tika iepazīstināti ar  
SIA “Termoline” produkciju.

LLC “Termoline”, founded in 2004, 
p r o d u c e s  l o g  h o m e s .  I n  2 0 0 8 
the company has extended and 
modernized its production area, and at 
the moment it has a potential to be the 
largest log building producer in Eastern 
Europe. The company has developed 
a new log home concept, with glued 
timber beams, which makes them look 
novel and different compared to the 
ones produced before. Company offers 
standard design log homes as well as 
individual design log homes. In order 
to develop full production capacity, the 
company has to find a larger market for 
their product; Latvian wooden building 
market is too small for this. Within the 
project, the company participated in 
the international exhibition of wooden 
houses “Vivons Bois” from November 
6 to 9, 2009, in Bordeaux, France, 
where they met potential customers 
and cooperation partners and other 
interested persons were introduced to 
the LLC “Termoline” production.

Vidzeme

Amatas
novads



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

54 55
2. darbības programma 
Uzņēmējdarbība un inovācijas

2st Operational Programme 
Entrepreneurship and Innovation

Rīgas reģ.

Rīga
Rīgas reģ.

Rīga

1 996

3 993

SIA Slēpošanas un atpūtas parks “Ozolkalns”
LLC Skiing and Recreation Park “Ozolkalns”

SIA Slēpošanas un atpūtas parka 
”Ozolkalns” ārējā mārketinga 
aktivitātes

External Marketing Activities of 
LLC Skiing and Recreation Park 
“Ozolkalns”

Projekta ietvaros plānotas šādas 
ārējā mārketinga aktivitātes: dalība 
starptautiskajā izstādē “Tourest 2010” 
un dalība starptautiskajā tūrisma 
izstādē “Vivatours 2010”, Lietuvā.

Within the project, the following 
external marketing activities are 
envisaged: participation in the 
international exhibition “Tourest 2010” 
and participation in the international 
tourism exhibition “Vivatours 2010” in 
Lithuania.

1 560

3 121

SIA “GEO200”
LLC “GEO200”

Dalība starptautiskā izstādē - 
svarīgs posms jaunā produkta 
virzīšanai ārējā tirgū

Participation in the International 
Exhibition – an Important 
Stage of Promotion of the New 
Product in the External Market

Projekta  iet varos  nodrošināta  
SIA “GEO200” iespēja piedalīties 
starptautiskā izstādē “SPIELWARENMESSE 
2010, International Toys Fair Nurnberg”, 
Vācijā.

Within the project, LLC “GEO200” 
participated in the international 
exhibition “SPIELWARENMESSE 2010, 
International Toys Fair Nurnberg” in 
Germany.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

56 57
2. darbības programma 
Uzņēmējdarbība un inovācijas

2st Operational Programme 
Entrepreneurship and Innovation

79 560

156 000

SIA “Compaqpeat”
LLC “Compaqpeat”

Frēzkūdras ražotnes 
paplašināšana SIA 
“Compaqpeat”

Expand Milled Peat Production 
Area in LLC “Compaqpeat”

Projekta ietvaros īstenojama ilgtermiņa 
ieguldījumu veikšana, iegādājoties 
jaunu padeves un izplūdes kūdras 
maisīšanas iekārtu dažādu kūdras 
maisījumu izgatavošanai. Projekta 
rezultātā tiks radīts jauns produkts – 
dažādi kūdras maisījumi.

Within the project, implementation 
of a long term investment through 
acquisition of a new feeding and 
outflow peat mixing equipment for 
production of different types of peat 
mixtures is envisaged. As the result 
of the project, a new product will be 
developed – different peat mixtures.

Kurzeme

Rucavas
pagasts

Kurzeme

Rucavas
pagasts

SIA “Compaqpeat”
LLC “Compaqpeat”

69 961

205 465

Frēzkūdras ražotnes 
modernizācija

Modernization of Milled Peat 
Production Area

Projekta mērķis ir veikt frēzkūdras 
ražotnes modernizāciju, uzstādot 
jaunu frakcionēšanas, presēšanas/
pakošanas līniju.

The aim of the project is to modernize 
the milled peat production area, to 
install a new fractionation, compacting/ 
packaging line.



58 59

Darbības programmas atbalsta pamatvirzieni:

•	 KF	projekti atbalsta Trans - Eiropas transporta tīkla un ilgtspējīga transporta 
attīstību Latvijā, liela mēroga vides infrastruktūras izveides un uzlabošanas 
projektus, kā arī energoefektivitātes uzlabošanu un atjaunojamās enerģijas 
ražošanu un izmantošanu;

•	 ERAF	projekti atbalsta mājokļu siltināšanu, informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju un pakalpojumu attīstību, izglītības, nodarbinātības, veselības 
un sociālo pakalpojumu infrastruktūras modernizēšanu, veicina informācijas 
sabiedrības veidošanu un tūrisma attīstību Latvijā, uzlabo kultūrvidi, attīsta 
pilsētvidi un reģionālās nozīmes transportu, kā arī nodrošina vides uzlabošanu.

The main support areas of the Operational Programme:

•	 CF	 projects support development of Trans - Europe transport network and 
sustainable transport system in Latvia, large - scale environmental infrastructure 
establishment and improvement projects, as well as power consumption efficiency 
improvement and manufacturing and usage of renewable resources;

•	 ERDF	 projects support heat insulation of dwelling houses, development of 
information and communication technologies, modernisation of the infrastructure 
of educational, employment, health and social services, promote development of 
information society and tourism in Latvia, improve cultural environment, develop 
urban environment and transport of regional significance, as well as ensure 
improvement of the environment.

3. darbības programma / 3rd Operational Programme

Infrastruktūra un pakalpojumi
Infrastructure and Services

Projektus darbības programmas ietvaros līdzfinansē KF un ERAF ~3,21 miljardu 
eiro apmērā, kas ir 70,8% no 4,53 miljardiem eiro – kopējā Latvijai piešķirtā ESF, 
ERAF un KF finansējuma plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Šobrīd 
īstenoti vairāk nekā 1300 projekti.*

The projects within the Operational Programme are funded by CF in the amount 
of ~3,21 billion EUR that makes 70.8% of 4.53 billion EUR – the total ESF, ERDF 
and CF funding allocated to Latvia for the programming period of 2007 – 2013. 
Currently more than 1300 projects are implemented.**

EUR 12,2 milj.
0,4%

EUR 504,6 milj.
15,7%

EUR 511,2 milj.
15,9%

EUR 670,6 milj.
20,9%

EUR 274,5 milj.
8,5%

EUR 57,6 milj.
1,8%

EUR 857 milj.
26,7%

EUR 322,9 milj.
10,1%

Infrastruktūra cilvēku kapitālam
Human Resources Infrastructure
Teritoriju pieejamība
Territorial Accessibility
Transports / Transport
Kvalitatīva vide dzīvei un ekonomiskai aktivitātei
Qualitative Environment for Living and 
Economical Activities

Vides infrastuktūra un videi draudzīga enerģētika
Environment Infrastructure and Power Industry
Policentriska attīstība / Policentric Development
Tehniskā palīdzība ERAF ieviešanai 
Technical Assistance for Implementation of ERDF
Tehniskā palīdzība KF ieviešanai 
Technical Assistance for Implementation of CF

* Šajā sadaļā tālāk minētajiem ES fondu projektiem, 
kas atrodas īstenošanas procesā, iespējamas 
izmaiņas finansējuma apmērā.

** Amount of funding may change for those 
EU Funds projects mentioned further in this 
section that are in the implementation process.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)
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3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

250 899

295 176

Cēsu novada pašvaldība
Local Authority of Cesis Municipality

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Cēsu 2. vidusskolā, 
Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu pilsētas 
vakara vidusskolā

Provision of Material Base for Quality 
Acquisition of Natural Sciences in 
Cesis Secondary School No. 2, Cesis 
State Grammar School and Cesis City 
Evening Secondary School

Projekta mērķis ir vispārējās vidējās 
izglītības kvalitātes paaugstināšana 
Cēsu 2. vidusskolā un Cēsu Valsts 
ģimnāzijā. Projekta gaitā ir renovēti 
un ar mēbelēm aprīkoti abu skolu 
dabaszinātņu un matemātikas kabineti.

The aim of the project is to increase the 
level of general secondary education 
in Cesis Secondary School No. 2 and 
Cesis State Grammar School. Natural 
sciences and Mathematics rooms 
of both schools are renovated and 
furnished within the project.

Vidzeme

Cēsis
Vidzeme

Alūksne

83 633

98 392

Alūksnes novada pašvaldība 
Local Authority of Aluksne Municipality

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Alūksnes vakara 
(maiņu) un neklātienes vidusskolā

Provision of Material Base for Quality 
Acquisition of Natural Sciences 
in Aluksne Evening (Shift) and 
Extramural Secondary School

Projekta ietvaros Alūksnes vakara 
(maiņu) un neklātienes vidusskolā 
izremontēti un piemēroti mūsdienīgam 
mācību procesam četri dabaszinātņu 
kabineti.

Four natural sciences rooms of Aluksne 
Evening (Shi f t )  and Ex tramural 
Secondary School were renovated and 
accommodated to modern training 
process within the project.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

62 63
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and ServicesZemgale

Iecava

83 633

98 633

Iecavas novada dome
Local Authority of Iecava Municipality

Kvalitatīvai dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana Iecavas 
vidusskolā

Provision of Material Base for 
Quality Acquisition of Natural 
Sciences in Iecava Secondary 
School

I e c a v a s  v i d u s s k o l ā  p r o j e k t a 
ietvaros izremontēti un aprīkoti ar 
mūsdienīgiem mācību materiāliem un 
iekārtām dabaszinību kabineti.

Natural sciences rooms of Iecava 
Secondary School were renovated 
and equipped with modern technical 
teaching aids and materials.

83 633

98 392

Apes novada pašvaldība
Local Authority of Ape Municipality

Ojāra Vācieša Gaujienas 
vidusskolas dabaszinātņu 
kabinetu materiālās bāzes 
atjaunošana

Renovation of Material Base of 
Natural Sciences Rooms in Ojars 
Vacietis Gaujiena Secondary 
School

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola 
atrodas Gaujienas pils telpās. Projekta 
ietvaros veiktais remonts dabaszinātņu 
kabinetos un atjaunotā materiālā bāze 
senajās telpās ļaus īstenot mūsdienīgu 
mācību procesu.

Ojars Vacietis Gaujiena Secondary 
School is located in the premises of 
Gaujienas Palace. The renovation of 
natural science rooms and renovated 
material base within the project will 
enable modern training process in the 
old premises.

Vidzeme

Gaujiena



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)
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3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Rīgas reģ.

Ragana

83 633

98 392

Krimuldas novada pašvaldība
Local Authority of Krimulda Municipality

Kvalitatīvai dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana Krimuldas 
vidusskolā

Provision of Material Base for 
Quality Acquisition of Natural 
Sciences in Krimulda Secondary 
School

Krimuldas vidusskolā projekta ietvaros 
aprīkotie jaunie dabaszinātņu kabineti 
rada harmonisku vidi un skolēnu 
interesi par fiziku, ķīmiju, bioloģiju un 
matemātiku.

Renovated and equipped natural 
sciences rooms in Krimulda Secondary 
School create harmonic environment 
and rouse pupils’ interest in Physics, 
Chemistry, Biology and Mathematics.

Rīgas reģ.

Limbaži

167 267

203 169

Limbažu novada pašvaldība
Local Authority of Limbazi Municipality

Projekta gaitā Limbažu 1. un 2. vidusskolā 
ir izremontēti 8 dabaszinātņu kabineti 
un 5 laboratorijas telpas, kā arī iegādāti 
8 mēbeļu komplekti kabinetiem.

Within the project, 8 natural sciences 
rooms and 5  laborator ies  are 
renovated and 8 furniture sets are 
procured for the rooms of Limbazi 
Secondary Schools No. 1 and No. 2.

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Limbažu 1. vidusskolā 
un Limbažu 2. vidusskolā

Provision of Material Base for 
Quality Acquisition of Natural 
Sciences in Limbazi Secondary 
Schools No. 1 and No. 2



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)
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3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Rīgas reģ.

Salaspils

167 266

196 784

Salaspils novada dome 
Salaspils Municipality Council

Projekta ietvaros Salaspilī izremontēti 
un aprīkoti 8 dabaszinātņu kabineti, 
tādējādi uzlabojot mācīšanas un 
mācīšanās kvalitāti fizikā, ķīmijā, 
matemātikā un bioloģijā.

Within the project, 8 natural sciences 
rooms are renovated and equipped in 
Salaspils, thus the quality of training 
and learning of Physics, Chemistry, 
Mathematics and Biology is improved.

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Salaspils  
1. vidusskolā un Salaspils  
2. vidusskolā

Provision of Material Base for 
Quality Acquisition of Natural 
Sciences in Salaspils Secondary 
Schools No. 1 and No. 2

Vidzeme

Rauna

83 633

98 392

Raunas novada dome
Rauna Municipality Council

Projekta ietvaros Raunas vidusskolā 
izremontētie dabaszinātņu kabineti ir 
izvietoti atsevišķā muižas ēkā, radot 
īpašu mācību noskaņu.

Within the project, the renovated natural 
science rooms of Rauna Secondary 
School are situated separately in a 
manor house, thus creating special 
atmosphere for learning.

Materiāli tehniskās bāzes 
pilnveide vispārējās vidējās 
izglītības programmu īstenošanai 
Raunas vidusskolā

Improvement of Material 
and Technical Base for 
Implementation of General 
Secondary Education Programs in 
Rauna Secondary School



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)
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3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Serviceszemgale

Koknese

83 633

98 392

Kokneses novada dome 
Koknese Municipality Council

Projekta mērķis ir sakārtot Kokneses 
speciālās internātpamatskolas – 
attīstības centra infrastruktūru, veicot 
nepieciešamos telpu renovācijas 
darbus, nodrošinot drošu vidi, 
pielāgojot telpas un uzlabojot mācību 
vidi izglītojamajiem ar speciālām 
vajadzībām. Paredzams, ka projekta 
gaitā tiks atrisinātas daudzas izglītojamo 
ar garīgās attīstības traucējumiem un 
viņu vecāku ikdienas problēmas.

The aim of the project is to arrange 
the infrastructure of Koknese 
Special Boarding Primary School – 
Development Centre by renovating the 
premises, providing safe environment, 
adapting the premises and improving 
learning environment for pupils with 
special needs. The project is supposed 
to solve many everyday problems of 
pupils with mental disorders and their 
parents.

Kokneses novada Kokneses speciālās 
internātpamatskolas – attīstības 
centra telpu, infrastruktūras un 
inženierkomunikāciju renovācija

Renovation of the Premises, 
Infrastructure and Engineering 
Communications of Koknese Municipality 
Special Boarding Primary School – 
Development Centre

Kurzeme

Ventspils

334 532

393 568

Ventspils pilsētas dome
Ventspils City Council

Projekta ietvaros četrās Ventspils pilsētas 
vidusskolās izremontēti un mūsdienīgi 
aprīkoti dabaszinātņu kabineti.

Within the project, natural science 
rooms have been renovated and 
arranged with up-to-date equipment 
in four secondary schools of Ventspils.

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Ventspils pilsētā

Provision of Material Base for 
Quality Acquisition of Natural 
Sciences in Ventspils City



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)
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3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

442 553

460 303

Labklājības ministrija
Ministry of Welfare

Ilgstošās sociālās aprūpes centra 
“Reģi” izveide

Establishment of Long-Term 
Social Care Centre “Regi”

Projekta īstenošanas rezultātā ir 
izveidots jauns sociālās aprūpes 
centrs un pilnveidota sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana 
personām ar smagiem garīga rakstura 
traucējumiem, veicot bērnudārza - 
sākumskolas ēkas rekonstrukcijas 2. 
kārtu. Projekta rezultātā ir nodrošināta 
sociālās aprūpes saņemšana personām 
ar garīga rakstura traucējumiem, 
uzlabota ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
kvalitāte, vides pieejamība personām 
ar kustību traucējumiem, motivācija 
reintegrēties sabiedrībā personām ar 
zemām pašaprūpes spējām.

As a result of implementation of the 
project, a new social care centre is 
established and provision of social 
rehabilitation services improved for 
persons with serious mental disorders 
by implementing the second stage 
of reconstruction of the building 
of the kindergarten – preschool 
education establishment. As a result 
of the project, social care for persons 
with mental disorders is provided, 
the quality of long-term social care 
and social rehabilitation services, 
environmental access for persons 
with movement disorders, as well 
as motivation to re-integrate in the 
society for persons with low self-care 
possibilities are improved.

Gudenieku
pagatsts

Kurzeme

519 215

610 841

Latvijas Nedzirdīgo savienība
Latvian Society for the Blind

Projekta mērķis ir izveidot un aprīkot 
infrastruktūru sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanas iespēju 
p a p l a š i n ā š a n a i  c i l v ē k i e m  a r 
dzirdes invaliditāti un cilvēkiem 
ar prognozējamu dzirdes invaliditāti, 
pilnveidojot valsts atbalsta sistēmu - 
sociālo pakalpojumu daudzveidību, 
pieejamību un kvalitāti. Projekta 
ietvaros plānots aprīkot divus sociālās 
rehabilitācijas centrus (Rīgā un 
Liepājā).

The aim of the project is to develop 
and accommodate the infrastructure 
for expanding the opportunities to 
receive social rehabilitation services 
for people with hearing disability 
and people with potential hearing 
disability by improving government 
provided support system – versatility, 
availability and quality of social 
services. It is envisaged to equip two 
social rehabilitation centres (in Riga 
and Liepaja) within the project.

LNS - otrās mājas 2 LSB – the Second Home 2

Rīgas reģ.

Rīga

Liepāja

Kurzeme



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)
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3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Rīgas reģ.

Rīga

2 102 789

2 473 870

Rīgas Domes Īpašumu departaments
Riga City Council Property Department

Projekta ietvaros jaunuzceltā pirmsskolas 
izglītības iestāde Rīgā, Ziepniekkalnā, 
Valdeķu ielā 58 A  ekspluatācijā nodota 
2009. gada septembrī. Pirmajā pēdējo 
19 gadu laikā no jauna uzbūvētajā 
pašvaldības bērnudārzā ir īstenota 
iecere nodrošināt bērniem mūsdienu 
prasībām un kvalitātes standartiem 
atbilstošus apstākļus. Tajā ir 9 grupas, 
kā arī tiek nodrošināta papildu grupa - 
nepilna laika nodarbībām. Bērnudārza 
teritorijā ir astoņi spēļu laukumi, 
izbūvētas četras nojumes un bērnu 
vecumam atbilstoši aprīkots sporta 
laukums, kā arī izveidoti gājēju 
celiņi, piebraucamie ceļi un astoņas 
autostāvvietas.

Within the project, the newly built 
preschool education institution 
i n  Riga, Ziepniekkalns,  Valdeku 
Street 58A was put into operation 
in September of 2009. This is the 
first kindergarten built anew by the 
municipality in Riga during the last 
19 years and the intention to provide 
modern environment and quality 
standards has been realized. There are 
9 groups in the kindergarten as well as 
an extra group for part-time activities is 
ensured. There are eight playgrounds, 
four overhangs and a sports ground 
appropriate for children in the 
territory of the kindergarten as well 
as foot paths, access roads and eight 
parking places.

Construction of Preschool 
Education Establishment in Riga, 
Valdeku Street 58 A

Pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecība Rīgā, Valdeķu ielā 58 A

Kurzeme

Liepāja

1 086 046

1 277 702

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Liepaja City Educational Council

Projekta mērķis ir attīstīt pirmsskolas 
izglītības iestāžu infrastruktūru, veicot 
pirmsskolas izglītības iestādes (PII) 
“Saulīte” rekonstrukciju un piebūves 
celtniecību ar 128 jaunām vietām, 
un nodrošināt ekonomiski aktīvo 
iedzīvotāju skaita pieaugumu Liepājā. 
Tādējādi tiek veicināta vienlīdzīgas 
nodarbinātības iespējas ģimenēm ar 
bērniem vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem. 
Projekta ietvaros veikta jauna korpusa 
un pārejas galerijas būvniecība, veikta 
esošo PII “Saulīte” ēku rekonstrukcija - 
energoefektivitātes paaugstināšana, 
iekšējo un ārējo inženiertīklu nomaiņa, 
kosmētiskais remonts ar grīdu 
nomaiņu, teritorijas labiekārtošana, 
izveidojot jaunus rotaļu, sporta 
laukumus, zālienus un celiņus, kā arī 
iebūvējamā aprīkojuma iegāde un 
uzstādīšana.

The aim of the project is to develop the 
infrastructure of preschool education 
establishments by reconstruction of 
the preschool education establishment 
(PEE) “Saulite” and construction of 
extension with 128 new places, and 
ensure increase of the number of 
the economically active inhabitants 
in Liepaja. Thus, equal employment 
opportunities for families with children 
at the age of 1.5 to 5 years are ensured. 
Within the project, construction of 
a new block and transition passage 
was performed, reconstruction of the 
existing buildings of the PEE “Saulite” 
was completed (increase of power 
consumption efficiency, replacement 
of  the internal  and ex ternal 
engineering networks, decoration 
of the premises with replacement of 
floors, landscaping of the territory - 
establishment of a new playground, 
sports ground, lawns and footpaths), 
as well as new in-built equipment 
procured and installed.

Liepājas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Saulīte” infrastruktūras 
attīstība

Development of Infrastructure 
of Liepaja Preschool Education 
Establishment “Saulite”
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3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Rīgas reģ.
Ķekava

29 758

35 009

Ķekavas pagasta pašvaldība
Local Authority of Kekava Rural Territory

Alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu pieejamības 
attīstība Ķekavas pagastā

Improvement of Availability 
of Alternative Care Services in 
Kekava Rural Territory

Projekta mērķis ir attīstīt alternatīvās 
aprūpes pakalpojumu pieejamību 
Ķekavas pagasta iedzīvotājiem ar 
f iziska rakstura un funkcionāliem 
traucējumiem. Projekta ietvaros tika 
iegādāts aprīkojums dienas centra 
darbībai un mājas aprūpes pakalpojumu 
sniegšanai. Tādējādi bija iespējams 
ievērojami uzlabot alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu pieejamību Ķekavas pagasta 
iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, kā 
arī ievērojami paplašināt sociālās aprūpes 
pakalpojumus mājās. Dienas centrā  
“Gaismas iela”  iedzīvotāji var piedalīties 
dažādās radošās nodarbībās, piemēram, 
rokdarbu, keramikas, vizuālās mākslas 
un mūzikas, kā arī atpūsties un vingrot 
tam īpaši paredzētās telpās. Tāpat 
centra apmeklētājiem ir iespēja apgūt 
datorprasmes un izmantot internetu, 
saņemt atbalstu ikdienas sociālo 
prasmju atjaunošanai un nepieciešamības 
gadījumā saņemt psihologa un sociālā 
darbinieka konsultācijas. Savukārt viņu 
ģimenes locekļi centrā var rast atbalstu 
sociālo situāciju risināšanā.

The aim of the project is to improve 
availability of alternative care services 
for Kekava rural territory inhabitants with 
physical and functional disorders. Within 
the project, the equipment for operation 
of day care centre and provision of 
home care services was procured. Thus, 
it was possible to improve considerably 
the availability of alternative care for 
inhabitants of Kekava rural territory with 
special needs, as well as considerably 
expand social care services at home. 
In the day care centre “Gaismas iela”, 
the inhabitants may participate in 
different creative activities, for instance, 
handicraft, ceramics, visual arts and 
music, as well as relax and do exercises 
in specially equipped premises. Likewise, 
the visitors of day care centre have an 
opportunity to acquire computer skills 
and use the Internet, receive support for 
refreshing everyday social skills and in the 
event of necessity – receive consultations 
of a psychologist and social worker. The 
family members of the day centre visitors 
may receive support for solution of social 
issues.

Vidzeme

Valmiera

924 839

1 893 160

Valmieras pilsētas pašvaldība
Local Authority of Valmiera City

Projekta mērķis ir veicināt bērnu vecāku 
nodarbinātības iespējas un atgriešanos 
darba tirgū, samazinot rindu uz Valmieras 
pilsētas pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādi (PII) ,  palielinot 
Valmieras pilsētas 3. PII “Sprīdītis” 
pakalpojuma pieejamību. Projekta 
realizācijas rezultātā PII “Sprīdītis” 106 
bērnu vecākiem tiks radīta iespēja 
ātrāk iekļauties vai atgriezties darba 
tirgū, tiks radītas papildu 53 vietas 
pašvaldībā deklarētiem bērniem no 1,5 
līdz 3 gadu vecumam, kā arī radītas 7 
jaunas darba vietas. Lai to sasniegtu, tiks 
veikta Valmieras pilsētas 3. PII “Sprīdītis” 
rekonstrukcija un paplašināšana, tajā 
skaitā energoefektivitātes paaugstināšana 
esošai ēkai, kā arī piebūves grupu telpām, 
piebūves pie sporta zāles, nojumes 
divām automašīnām izbūve, teritorijas 
labiekārtošana, iebūvējamā aprīkojuma 
un iekārtu modernizācija un PII 
pieejamības nodrošināšana cilvēkiem 
ar funkcionāliem traucējumiem un 
vecākiem ar bērniem.

The aim of the project is to promote 
employment of parents with children 
and their returning back to the labour 
market by decreasing the waiting list of 
the preschool education establishment 
(PEE) of the local authority of Valmiera 
city and increasing the availability of 
the Valmiera city PEE No. 3 “Spriditis”. 
As a result of the project, parents of 106 
children attending PEE “Spriditis” will be 
able to join or return in the labour market, 
additional 53 places will be envisaged 
for children with declared place of 
residence in Valmiera and of age of 1.5 
until 3, as well as 7 new workplaces will 
be created. In order to achieve this, the 
reconstruction and expansion of Valmiera 
city PEE “Spriditis” will be carried out, 
including power consumption efficiency 
increase for the existing building, as well 
as construction of additional premises, 
extension of the gym hall, carport for 
two cars, landscaping of the territory, 
modernization of in-built equipment and 
provision of access to the PEE for people 
with functional disorders and parents 
with children.

Valmieras pilsētas 3. pirmsskolas 
izglītības iestādes “Sprīdītis” 
rekonstrukcija

Reconstruction of Valmiera 
City Preschool Education 
Establishment No. 3 “Spriditis”
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3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Rīgas reģ.

Ainaži

1 369 800

1 611 529

VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži””
SLLC “Psychoneurological Hospital for Children 
“Ainazi””

VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā 
slimnīca “Ainaži”” infrastruktūras 
uzlabošana, paaugstinot veselības 
aprūpes pakalpojumu kvalitāti un 
izmaksu efektivitāti

Improvement of the Infrastructure 
of State Limited Liability Company 
“Psychoneurological Hospital for Children 
“Ainazi”” by Increasing the Quality and 
Cost Efficiency of Health Care Services

Projekta mērķis ir uzlabot veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti 
un izmaksu efektivitāti bērniem un 
pusaudžiem ar psihiskiem traucējumiem 
un saslimšanām. Projekta ietvaros tiks 
veikta infrastruktūras attīstība, paredzot 
jaunas ēkas būvniecību ar hidroterapijas 
baseinu, bērnu un pusaudžu ar psihiskiem 
traucējumiem un saslimšanām ārstēšanas 
vajadzībām un rehabilitācijai. Projekts 
sniedz ieguldījumu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamībā, kvalitātes 
un efektivitātes paaugstināšanā, 
kā arī jaunu metožu izmantošanā 
rehabilitācijā, veicinot pacientu ātrāku 
reintegrāciju sabiedrībā un ģimenē.

The aim of the project is to improve 
health care service quality and cost 
efficiency for children and teenagers 
with mental disorders and diseases. 
Within the project, the development 
of the infrastructure will take place, 
envisaging construction of a new 
building with hydro-therapy swimming 
pool for curing and rehabilitation of 
children and teenagers with mental 
disorders and diseases. The project 
contributes to the availability, quality 
and efficiency of health care, as well as 
usage of new rehabilitation methods 
ensuring faster reintegration of 
patients in society and family.

Zemgale

Pļaviņas

33 181

39 037

Pļaviņu pilsētas dome
Plavinas City Council

Sākumskolas vecuma bērnu 
rotaļu un attīstības centra 
izveidošana Pļaviņu pilsētā

Establishment of Playroom 
and Development Centre for 
Preschoolers in Plavinas City

Projekta  mērķ is  i r  nodrošināt 
bērnu aprūpes, sociālo prasmju 
attīstības, izglītošanas un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas Pļaviņu pilsētā, 
attīstot alternatīvās bērnu aprūpes 
pakalpojumu pieejamību. Projekta 
iet varos  iz veidots  sākumskolas 
vecuma bērnu rotaļu un attīstības 
centrs, kā rezultātā iespējams attīstīt 
radošas un personību pilnveidojošas 
darbības,  sociālās un praktiskās 
iemaņas, kā arī  veicināt bērnu 
vispusīgu attīstību, sociālo problēmu 
risināšanu un integrēšanos sabiedrībā. 
Tādējādi iespējams arī sniegt sociālo, 
pedagoģisko un psiholoģisko palīdzību 
bērniem, kuri nāk no sociālā riska 
ģimenēm vai kuri ilgstoši tiek atstāti 
novārtā. Tāpat projekta ietvaros 
iegādāts bērnu aprūpes pakalpojumu 
sniegšanai nepieciešamais aprīkojums, 
kas bērniem nodrošinās atpūtai un 
attīstībai piemērotu vidi un iespējas 
bez maksas pilnvērtīgi pavadīt brīvo 
laiku.

The aim of the project is to provide 
child care, social skills development, 
education and free time opportunities 
in Plavinas city by improving 
availability of alternative child care 
services.  Within the project,  the 
playroom and development centre 
for preschoolers was established. As a 
result of that, it is possible to organize 
creative and developing activities, 
social and practical activities, as well as 
promote well-rounded development 
of children, solution of social and 
integration issues. Thus, it is also 
possible to provide social, pedagogic 
and psychological help for children 
form social risk families or children 
who are protractedly left unattended. 
During the project, the equipment 
necessary for provision of child care 
services was procured. It will ensure 
the environment necessary for resting 
and development of children, as well 
as opportunities to spend leisure time 
usefully free of charge.
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3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Rīgas reģ.

Rīga
Rīgas reģ.

Rīga

1 184 926

1 394 030

V/a “Latvijas Infektoloģijas centrs”
State agency “Infectology Centre of Latvia”

V/a “Latvijas Infektoloģijas centrs” 
infrastruktūras uzlabošana, 
paaugstinot veselības aprūpes 
pakalpojumu kvalitāti un izmaksu 
efektivitāti

Improvement of the Infrastructure 
of State Agency “Infectology Centre 
of Latvia” by Increasing the Quality 
and Cost Efficiency of Health Care 
Services

Projekta mērķis ir paaugstināt ambulatorās 
un stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu kvalitāti, izmaksu efektivitāti, 
primāri nodrošinot modernas infekcijas 
slimību laboratoriskās diagnostikas 
infrastruktūras paplašināšanu, uzbūvējot 
jaunu laboratorijas korpusu ar iespējām 
strādāt tajā 3. biodrošības līmeņa 
apstākļos.  Projekta ietvaros t iks 
veikta jaunas ēkas būvniecība un 
labiekārtošana Nacionālās references 
laboratorijas izvietošanai. Projekta 
īstenošana sekmēs ātru, efektīvu un 
kvalitatīvu infekciju slimību, retās 
un bīstamās ieskaitot, diagnostiku, 
ārstēšanu, izplatības monitoringu un 
ierobežošanu kā nacionālās drošības 
pasākumu kompleksa sastāvdaļu 
Latvijā.

The aim of the project is to increase 
the quality and cost efficiency 
of ambulatory and hospital health 
care services, primarily expanding 
infrastructure of modern laboratorial 
diagnostics of infectious diseases 
by constructing a new block of 
laboratories with the third level of 
biological safety. Within the project, 
construction and equipping of 
a new building will take place to 
accommodate the National reference 
laboratory. Implementation of the 
project will facilitate fast, efficient and 
quality diagnostics of the infectious 
diseases, including rare and dangerous 
ones, monitoring of their distribution 
and localization as part of the complex 
of national safety arrangements in 
Latvia.

5 950 000

7 000 000

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
SLLC “Clinical University Hospital for Children”

Stacionārās veselības aprūpes 
infrastruktūras attīstība VSIA 
“Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca”

Development of Infrastructure 
for Hospital Health Care in State 
Limited Liability Company “Clinical 
University Hospital for Children”

Projekta mērķis ir stacionāro veselības 
aprūpes pakalpojumu kvalitātes un 
pieejamības uzlabošana Rīgas pilsētā 
un visā Latvijas teritorijā dzīvojošajiem 
bērniem. Projekta ietvaros tiks veikta 
slimnīcas infrastruktūras uzlabošana - 
jaunas ēkas celtniecība, esošo ēku 
rekonstrukcija un iekšējā renovācija 
u.c . ,  la i  nodrošinātu bērniem 
draudzīgu stacionāro veselības 
aprūpes pakalpojumu infrastruktūras 
pilnveidošanu. Projekts veicinās 
dažāda vecuma bērnu vajadzībām 
atbilstošu, drošu, piemērotu vidi, 
ņemot vērā, ka bērnam kā fiziski un 
intelektuāli nenobriedušai personai 
vajadzīga īpaša aizsardzība un 
gādība, nodrošinot viņa veselības 
un dzīvības maksimālu aizsardzību, 
kā arī uzlabojot veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanas struktūru, 
procesus un rezultātus.

The aim of the project is improvement 
of the quality and availability of 
the hospital health care services for 
children living in the city of Riga, as 
well as the rest of the territory of Latvia. 
Within the project, the improvement 
of the infrastructure of the hospital 
will take place – construction of a 
new building, reconstruction and 
renovation of the interior of the 
existing buildings etc., in order to 
ensure infrastructure for provision of 
children-friendly hospital health care 
services. The project will provide safe 
and appropriate environment for the 
needs of children of different ages, 
taking into account that a child as 
physically and intellectually immature 
individuality needs special protection 
and care - maximal protection of its 
health and life, as well as improving 
the structure, processes and results of 
the provision of health care services. 
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3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Rīgas reģ.

Rīga

2 647 143

3 114 286

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
LLC “Riga Eastern Clinical University Hospital”

Onkoloģijas slimnieku 
radioterapijas ārstēšanas 
attīstība SIA “Rīgas Austrumu 
klīniskā universitātes slimnīca”

Development of Radiotherapy 
Treatment for Oncology Patients 
in Limited Liability Company “Riga 
Eastern Clinical University Hospital”

Projekta mērķis ir  onkoloģijas 
slimnieku ārstēšanai nepieciešamās 
infrastruktūras sakārtošana un 
medicīnisko ierīču pilnveidošana, 
turpinot uzsākto onkoloģijas slimnieku 
ārstēšanas pakalpojumu pieejamības 
koncentrēšanu specializētajos centros. 
Projekta ietvaros tiks iegādāta 
medicīniskā aparatūra un veikta 
infrastruktūras  uz labošana,  k ā 
rezultātā onkoloģiskajiem slimniekiem 
būs pieejams pilna spektra onkoloģisko 
slimību ārstēšanas pakalpojums, 
racionāli noslogotas un izmaksu ziņā 
efektīvi izmantotas iekārtas. Projekta 
ieviešana veicinās ātrāku pacientu 
atgriešanos darba tirgū un paaugstinās 
pacientu dzīves kvalitāti.

The aim of the project is to put in 
order the infrastructure necessary for 
treatment of oncology patients and 
improvement of medical equipment 
by organizing treatment of oncology 
patients in specialized centres. Within 
the project, procurement of medical 
equipment and improvement of the 
infrastructure will be carried out, as 
a result the oncology patients will 
be offered full range of oncology 
treatment services, rationally and 
cost-effectively used equipment. 
Implementation of the project will 
allow patients to return faster to the 
labour market and improve their life 
quality.

Kurzeme

Ventspils

1 741 583

2 048 920

Pašvaldības SIA “Ventspils slimnīca”
LLC of the local authority “Ventspils Hospital”

Pašvaldības SIA “Ventspils 
slimnīca” stacionārās veselības 
aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana

Improvement of the Infrastructure 
for Hospital Health Care in Limited 
Liability Company of the Local 
Authority “Ventspils Hospital”

Projekta mērķis ir uzlabot veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanas 
k val i tāt i ,  i zmaksu efekt iv i tāt i 
un stacionāro veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību Ventspils 
pilsētas, novada un Ziemeļkurzemes 
reģiona iedzīvotājiem. Veicot Ventspils 
slimnīcas kā reģionālās daudzprofilu 
slimnīcas infrastruktūras optimizāciju 
un sakārtošanu un atbilstošus 
energoefektivitātes pasākumus, 
piemērojot efektīvāku energoresursu 
izmantošanu un sekmējot atbilstošu 
vides un mikroklimata veidošanu 
slimnīcas pacientiem un personālam, 
tiks paaugstināta stacionāro veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamība, 
kvalitāte un efektivitāte Latvijā.

The aim of the project is to improve the 
quality, cost efficiency of the health 
care services and the availability 
of the hospital health care services 
for the inhabitants of Ventspils city, 
municipality and Ziemelkurzeme 
region. By optimization of the 
infrastructure in regional multi-profile 
Ventspils hospital and performing 
respec t ive  power  consumption 
efficiency arrangements, applying 
more efficient power consumption 
strategies and ensuring appropriate 
environment and microclimate 
conditions for the patients and the 
staff, the availability, quality and 
efficiency of the hospital health 
services in Latvia will be increased.
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3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and ServicesZemgale

Jēkabpils
rajons

2 995 548

3 524 174

Satiksmes ministrija (VAS “Latvijas Valsts ceļi”)
Ministry of Transport (State Share Holding Company 
“Latvian State Roads”)

Valsts 1. šķiras autoceļa P73 
Vecumnieki – Nereta – Subate 
posma Rite – Apserde  
(km 75,00 – 84,80) rekonstrukcija

Reconstruction of the Section Rite –  
Apserde (km 75,00 – 84,80) of the 
Category 1 National Road P73 
Vecumnieki – Nereta – Subate

Valsts 1. šķiras autoceļa ar grants 
segumu asfaltēšana-rekonstrukcija 
un seguma tipa maiņa no grants 
vai šķembu uz melno (asfaltbetona) 
segumu. Projekta ietvaros darbus 
veica SIA ”ŠLOKENBEKA”. Projekts 
īstenots no 2008. gada jūlija līdz 2009. 
gada jūlijam, savukārt objekts nodots 
ekspluatācijā 2009. gada novembrī.

Asphalt-paving and reconstruction 
of the category 1 national road with 
gravel surface and replacement of 
the gravel or macadam covering with 
black (asphalt) covering. The work 
within the project was performed by 
LLC “SLOKENBEKA”. The project was 
implemented from July of 2008 to 
July of 2009 and the road was put into 
maintenance in November of 2009.

1 969 758

2 317 362 

Satiksmes ministrija (VAS ”Latvijas Valsts ceļi”)
Ministry of Transport (State Share Holding Company 
“Latvian State Roads”)

Valsts 1. šķiras autoceļa P124 
Ventspils – Kolka 
posma Mazirbe – Vaide  
(km 56,30 – 67,30) rekonstrukcija

Reconstruction of the Section 
Mazirbe – Vaide (km 56,30 – 67,30) 
of the Category 1 National Road 
P124 Ventspils – Kolka

Valsts 1. šķiras autoceļa ar grants 
segumu asfaltēšana-rekonstrukcija 
un seguma tipa maiņa no grants 
vai šķembu uz melno (asfaltbetona) 
segumu. Projekta ietvaros darbus veica 
SIA ”TALCE”. Projekts īstenots no 2008. 
gada augusta līdz 2009. gada jūlijam, 
savukārt objekts nodots ekspluatācijā 
2009. gada oktobrī.

Asphalt-paving and reconstruction 
of the category 1 national road with 
gravel surface and replacement of the 
gravel or macadam covering with black 
(asphalt) covering. The work within the 
project was performed by LLC “TALCE”. 
The project was implemented from 
August of 2008 to July of 2009, but it 
was put into maintenance in October 
of 2009.

Kurzeme

Ventspils
rajons



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

84 85
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Rīgas reģ.

Aizkraukles
novads

75 890

116 772

Aizkraukles novada pašvaldība
Local Authority of Aizkraukle Municipality

Satiksmes drošības uzlabojumi 
Sprīdīša ielā, Aizkrauklē

Road Safety Improvement in 
Spridisa Street, Aizkraukle

Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes 
drošību Aizkrauklē, Sprīdīša ielā, 
likvidējot satiksmes drošībai potenciāli 
bīstamo vietu, veicot transporta 
infrastruktūras uzlabošanas un 
satiksmes organizācijas pasākumus. 
Realizējot projektu, veikta Sprīdīša ielas 
paplašināšana, rezultātā uzlabojot 
satiksmes organizāciju un drošību gan 
gājējiem, gan autovadītājiem. Izbūvēta 
gājēju ietve posmā no Lāčplēša ielas 
līdz pirmsskolas izglītības iestādei 
“Auseklītis”, nodrošinot gājējiem drošu 
un ērtu pārvietošanos pa Sprīdīša 
ielu. Pārbūvētas lietus, ūdensvada un 
kanalizācijas komunikācijas, uzstādīts 
arī apgaismojums, kas nodrošina 
gājēju drošību, pārvietojoties tumšajā 
diennakts laikā.

The aim of the project is to improve 
road safety in Aizkraukle, Spridisa 
Street by liquidating potentially 
dangerous place for road safety, 
improving transport infrastructure 
and traffic organization. During the 
project, expansion of Spridisa Street 
took place, as a result the organization 
of the traffic and safety for pedestrians 
and drivers was improved. Pedestrian 
street was constructed in the passage 
from Lacplesa Street to preschool 
education establishment “Auseklitis” 
providing safe and convenient 
movement of pedestrians along 
Spridisa Street. Rain water, water 
supply and sewerage communications 
were reconstructed, the street lighting 
was implemented to ensure safety of 
pedestrians during the dark time of 
the day.

1 257 660

1 479 600

Satiksmes ministrija (VAS “Latvijas Valsts ceļi”)
Ministry of Transport (State Share Holding 
Company “Latvian State Roads”)

Valsts 1. šķiras autoceļa P124 
Ventspils – Kolka posma 
Lūžņa - Lielirbe (km 27,80 - 39,79) 
rekonstrukcija

Reconstruction of the Section  
Luzna - Lielirbe  
(km 27,80 - 39,79) of the Category 1 
National Road P124 Ventspils – Kolka

Valsts 1. šķiras autoceļa ar grants segumu 
asfaltēšana-rekonstrukcija un seguma 
tipa maiņa no grants vai šķembu 
uz melno (asfaltbetona) segumu. 
Projekta ietvaros darbus veic SIA 
“Saldus ceļinieks”. Projekta īstenošanas 
laiks ir no 2009. gada janvāra līdz 2011. 
gada janvārim. 

Asphalt-paving and reconstruction 
of the category 1 national road with 
gravel surface and replacement of the 
gravel or macadam covering with black 
(asphalt) covering. The work within the 
project was performed by LLC “Saldus 
celinieks”. The implementation period 
of the project is from January of 2009 
to January of 2011.

Kurzeme

Ventspils
rajons



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

86 87
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Rīgas reģ.

Mālpils
novads

96 341

139 625

Mālpils novada dome
Malpils Municipality Council

Satiksmes drošības uzlabojumi 
Mālpils novadā, Mālpils ciemā

Improvement of Road Safety 
in Malpils Municipality, Malpils 
Rural Territory

Projekta mērķis ir uzlabot bērnu un 
jauniešu drošību Mālpils novadā, 
sakārtojot satiksmes organizāciju 
Pils ielā. Projekta ietvaros veikti 
vairāki satiksmes organizāciju būtiski 
uzlabojoši pasākumi Pils ielā, ko ik 
dienas izmanto ap 700 - 800 bērni 
un jaunieši, lai no ciemata centra 
un dzīvojamā mikrorajona dotos uz 
izglītības iestādēm. Projekta ietvaros 
paplašināta Pils ielas brauktuve, 
izbūvējot samainīšanās kabatas, 
izbūvēts gājēju celiņš, uzstādītas ielu 
un gājējus norobežojošās barjeras, 
ātrumvaļņi, uzstādītas ceļa zīmes un 
horizontālie apzīmējumi.

The aim of the project is to improve 
safety of children and young people 
in Malpils municipality by better 
organization of the traffic in Pils 
Street. Several significant activities for 
improvement of traffic organization in 
Pils Street took place within the project, 
this street is used by 700 – 800 children 
and young people every day to go 
to the educational establishments 
from the centre of the rural territory 
and residential living area. The 
carriageway of Pils Street is expanded 
by constructing descents, pedestrian 
pavements, barriers for delimiting of 
the street and pavements, installing 
speed control humps, traffic signs and 
horizontal signs.

Vidzeme

Līgatne

49 619

77 530

Līgatnes novada dome
Ligatne Municipality Council

Gaujas ielas renovācija 
satiksmes drošības uzlabošanai 
Līgatnē

Renovation of Gaujas Street for 
Improvement of Road Safety in 
Ligatne

P r o j e k t a  i e t v a r o s  t i k s  v e i k t a 
apgaismojuma renovācija Līgatnē 
posmā no Gaujas ielas 5 līdz Gaujas 
ielai 12, gājēju ietves (abās malās) un 
pieturvietu, piebrauktuvju izbūve, 
gājēju un transportlīdzekļu plūsmu 
nodalīšana un organizācija.  Tiks 
nodrošināta mazaizsargāto satiksmes 
dalībnieku droša pārvietošanās vide un 
riska, ka ceļu satiksmes negadījumos 
cieš vai iet bojā bērni, novēršana. 
Veicot ielas posma renovāciju un 
ie las  ģeometr i jas  uz labojumus, 
būtiski uzlabota satiksmes drošība 
un transporta sistēmas organizācija. 
Izbūvējot gājēju ietves, atdalot gājēju 
kustību, novērsts sadursmju risks, 
likvidēts satiksmes drošībai bīstams 
posms. Ierīkojot apgaismojumu un 
uzstādot satiksmes organizācijas 
līdzekļus, nodrošināts pietiekams 
satiksmes drošības līmenis tumsā 
visiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Within the project, renovation of 
lighting system in Ligatne, in the 
section from Gaujas Street 5 to 
Gaujas Street 12, on both sides of the 
pavement, as well as construction 
of parking places, access roads, 
d e t a c h i n g  o f  p e d e s t r i a n  a n d 
transport movements and their 
organization will take place. Safe 
environment for less protected 
participants of traffic movement will 
be ensured, and the risk of children 
suffering or dying in road accidents 
will be eliminated. By renovating 
the street passage and improving 
its geometry, the road safety and 
organization of transport system were 
improved. By constructing pedestrian 
s t r e e t s ,  d e t a c h i n g  p e d e s t r i a n 
movement, the risk of collisions 
is averted and a section dangerous 
for  road safet y  l iquidated.  By 
implementing street lighting and road 
traffic organization means, sufficient 
level of road safety in the dark time of 
the day for all participants of traffic is 
ensured.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

88 89
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Kurzeme

Virbu pagasts
Talsu novads

20 026

31 290

Talsu novada dome
Talsi Municipality Council

Apgaismojuma rekonstrukcija 
Jaunpagasta ciema Dārza, Torņu, 
Madaru un Parka ielā

Reconstruction of the Lighting 
in Jaunpagasts Village Darza, 
Tornu, Madaru and Parka Streets

Projekta  mērķ i  i r  uz labot  ceļu 
satiksmes drošību Virbu pagasta 
Jaunpagasta ciema ielās un panākt 
satiksmes drošības uzlabošanos ar 
ielu apgaismošanu. Projekta gaitā 
Dārza ielā demontētas 4 esošās ielas 
apgaismes armatūras koka balstos 
un uzstādītas 9 jaunas laternas, Torņu 
ielā demontētas 5 esošās apgaismes 
armatūras koka balstos un uzstādītas 
15 jaunas laternas, Madaru ielā 
demontētas 6 esošās ielas apgaismes 
armatūras koka balstos un uzstādītas 9 
jaunas laternas, Parka ielā demontētas 
4 esošās apgaismes armatūras koka 
balstos un 4 apgaismes armatūras 
betona balstos un uzstādītas 15 jaunas 
laternas. Veikta arī ar būvdarbiem 
saistītās teritorijas labiekārtošana.

The aim of the project is to improve 
road safety in Virbu rural territory, 
streets of Jaunpagasta village and 
ensure improvement of road safety 
with lighting system in the streets. 
Within the project, 4 existing street 
lighting fixtures in wooden posts 
were dismantled and 9 new lanterns 
installed in Darzu Street, 5 existing 
street lighting fixtures in wooden 
posts were dismantled and 15 new 
lanterns installed in Tornu Street, 6 
existing street lighting fixtures in 
wooden posts were dismantled and 
9 new lanterns installed in Madaru 
Street, 4 existing street lighting 
fixtures in wooden posts and 4 existing 
street lighting fixtures in concrete 
posts were dismantled and 15 new 
lanterns installed in Parka Street. The 
territory next to construction sites was 
landscaped.

Latgale

Rēzekne

29 283

34 861

Rēzeknes pilsētas dome
Rezekne City Council

Satiksmes drošības uzlabošana 
Rēzeknes pilsētā, izveidojot 
gājēju pāreju Latgales ielā

Improvement of Road Safety in 
Rezekne City Implementing a 
Pedestrian Crossing in Latgales 
Street

Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes 
drošību Rēzeknes pilsētā, izveidojot 
gājēju pārēju Latgales ielas posmā 
starp Bukumuižas un K. Barona 
ielu. Projekta īstenošanas rezultātā 
ir uzlabota satiksmes drošība un 
sakārtota infrastruktūra, kas samazina 
negadījumu rašanās risku.

The a im of  the projec t  i s  to 
improve road safety in Rezekne city 
implementing a pedestrian crossing in 
Latgales Street, in the section between 
Bukumuiza and K. Barona Streets. 
The road safety is improved and the 
infrastructure reorganized as a result 
of the project, thus decreasing the risk 
of road accidents.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

90 91
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and ServicesZemgale

Jelgava

3 892 395

5 560 564

LR Valsts vides dienests
State Environmental Service of the Republic of Latvia

Jelgavas šķidro bīstamo 
atkritumu izgāztuves “Kosmoss” 
sanācijas darbi

Sanitary Measures for 
Dangerous Liquid Waste Dump 
“Kosmoss” in Jelgava

Projekta teritorija atrodas Jelgavas 
pilsētā,  un tā ietvaros veicamās 
darbības ir:
•	 piesārņoto ūdeņu (10 000 m3) 

pārsūknēšana no diviem dīķiem 
uz meliorācijas grāvju sistēmu, 
tos attīrot ar rūpnieciski ražotu 
mobilo konteinera tipa iekārtu, 
kas tiek komplektēta no dažādiem 
att ī r īšanas  blok iem atbi lstoš i 
piesārņojuma pakāpei;

•	 rievsienas izbūve, tās ievietošana 
līdz ūdeni necaurlaidīgam grunts 
slānim;

•	 5,16 ha lielas teritorijas sagatavošana 
sanācijas darbiem;

•	 bīstamās vielas saturošo cieto 
un pastveida atkritumu masas 
iekapsulēšana;

•	 izgāztuves rekultivācijas seguma 
izveidošana;

• 	 monitoringa sistēmas izveide, 
paredzot 7 urbumus gruntsūdeņu 
piesārņojuma kontrolei.

The territory of the project is in Jelgava 
city and the following activities are 
envisaged within the project:
• 	 pumping of  pol luted water  

(10 000 m3) from two ponds to 
the system of drainage ditches 
decontaminating it with factory 
built  mobile container that 
i s  assembled f rom di f ferent 
decontamination blocks depending 
on the degree of pollution;

•	 construction of corrugated wall, its 
placement down to impenetrable 
ground layer;

•	 preparation of the territory of 5.16 ha 
for sanitary measures;

•	 encapsulating of solid and  paste-
type waste containing dangerous 
substances;

•	 development of recovery cover for 
the waste dump;

•	 development of monitoring system, 
envisaging 7 ports for controlling 
pollution level of groundwater.

1 728 325

2 034 339

Mērsraga ostas pārvalde
Local Authority of Mersrags Port

Mērsraga ostas kanāla un 
akvatorijas padziļināšana

Excavation of the Channel and 
Aquatorium of Mersrags Port

Projekta mērķis ir nodrošināt Mērsraga 
ostas kravu apgrozījuma pieaugumu, 
uzlabot kuģošanas drošību, veicināt 
apkārtējā reģiona attīstību un vides 
sakārtotību, nostiprināt Mērsraga 
ostas  un pašvaldības  f inanšu 
stabilitāti, veidot jaunas darba vietas, 
nodrošināt loģistikas ceļu iespējas 
uz  Ziemeļāfr ik as  un Vidusjūras 
valstīm. Īstenojot projektu, veiktas 
trīs aktivitātes - krasta nostiprināšana, 
kuģu kanāla un ostas akvatorijas 
padziļināšana, iepriekš minēto darbu 
būvuzraudzība saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju.

The aim of the project is to ensure 
increase of cargo traffic in Mersrags 
port,  improve shipping safety, 
promote development of surrounding 
regions and environment, secure 
financial stability of Mersrags port and 
local authority, establish new work 
places, provide logistics to the states 
of Northern Africa and Mediterranean. 
Three activities were performed 
within the project: fixing of the coast, 
excavation of the shipping channel and 
port aquatorium, supervision of the 
above construction work according to 
the technical specifications.

Kurzeme

Mērsraga
pagats



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

92 93
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and ServicesZemgale Jēkabpils

2 262 640

2 661 929

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Local Authority of Jekabpils City

Jēkabpils aizsargdambja 
rekonstrukcija

Reconstruction of Jekabpils 
Protecting Dike

Projekta mērķis ir samazināt plūdu 
risku Jēkabpils pilsētai, kas radies 
hidroelektrostacijas ūdenskrātuves 
izveides rezultātā. Saskaņā ar plūdu 
risku novērtēšanas un pārvaldības 
nacionālo programmu šis pasākums 
atbi lst  p i rmajam plūdu r isk am 
(ārkārtēji, ekstremāli plūdu scenāriji ar 
atkārtošanās periodu > 200 gadiem) 
ārkārtas scenārija 1B kritērijam, 
ko raksturo kā grūti prognozējamu 
vižņu - ledus parādību gadījumiem. 
Projektā plānotais rezultāts ir, veicot 
aizsargdambja inženiertehnisko izpēti, 
rekonstruēts pašreizējais aizsargdambis.

The aim of the project is to reduce 
the risk of flooding for Jekabpils 
city; the risk has appeared due to 
establishment of water reservoir of 
hydroelectric power station. According 
to the national program for flood risk 
assessment and management, this 
activity corresponds to 1B criterion 
of extraordinary scenario of the first 
level flood risk (extraordinary, extreme 
flood with recurrence period > 200 
years) characterised by hard to forecast 
events of sludge and ice. The planned 
result of the project is reconstruction 
of the existing protecting dike by its 
engineering investigations.

Rīgas reģ.

Inčukalna 
novads

14 265 072

20 378 674

LR Valsts vides dienests
State Environmental Service of the Republic of Latvia

Projekta teritorija atrodas Inčukalna 
novadā. Projektā iekļautas 2 piesārņotas 
vietas: Ziemeļu gudrona dīķis un 
Dienvidu gudrona dīķis. Projekta mērķi ir:
•	 novērst turpmāko piesārņojošo 

vielu, īpaši sērskābā gudrona 
atkritumvielu, emisiju no izgāztuves 
pazemes ūdeņiem un turpmāku 
piesārņojuma izplatīšanos izgāztuvēm 
pieguļošajās teritorijās, tādējādi 
n o v ē r š o t  t u r p m ā k u  c i l v ē k u , 
dzīvnieku un putnu veselības un 
dzīvības apdraudējumu;

•	 uzlabot gruntsūdeņu, pazemes 
ūdeņu, kā arī augsnes un grunts 
k val i tāt i  b īstamo atk r i tumu 
izgāztuvei pieguļošajā teritorijā līdz 
tādai pakāpei, ka netiek apdraudēta 
cilvēku veselība un vide un attiecīgo 
teritoriju iespējams izmantot 
noteiktai saimnieciskai darbībai 
saskaņā ar teritorijas attīstības 
plānu;

•	 atjaunot un uzlabot vides kvalitāti 
piesārņotajās vietās. 

The territory of the project is in 
Incukalns municipality. 2 polluted 
areas are included in the project: 
Northern Goudron Pond and Southern 
Goudron Pond. The aim of the project is:
•	 to eliminate further emission of 

polluting substances, especially 
goudron waste, from the waste 
dump in the underground water 
and further spreading of the 
pollution in the nearby territories, 
thus eliminating further threats to 
health of people, animals and birds;

•	 to improve the quality of ground 
water, underground water, as well 
as soil and ground in the territories 
near the dangerous waste dump 
so that it does not create threat to 
health of people and environment 
and the territory can be used for 
definite activities according to the 
development plan of the territory;

•	 to restore and improve the quality 
of the environment in the polluted 
places. 

Vēsturiski piesārņoto vietu 
“Inčukalna sērskābie gudrona 
dīķi” sanācijas darbi

Sanitary Measures for Historically 
Polluted Areas of “Incukalns 
Sulphuric Acid Tar Ponds”



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

94 95
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Kurzeme

Kuldīga

1 307 352

1 538 062

Kuldīgas pilsētas dome
Kuldiga City Council

Sinagogas ēku kompleksa 1905. 
gada ielā 6, Kuldīgā, pārbūve par 
Kuldīgas Galveno bibliotēku

Reconstruction of the Complex 
of Synagogue Buildings into 
Central Library of Kuldiga in 
1905 Street 6, Kuldiga

Projekta ietvaros paredzēta Kuldīgas 
Galvenās bibliotēkas infrastruktūras 
uzlabošana:
•	 mūsdienīgas bibliotēkas izveide;
•	 telpu pielāgošana personām ar 

funkcionāliem traucējumiem;
•	 bibliotēkas darbības nodrošināšanai 

nepieciešamā stacionārā aprīkojuma 
uzstādīšana;

•	 teritorijas labiekārtošana.

Improvement of the infrastructure 
of the Central Library of Kuldiga is 
envisaged within the project:
•	 establishment of a modern library;
•	 accommodation of the premises 

for the needs of persons with 
functional disorders;

•	 installation of stationary equipment 
necessary for provision of the 
operation of the library;

•	 landscaping of the territory.

Zemgale
Pļaviņas

530 480

624 094

Pļaviņu novada dome
Plavinas Municipality Council

Pļaviņu aizsargdambja 
rekonstrukcija

Reconstruction of Plavinas 
Protecting Dike

Projekta mērķis ir samazināt plūdu 
risku Pļaviņu pilsētai, kas radies 
hidroelektrostacijas ūdenskrātuves 
izveides rezultātā. Saskaņā ar plūdu 
risku novērtēšanas un pārvaldības 
nacionālo programmu šis pasākums 
atbilst pirmajam plūdu riskam 
(ārkārtēji, ekstremāli plūdu scenāriji ar 
atkārtošanās periodu > 200 gadiem) 
ārkārtas scenārija 1B kritērijam, 
ko raksturo kā grūti prognozējamu 
vižņu - ledus parādību gadījumiem. 
Projektā plānotais rezultāts ir, 
veicot aizsargdambja inženiertehnisko 
izpēti, rekonstruēts pašreizējais 
aizsargdambis.

The aim of the project is to reduce 
the risk of flooding for Plavinas 
city; the risk has appeared due to 
establishment of water reservoir of 
hydroelectric power station. According 
to the national program for flood risk 
assessment and management, this 
activity corresponds to 1B criterion 
of extraordinary scenario of the first 
level flood risk (extraordinary, extreme 
flood with recurrence period > 200 
years) characterised by hard to forecast 
events of sludge and ice. The planned 
result of the project is reconstruction 
of the existing protecting dike by its 
engineering investigations.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

96 97
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Rīgas reģ.

Limbažu
pagats

12 367

247 334

Biedrība “Ozolaine - 11”
Association “Ozolaine - 11”

Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Ozolainē, Ābeļu ielā 
11, energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Power Consumption Efficiency 
Increase of Apartment House in 
Ozolaine, Abelu Street 11

Projekta ietvaros tika īstenota 
1975. gadā būvētās daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas renovācija.  18 
dzīvokļu ar malkas apkuri īpašnieki 
pēc renovācijas darbu veikšanas ir 
apmierināti ar komfortu dzīvokļos 
un gandrīz uz pusi mazāku malkas 
patēriņu.

Renovation of apartment building, 
constructed in 1975, was performed 
within the project. After renovation, 
the inhabitants of 18 apartments are 
satisfied with the comfort in their 
apartments, and consumption of 
wood for heating is less by almost 
50%.

Kurzeme
Liepāja

140 000

302 697

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests
Social Department of Liepaja City Council

Sociālās dzīvojamās mājas Flotes 
ielā 14, Liepājā, siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi

Improvement of Heating 
Insulation of the Social Building 
in Flotes Street 14, Liepaja

Pēc projekta ietvaros īstenotās 
renovācijas sociālajā dzīvojamajā 
mājā Liepājā 146 ģimenes dzīvo 
sakoptā un energoefektīvā mājoklī, 
kurā siltumenerģijas patēriņš ir 
samazinājies par 50%.

After renovation project, 146 families 
live in a renovated and efficient 
social building in Liepaja, the power 
consumption of which is decreased by 
50%.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

98 99
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and ServicesLatgale

Ilūkste

58 712

83 340

Ilūkstes novada dome
Ilukste Municipality Council

Sociālās dzīvojamās mājas 
Brīvības ielā 17, Ilūkstē, 
siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi

Improvement of Heat Retention 
Properties of the Social 
Residential House in Brivibas 
Street 17, Ilukste

Sociālā dzīvojamā māja Brīvības ielā 
17, Ilūkstē ir tipisks Latvijas mazpilsētu 
vienstāvu koka apbūves piemērs, 
kuru tuvākajos gados ir paredzēts 
iekļaut vietējas nozīmes aizsargājamo 
pilsētbūvniecības pieminekļu sarakstā. 
Pēc projekta īstenošanas tās iemītnieki 
dzīvo skaistā, sakoptā ēkā, kurā 
ir krietni zemāks siltumenerģijas 
patēriņš, kā arī māja ir pielāgota 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

The social residential house in Brivibas 
Street 17, Ilukste, is a typical example of 
one-storey wooden houses in towns of 
Latvia; it is planned to include it in the 
lists of protected urban construction 
monuments of local significance in the 
nearest future. After implementation 
of the project, its residents live in a 
nice, tidy building with considerably 
less consumption of heating energy; 
the house is also accommodated 
according to the needs of people with 
movement disorders.

26 714

53 428

SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”
LLC “Ventspils nekustamie ipasumi”

Oskars Jūra, Ventspils Hronika

Pēc projekta ietvaros īstenotās 1961. 
gadā ekspluatācijā nodotās ēkas 
renovācijas siltumenerģijas patēriņš 
samazinājies par 35%. Dzīvokļu 
īpašniek i  atz īst ,  k a  renovāci jas 
ieguvumi ir divējādi - gan estētiski, 
gan praktiski. Iepriekšējās apkures 
sezonās maksājumi par siltumu bija 
vieni no augstākajiem pilsētā, bet pēc 
renovācijas - vieni no zemākajiem.

After renovation of the building that 
was put into maintenance in 1961 its 
power consumption is decreased by 
35%. The owners of the apartments 
acknowledge two-fold benefits of the 
renovation – aesthetic and practical. In 
previous seasons, the costs of heating 
were one of the highest in the city, but 
after renovation – one of the lowest.

Daudzdzīvokļu ēkas Brīvības 
ielā 33 - 35, Ventspilī 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi

Power Consumption Efficiency 
Increase of Apartment House 
in Brivibas Street 33 - 35 in 
Ventspils

Kurzeme

Ventspils



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

100 101
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Rīgas reģ.
Baldone

2 877 055

3 384 771

SIA “BŪKS”
LLC “BUKS”

Ūdenssaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinu 
pašvaldībās, II kārta, Baldone

Development of Water Supply 
Management of the Local 
Authorities of Eastern Latvia 
River Basins, Stage II, Baldone

Ūdenssaimniecības investīciju projektā 
tika iekļautas aktivitātes gan dzeramā 
ūdens k val i tātes  uz labošanai , 
samazinot tajā dzelzs saturu, gan 
pakalpojuma pieejamības jomā, 
palielinot ūdensapgādes pakalpojuma 
pārklājumu no 50% līdz 70% pēc 
projekta realizācijas, bet kanalizācijas 
pak alpojumu pieejamību l īdz 
65%  iepriekšējo 39% pieslēgumu 
vietā. Projekta īstenošanas laikā 
veiktie investīciju ieguldījumi jaunu 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvē 
ļauj nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu 
B a l d o n ē  a t b i l s t o š i  n o r m a t ī v u 
prasībām, attīrot 100% no notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās saņemtajiem 
notekūdeņiem un samazinot vides 
piesārņojumu.

In the investment project for water 
supply management, the activities 
for improvement of drinking water 
quality (decreasing iron additive) 
and for increasing the availability of 
water supply service coverage from 
50% to 70% were included. Whereas 
the availability of sewerage services 
was increased up to 65% (instead of 
39%). The investments of the project 
into construction of new equipment 
for treatment of sewerage allows 
provision of sewerage treatment 
services in Baldone according to 
the requirements of the regulation - 
treating 100% of sewerage received 
into the system and decreasing 
pollution of the environment.

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Ērgļu novads

 3 042 829

 3 579 799

SIA “ŪDAS”
LLC “UDAS”

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, 
dzeramā ūdens ūdensgūtnes un 
attīrīšanas stacijas izbūve, ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu atjaunošana un 
paplašināšana Ērgļos

Construction of Sewage Treatment 
Plant, Drinking Water Supply and 
Treatment Station, Renovation 
and Expansion of Water Pipe and 
Sewerage Communications in Ergli

Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
projekta īstenošanas laikā tika izbūvēti 
jauni ūdensapgādes tīkli 2,1 km 
garumā, kas nodrošina ūdensapgādes 
pak alpojuma pieejamību 83% 
Ērgļu ciema iedzīvotājiem. Savukārt 
3,2 km garu jaunu kanalizācijas 
pašteces tīklu izbūve nodrošinās 
centralizētas kanalizācijas pakalpojumu 
pieejamību papildu 20% ciema 
teritorijas, sasniedzot 78% no visas 
projekta teritorijas. Jaunu ūdens 
sagatavošanas iekārtu uzstādīšana un 
tīklu rekonstrukcija ļaus nodrošināt 
patērētājiem kvalitatīvu dzeramo 
ūdeni, samazinot tajā dzelzs saturu. 
Investīcijas jaunu notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūvē samazinās 
vidē novadītā piesārņojuma apjomus. 
Kopējā piesārņojuma slodze uz 
Ogres upi (Daugavas upes baseinu) 
samazināsies par ~35 tonnām gadā.

 Within the water supply infrastructure 
project, new water supply networks 
of the length of 2.1km were built, 
they provide water for 83% of the 
inhabitants of Ergli, but construction 
of 3.2 km long new sewerage 
communications will provide centralised 
sewerage services for additional 20% 
of the village territory reaching 78% 
of the whole territory of the project. 
Installation of new water treatment 
equipment and reconstruction of 
networks will  enable supply of 
quality water for consumers, reducing 
iron additive. The investments in 
construction of new equipment for 
treating of sewerage will decrease the 
amount of pollution conveyed into 
the environment. Total pollution load 
to the river Ogre (river basin of the 
Daugava) will be decreased by ~35 
tons per year.

Vidzeme



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

102 103
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Latgale

Krāslava

10 445 277

12 288 561

SIA “Krāslavas ūdens”
LLC “Kraslavas udens”

Ūdenssaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas baseinu 
pašvaldībās, II kārta, Krāslavas 
pilsēta

Development of Water Supply 
Management of the Local 
Authorities of Eastern Latvia River 
Basins, Stage II, Kraslava City

Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Krāslavā 
nodrošinās efektīvu ūdensapgādes sistēmu, 
piegādājot Eiropas Savienības un Latvijas 
Republikas standartiem atbilstošas 
kvalitātes dzeramo ūdeni ar nepieciešamo 
spiedienu papildu 1680 cilvēkiem (kopā 
sasniedzot 10 321 jeb 97% iedzīvotāju, 
pal ie l inot  pi rms projekta  esošo 
pieslēgumu līmeni par 16%). Projekta 
laikā izbūvētās dzeramā ūdens attīrīšanas 
iekārtas nodrošinās dzelzs un mangāna 
satura samazināšanos dzeramajā ūdenī. 
Ieguldījumi kanalizācijas sistēmas 
attīstībā radīs iespēju papildu 2724 
c i lvēk iem K rās lavas  aglomerāci jā 
izmantot centralizētās kanalizācijas 
sistēmas pakalpojumus (kopā sasniedzot 
8978 jeb 84% pilsētas iedzīvotāju, pirms 
projekta esošo pieslēgumu līmeni 
palielinot par 25%). Projekta ietvaros 
izbūvētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
samazinās kopējā piesārņojuma slodzi par 
148,68 tonnām gadā, kā arī nodrošinās 
biogēnu attīrīšanu, kas būtiski samazinās 
piesārņojuma slodzi uz Daugavu.

Expansion of water supply network in 
Kraslava will ensure efficient water supply 
system that will supply drinking water 
of the EU and Latvia standards with the 
necessary pressure for additional 1680 
people (in total reaching 10 321 or 97% 
of the inhabitants increasing the previous 
level by 16%). The water treatment 
equipment built in the framework of the 
project will decrease the amount of iron 
and manganese in the drinking water.
The investment into the development 
of the sewerage system will provide an 
opportunity to use central sewerage 
services for additional 2724 people in 
Kraslava agglomeration (in total reaching 
8978 or 84% of the inhabitants of the 
city and increasing the previous number 
of connections by 25%). The sewerage 
treatment equipment installed during 
the project will decrease the total amount 
of the pollution in the Daugava by 146.68 
tons per year.

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Latgale

Balvi

2 132 803

2 509 181

Balvu pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”
Agency of Balvi Local Authority “SAN-TEX”

Balvu ūdenssaimniecības 
attīstības II kārtas projekts

Development of Water Supply 
Management in Balvi, Stage II

Projekta ietvaros veiktā jaunu 
ūdensapgādes tīklu izbūve nodrošinās 
k v a l i t a t ī v u  ū d e n s a p g ā d i  3 8 3 
jaunpieslēgtajiem patērētājiem, 
kopumā nodrošinot centralizētus 
pakalpojumus 93% pilsētas iedzīvotāju 
iepriekšējo 88% pieslēgumu vietā. 
Jaunas atdzelžošanas stacijas izbūve 
nodrošinās dzeramā ūdens kvalitātes 
uzlabošanos. Jaunu kanalizācijas 
t īk lu  izbūve samazinās  grunts 
un gruntsūdeņu, un virszemes 
ūdeņu piesārņojuma risku, jo tiks 
papildus savākti notekūdeņi no 270 
iedzīvotājiem, kopumā nodrošinot 
centralizētus pakalpojumus 91% 
pilsētas iedzīvotāju iepriekšējo 
87% vietā. Kopējais piesārņojuma 
samazinājums uz Balupi būs aptuveni 
10,1 tonnas gadā. 

The construction of new water supply 
communications within the project 
will ensure quality water supply for 
383 consumers connected to the 
system. In total, it provides centralised 
services for 93% of the inhabitants of 
the city instead of 88%. Construction 
of new de-ironing station will ensure 
improvement of drinking water 
quality. Construction of new sewerage 
communicat ions  wi l l  decrease 
pollution risk for water, ground 
and ground water as the sewerage 
from 270 more inhabitants will be 
collected, totally providing centralized 
services for 91% of inhabitants of the 
city instead of 87% previously. Total 
decrease of the pollution to the Balupe 
will be approximately 10.1 tons per year.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

104 105
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Vidzeme

Mazsalaca

2 922 235

3 437 923

SIA “Banga KPU”
LLC “Banga KPU”

Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Mazsalacā

Development of Water Supply 
Services in Mazsalaca

Investīciju projekta realizācija nodrošinās 
kvalitatīvu ūdensapgādes pakalpojumu 
pieejamību 410 jauniem patērētājiem, 
palielinot pakalpojuma pieejamību 
no 30% pašreizējā situācijā līdz 60% 
pēc projekta realizācijas. Jaunu ūdens 
atdzelžošanas iekārtu izbūve ļaus 
patērētājiem piegādāt kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni, kurā būs samazināts 
dzelzs un mangāna saturs. Investīcijas 
kanalizācijas sistēmas darbības 
uzlabošanā palielinās pakalpojuma 
pieejamību no 30% pirms projekta 
real izāci jas  l īdz  52%,  projektu 
noslēdzot, bet pēc jaunu notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu izbūves plānots 
sasniegt ievērojamu  piesārņojuma 
slodzes samazinājumu uz vidi. 
Būtiski, ka pēc projekta realizācijas 
samazināsies piesārņojuma slodze uz 
Salacas upi un teritoriju, kas noteikta 
kā īpaši aizsargājamā dabas teritorija – 
“Natura 2000”.

Implementation of the investment 
project will provide availability of 
quality water supply for 410 new 
consumers, increasing the service 
availability from current 30% to 60% 
after implementation of the project. 
Construction of water de-ironing 
system will enable quality provision 
of drinking water to consumers with 
less iron and manganese additions. 
Investments in the improvement of 
sewerage system performance will 
increase service availability from 
30% before the project to 52% after 
the project, while construction of 
new sewerage treatment system will 
considerably decrease pollution to 
the environment. It is essential that 
after implementation of the project 
the amount of pollution to the Salaca 
river and its territory will decrease; it is 
established as specially protected area – 
“Natura 2000”.

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Vidzeme
Madona

8 137 779

9 573 857

A/S “Madonas ūdens”
Share Holding Company “Madonas udens”

Madonas ūdenssaimniecības 
attīstības II kārta

Development of Water Supply 
Management in Madona, Stage II

Ūdenssaimniecības projektā veiktās 
aktivitātes nodrošinās kvalitatīvu 
dzeramā ūdens piegādi papildu 1923 
Madonas pilsētas un Lazdonas ciema 
iedzīvotājiem (pieslēgums uz blakus 
esošo apdzīvoto vietu), palielinot 
pakalpojuma pieejamību no 81% līdz 
95% pēc projekta realizācijas. Pirms 
projekta uzsākšanas Lazdonas ciemā 
dzeramajā ūdenī bija ievērojams 
dzelzs saturs, kas tiks samazināts pēc 
pieslēguma izbūves līdz Madonas 
pilsētas ūdensvadam. Kanalizācijas 
sistēmas paplašināšana, kas plānota 
investīciju programmā, nodrošinās 
pakalpojuma pieejamību līdz 96%, 
pirms projekta - 68%, nodrošinot 
centralizētu notekūdeņu savākšanas 
iespēju papildu 2974 cilvēkiem un 
samazinot vidē novadītā piesārņojuma 
apjomu. Pēc projekta realizācijas 
notekūdeņu attīrīšana papildus tiks 
pielāgota arī biogēnu attīrīšanai, kura 
līdz šim netika nodrošināta un kas 
būtiski samazinās piesārņojuma slodzi 
uz ūdensobjektiem.

The activities of the water management 
project will provide quality water 
supply to additional 1923 inhabitants 
of Madona city and Lazdona village (a 
connection to the nearby settlement), 
increasing the availability of service 
from 81% to 95% after implementation 
of the project. Before the project, 
drinking water of Lazdona village 
contained significant iron additives that 
will be decreased after construction 
of the connection to the water pipe 
of Madona city. The expansion of 
sewerage system envisaged in the 
investment program will provide 
service availability of 96% (before the 
project – 68%), providing centralized 
sewerage collection for additional 
2974 people and decreasing the 
amount of pollution conveyed to the 
environment. After implementation of 
the project, the sewerage treatment 
will be additionally accommodated 
for treatment of biogene elements 
that was not provided before, thus the 
amount of pollution of water will be 
decreased significantly. 



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

106 107
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Latgale

Zvirgzdenes
pagasts

62 014

72 958

Ciblas novada pašvaldība
Local Authority of Cibla Municipality

Normatīvo aktu prasībām 
neatbilstošās Ludzas rajona 
Zvirgzdenes pagasta izgāztuves 
“Zvirgzdene” rekultivācija

Recultivation of “Zvirgzdene” 
Waste Dump in Zvirgzdene Rural 
Territory (Ludza Region) due to 
Non-compliance with Rules and 
Regulations

Projekta rezultātā tiek rekultivēta 
izgāztuve, kas darbojusies laika posmā 
no 1989. līdz 2005. gadam. Projekta 
mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi 
uz vidi, ko rada atkritumi un vides 
aizsardzības prasībām neatbilstošā 
Ciblas novada izgāztuve “Zvirgzdene”.

The waste dump is recovered within 
the project; it was used from 1989 
to 2005. The aim of the project is to 
decrease the adverse effect to the 
environment caused by the waste and 
the waste dump “Zvirgzdene” of Cibla 
municipality not complying with the 
environment protection requirements.

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Vidzeme

Jumurdas
pagasts

13 781

16 213

Ērgļu novada dome
Ergli Municipality Council

Normatīvo aktu prasībām 
neatbilstošās Madonas rajona 
Ērgļu novada Jumurdas pagasta 
izgāztuves “Andrupi” rekultivācija

Recultivation of “Andrupi” Waste 
Dump in Jumurda Rural Territory 
(Ergli Municipality, Madona Region) 
due to Non-compliance with Rules 
and Regulations

Projekta rezultātā tiek rekultivēta 
izgāztuve, kas darbojusies laika posmā 
no 1993. līdz 2009. gadam. Projekta 
mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi 
uz vidi, ko rada atkritumi un vides 
aizsardzības prasībām neatbilstošā 
Ērgļu novada izgāztuve “Andrupi”.

The waste dump is recovered within 
the project; it was used from 1993 to 
2009. The aim of the project is to 
decrease the adverse effect to the 
environment caused by the waste 
and the waste dump “Andrupi” not 
complying with the environment 
protection requirements.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

108 109
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Vidzeme

Pārgaujas 
novads

2 203 078

2 591 857

Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
projekta III kārta. Poligona 
“Daibe” infrastruktūras 
pilnveidošana

Household Waste Management 
Project in Ziemelvidzeme, Stage 
III. Improvement of Infrastructure 
of Polygon “Daibe”

P r o j e k t s  a p t v e r  V a l m i e r a s ,  C ē s u , 
Limbažu un Valkas pilsētas un lauku 
teritorijas (Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona teritoriju), 
kopumā aptuveni 190 000 iedzīvotāju. 
Projekta  mērķ is  i r  Z iemeļvidzemes 
reģionālajā atkritumu noglabāšanas 
poligonā “Daibe”  izbūvēt otro atkritumu 
noglabāšanas krātuvi un izveidot Latvijā 
pirmo sadzīves atkritumu mehāniskās 
priekšapstrādes centru. Tajā tiks veikta 
iepriekš nešķirotu sadzīves atkritumu 
smalcināšana un šķirošana. Līdz ar to 
poligonā “Daibe” noglabāšanai paredzētie 
sadzīves atkritumi tiks apstrādāti, no 
tiem tiks atdalītas otrreizējās izejvielas 
un kompostējamie materiāli. Tā rezultātā 
tiks ievērojami samazināts poligonā 
noglabājamo atkritumu apjoms, kas 
palielinās poligona ekspluatācijas laiku. 
Projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, 
nodrošinot atkritumu apglabāšanu 
un apstrādi cilvēku veselībai un videi 
drošā veidā un sadzīves atkritumu 
a p s a i m n i e k o š a n a s  p a k a l p o j u m u 
pieejamību pilsētās 100 procentiem un 
lauku teritorijās 80 procentiem iedzīvotāju.

The project embraces Valmiera, Cesis, 
Limbazi and Valka cities and their 
rural territories (the territory of waste 
management region of Ziemelvidzeme), 
in total 190 000 inhabitants. The aim of the 
project is to construct the second waste 
keeping depository in waste polygon 
“Daibe” in Ziemelvidzeme and develop 
the first mechanical pre-treatment centre 
for household waste in Latvia. Previously 
not assorted waste will be cut up there, 
recycled raw materials and materials for 
composting will be sorted out. As a result, 
the amount of waste to be deposited in the 
polygon will be decreased, it will prolong 
operating time of the polygon. The aim 
of the project is to establish a sustainable 
waste management system, ensuring 
burying of the waste and its processing 
in a safe way for the health of people and 
the environment, as well as availability of 
waste management services for 100% of 
the inhabitants in the cities and 80% for the 
inhabitants in the rural territories.

SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu  
apsaimniekošanas organizācija”
LLC “Waste management organization of Ziemelvidzeme”

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Vidzeme

Barkavas
pagasts

81 746

96 172

Madonas novada pašvaldība
Local Authority of Madona Municipality

Barkavas pagasta izgāztuves 
“Mālsala” rekultivācija

Recultivation of “Malsala” Waste 
Dump in Barkava Rural Territory

Projekta rezultātā tiek rekultivēta 
izgāztuve, kas darbojusies laika posmā 
no 1993. līdz 2005. gadam. Projekta 
mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi 
uz vidi, ko rada atkritumi un vides 
aizsardzības prasībām neatbilstošā 
Madonas novada izgāztuve “Mālsala”.

The waste dump is recovered within 
the project; it was used from 1993 
to 2005. The aim of the project is to 
decrease the adverse effect to the 
environment caused by the waste and 
the waste dump “Malsala” of Madona 
municipality not complying with the 
environment protection requirements.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

110 111
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

2 687 207

2 687 207

Dabas aizsardzības pārvalde
Nature Conservation Authority

Antropogēno slodzi samazinošās un 
informatīvās infrastruktūras izveide 
”Natura 2000” teritorijās

Development of an Anthropogenic 
Load Reduction and Informative 
Infrastructure in the Territories of 
“Natura 2000”

Projekta mērķis ir eitrofā piesārņojuma 
samazināšana, apmeklētāju plūsmas 
optimizēšana, teritorijas pieejamības 
nodrošināšana, augsnes erozijas 
samazināšana, informatīvo stendu 
izgatavošana, izvietošana ārpus 
projektā iekļautajām “Natura 2000” 
teritorijām par “Natura 2000” teritorijās 
izveidoto infrastruktūru.

The aim of the project is to decrease 
eutrophic waste, optimize the flow 
of the visitors, ensure availability of 
the territory, decrease soil erosion, 
establish informative stands on the 
infrastructure located in “Natura 2000” 
territories and locate them outside the 
territories of “Natura 2000”.

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Zemgale

Vidzeme

9 084 101

10 687 178

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
LLC “Vidusdaugavas SPAAO”

Vidusdaugavas reģiona sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas 
projekts. SA poligona “Dziļā vāda” 
būvniecība Mežāres pagastā

Household Waste Management 
Project in Vidusdaugava Region. 
Construction of Household Waste 
Polygon “Dzila Vada” in Mezares 
Rural Territory

Projekts aptver Jēkabpils, Aizkraukles, 
M a d o n a s  p i l s ē t a s  u n  l a u k u 
teritorijas (Vidusdaugavas atkritumu 
apsaimniekošanas reģions), kopumā 
aptuveni 130 000 iedzīvotāju. Projekta 
rezultātā tiek uzsākta reģionālās 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
izveide. Projekta ietvaros plānots 
īstenot šādas aktivitātes:
•	 veikt poligona  “Dziļā vāda” būvniecību 

Jēkabpils rajona Mežāres pagastā 
(ieskaitot kompostēšanas laukumu, 
tehniku poligona apsaimniekošanai, 
tehniku kompostēšanas laukuma 
apsaimniekošanai), kopējā platība  
20 ha, krātuve – 5,4 ha;

•	 uzbūvēt un aprīkot 1 šķirošanas 
centru Jēkabpils pilsētā;

•	 uzbūvēt un aprīkot 2 pārkraušanas – 
šķirošanas stacijas  un kompostēšanas 
laukumus (Aizkrauklē un Madonā). 
Projekta rezultātā pakalpojumi tiks 
sniegti 100% pilsētu iedzīvotāju un 
80% lauku iedzīvotāju. 

The project embraces Jekabpils, 
Aizkraukle, Madona cities and their 
rural territories (the territory of waste 
management region of Vidusdaugava), 
in total 130 000 inhabitants.  The 
development of regional waste 
management system is started within 
the project. The following activities are 
planned in the project:
•	 construct the polygon “Dzila vada”  

in Jekabpils region Mezares rural 
territory (including composting 
area, equipment for management 
of  the polygon,  devices  for 
management of the composting 
area), total area – 20 ha, depository –  
5.4 ha;

•	 construct and equip 1 waste sorting 
centre in Jekabpils city;

•	 construct and equip 2 re-loading – 
sorting stations and composting 
areas (in Aizkraukle and Madona). 
After completion of the project, the 
services will be provided for 100% 
of the inhabitants of the cities and 
80% of the inhabitants of rural areas.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

112 113
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Rīgas reģ.
Vidzeme

Latgale

204 306

240 360

LR Valsts vides dienests
State Environmental Service of the Republic of Latvia

Pazemes ūdens hidroģeoloģisko 
novērojumu programmas 
pilnveidošana, urbumu aprīkošana ar 
ūdens līmeņa mērītājiem Gaujas un 
Daugavas upju sateces baseinos

Improvement of Underground Water 
Monitoring Program, Equipping of 
Ports with Water Level Indicators in the 
Confluence Basins of the Gauja and 
the Daugava

Projekta mērķis ir nodrošināt Eiropas 
Savienības direktīvas prasību izpildi un 
virszemes un pazemes ūdeņu valsts 
monitoringa programmā iestādei 
noteikto funkciju veikšanu. Projekta 
ietvaros paredzēta:
•	 pazemes ūdens līmeņu mērīšanas 

aprīkojuma iegāde;
• 	 mobilās  laborator i jas  iegāde 

un aprīkošana pazemes ūdens 
paraugu ņemšanai un ūdens līmeņa 
noteikšanai;

• 	 p a z e m e s  ū d e n s  n o v ē r o j u m u 
urbumu tehniskā sagatavošana 
automātisko mērījumu uzstādīšanai 
un aparatūras uzstādīšana, jaunu 
urbumu ierīkošana un aparatūras 
uzstādīšana.

The aim of the project is to ensure 
implementation of the European 
Union directive and fulfilment of the 
functions set for the organization in 
the above and underground water 
state monitoring programme.
The project envisages:
•	 procurement of underground water 

level measuring equipment;
•	 procurement of a mobile laboratory 

and its equipment for taking 
samples of underground water and 
determining of water level;

•	 technical preparation of underground 
water ports for installation of 
automatic measurements and 
installation of the equipment, 
implementation of new ports and 
installation of equipment.

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Rīgas reģ.

RīgaJūrmala

628 475

739 383

LR Valsts vides dienests
State Environmental Service of the Republic of Latvia

Laboratorijas aprīkojums virszemes un 
pazemes ūdens kvalitātes monitoringa 
mērījumiem un prioritāro bīstamo 
vielu analīzēm, I kārta

Laboratory Equipment for Quality 
Monitoring Measurements of Above- 
and Underground Water and Analysis 
of Prioratized Dangerous Substances, 
Stage I

Projekta mērķis ir nodrošināt Valsts 
v ides  dienesta  laborator i ju  ar 
virszemes, pazemes ūdens valsts 
monitoringa programmā paredzēto 
nepieciešamo aprīkojumu mērījumu 
un prioritāro bīstamo vielu analīžu 
veikšanai. Tas ļautu aizstāt novecojušās 
20. gs. 90. gados iegādātās iekārtas 
un efektīvāk organizēt laboratorijas 
darbu, ņemot vērā monitoringa 
testēšanas apjoma palielināšanos. 
Projekta ietvaros paredzēta:
• 	 virszemes un pazemes ūdens 

monitoringa mērījumu aprīkojuma 
iegāde, uzstādīšana un darbinieku 
apmācība;

•	 prioritāro bīstamo vielu analīzēm 
nepieciešamā laboratorijas aprīkojuma 
iegāde, uzstādīšana un darbinieku 
apmācība.

The aim of the project is to ensure 
State  Environmental  Ser vice 
Laboratory with the equipment 
envisaged by the state program 
for above - and underground water 
measurements and analysis of 
prioratized dangerous substances. 
This will allow replacement of the 
equipment procured in the 90ties 
of the 20th century and more 
efficient laboratory work, taking into 
account the increase of the amount 
of monitoring tests. The project 
envisages:
•	 procurement and installation of 

the equipment for above and 
underground water monitoring and 
training of the staff;

•	 procurement and installation of 
the equipment for analysis of 
prioratized dangerous substances 
and training of the staff.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

114 115
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

Kurzeme

475 823

559 792

LR Valsts vides dienests
State Environmental Service of the Republic of Latvia

Virszemes ūdens un hidroloģiskā 
monitoringa sistēmas pilnveidošana 
Kurzemes reģionā atbilstoši ES 
Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC 
prasībām

Improvement of Above Ground Water 
and Hydrologic Monitoring System 
in Kurzeme Region According to the 
Requirements of the EU Water Policy 
Directive 2000/60/EC

Projekta mērķis ir uzlabot virszemes 
ūdens kvantitātes hidroloģiskā 
monitoringa tīklu un nodrošināt 
datu pieejamību ūdens kvalitātes 
novērtēšanai ūdens objektos, tādējādi 
nodrošinot Eiropas Savienības direktīvas 
prasību izpildi. Projekta ietvaros 
paredzēta:
•	 virszemes ūdeņu un hidroloģiskā 

monitoringa aparatūras iegāde;
•	 virszemes ūdeņu un hidroloģiskā 

monitoringa staciju ierīkošana un 
modernizācija;

•	 virszemes ūdens paraugu ņemšanai 
un ūdensobjektu hidroloģiskā 
stāvokļa novērtēšanai nepieciešamo 
mobilo laboratoriju iegāde.

The aim of the project is to improve 
above ground water quantity 
hydrological monitoring network 
and provide data availability for 
assessment of water quality in other 
water monitoring locations, thus 
fulfilling the requirements of the 
European Union directive. The project 
envisages:
•	 procurement of above ground water 

and hydrological measurements 
equipment;

•	 implementation and modernization 
o f  a b o ve  g ro u n d  w a t e r  a n d  
hyd ro l o g i c a l  m e a s u re m e n t s 
equipment;

•	 procurement of laboratories for 
taking of the samples of above 
ground water and assessment of 
the hydrological condition of the 
water monitoring objects.

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

466 646

548 955

LR Valsts vides dienests
State Environmental Service of the Republic of Latvia

Automātisko gaisa monitoringa 
iekārtu iegāde un modernizācija

Procurement and Modernisation 
of Automatic Air Monitoring 
Devices

Projekta mērķis ir nodrošināt Eiropas 
Savienības  di rekt īvu pras ībām 
atbilstošu gaisa kvalitātes monitoringa 
sistēmu, kā arī uzlabot pašreizējo 
gaisa kvalitātes monitoringa tīklu un 
nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīvu 
informāciju par gaisa kvalitāti. Projekta 
ietvaros paredzēta:
•	 divu automātisko gaisa monitoringa 

staciju iegāde un uzstādīšana 
Liepājā un Rēzeknē;

•	 divu dzīvsudraba gaisa monitoringu 
iegāde un uzstādīšana;

•	 automātisko gaisa monitoringa 
staciju benzola un ozona mērījumu 
kvalitātes uzlabošana esošajās 
septiņās gaisa monitoringa stacijās;

•	 tvana gāzes analizatoru iegāde 
un datora  ar  programmatūru 
datu pārraidei uz Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 
serveri iegāde un uzstādīšana.

The aim of the project is to ensure air 
quality monitoring system complying 
with the European Union directives, 
as well as improve current air quality 
monitoring system and provide the 
inhabitants quality information on 
the quality of the air. The project 
envisages:
•	 procurement and installation of two 

automatic air monitoring stations in 
Liepaja and Rezekne;

•	 procurement and installation of two 
mercury air monitoring systems;

•	 improvement of the quality of the 
benzene and ozone measurements 
of the existing seven automatic air 
monitoring stations;

•	 procurement of carbon monoxide 
analyzers and procurement and 
installation of the computer and 
software to transmit data to the 
Latvian Environment, Geology and 
Meteorology Centre server.

Rīgas reģ.

Kurzeme
Zemgale

Vidzeme

Latgale



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

116 117
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and Services

Rīgas reģ.

Rīga

Kurzeme

Ventspils

3 253 312

4 008 640

Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde
Board of Education of Ventspils City Council

Jaunrades nama attīstības 
projekts

Development of Creativity 
Centre

Projekta mērķis ir bērnu un jauniešu 
in ic iat īvas  un jaunrades  centra 
infrastruktūras attīstība Ventspils 
Skolēnu jaunrades namā, rekonstruējot 
vēsturisko Latviešu biedrības namu 
Maiznieku ielā 11, Īsā ielā 3 un izveidojot 
jaunu piebūvi, tādējādi uzlabojot 
interešu izglītības piedāvājuma klāstu 
Ventspils pilsētā un Kurzemes reģionā. 
Projekts paredz pozitīvu ietekmi uz 
vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, 
it īpaši nodrošinot vides pieejamību 
personām ar kustību traucējumiem, 
sekmējot bērnu un jauniešu sociālās 
atstumtības mazināšanu un etnisko 
integrāciju. Projekta aktivitātes tiks 
īstenotas, ievērojot ilgtspējīgas attīstības 
principus. Projektam ir pozitīva ietekme 
uz pilsētas sociālekonomisko attīstību – 
tiks saglabātas 45,25 un jaunradītas 6,5 
darba vietas. Ilgtermiņā ir sagaidāms, 
ka jaunieši, kuri iesaistījušies interešu 
izgl ī t ības  programmās,  i t  īpaš i 
tehniskajā jaunradē un dabaszinātnēs, 
spēs labāk iekļauties darba tirgū.

The aim of the project is to develop 
the infrastructure of the initiative 
and creativity centre for children and 
youth in Ventspils Pupils’ Creativity 
Centre by reconstructing historical 
Latvian Society House in Maiznieku 
Street 11, Isa Street 3 and develop a 
new extension, thus improving the 
interest education in Ventspils city and 
Kurzeme region. The project envisages 
positive influence on provision of equal 
opportunities, especially providing 
access for persons with movement 
disorders, thus decreasing social 
exclusion of children and youth as well 
as promoting their ethnic integration. 
The project has a positive impact on 
the social and economic development 
of the city – 45,25 existing workplaces 
will be preserved and 6,5 new ones 
offered. It is expected in long term that 
young people engaging themselves 
in the interest education, especially 
in technical and natural sciences, will 
be able to better align with the labour 
market.

KF finansējums (LVL) 
CF funding (LVL)

1 160 250

1 365 000

LR Valsts vides dienests
State Environmental Service of the Republic of Latvia

Aprīkojuma iegāde jūras vides 
novērošanai no gaisa

Procurement of Equipment for 
Monitoring Sea Environment 
from the Air

Projekta ietvaros tiks iegādāta tālas 
jut ības  novērošanas  aparatūra 
piesārņojuma novērošanai  no 
gaisa, kā arī objektu meklēšanas un 
glābšanas operāciju veikšanai jūrā. 
Tās izmantošana dos iespēju precīzi 
fiksēt un analizēt jebkura veida jūras 
vides piesārņojumu un identificēt tā 
izraisītāju, tādējādi efektīvi izpildot arī 
Eiropas Padomes direktīvas prasības.

The equipment for remote sensitivity 
monitoring of pollution from the air, 
as well as for searching and saving 
targets in the sea will be procured. 
Usage of the equipment will allow 
precise detection and analysis of any 
sea pollution and identification of its 
cause, thus efficiently complying with 
the regulation of the European Union 
directive.



Finansējuma saņēmējs / Beneficiary Finansējuma saņēmējs / Beneficiary

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

Kopējās izmaksas (LVL) 
Total funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

ERAF finansējums (LVL) 
ERDF funding (LVL)

118 119
3. darbības programma 
Infrastruktūra un pakalpojumi

3rd Operational Programme 
Infrastructure and ServicesZemgale

Jelgava

1 247 270

1 467 377

Jelgavas pilsētas dome
Jelgava City Council

Reģiona nozīmes tūrisma un 
kultūrizglītības centra izveide 
Jelgavā

Development of a Regional 
Significance Centre for Tourism 
and Cultural Education in 
Jelgava

Projekta mērķis ir rekonstruēt valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekli - 
Jelgavas Trīsvienības baznīcas torni, 
izveidojot tajā reģionālas nozīmes 
tūrisma un kultūrizglītības centru. 
Projekta rezultātā tiks radīta vide, 
kurā darbosies pašvaldības un privātā 
sektora pārstāvji kopējai Jelgavas 
pilsētas, rajona, Zemgales un Latvijas 
tūrisma attīstībai. Projekta ietvaros 
tiks uzlabota pilsētvides pievilcība, 
radīts jauns tūrisma produkts - Tornis, 
kurā atradīsies tūrisma informācijas 
centrs, muzeja ekspozīcijas, izstāžu un 
konferenču zāles, skatu laukums, biroja 
telpas tūrisma operatoriem, izvietoti 
moderni informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju r isinājumi, ar kuru 
palīdzību gan pilsētas iedzīvotāji, gan 
viesi varēs iepazīties ar Zemgales un 
Jelgavas vēsturi un iegūt informāciju 
par dažādiem tūrisma objektiem un 
nepieciešamajiem pakalpojumiem. 
Līdz šim ir atjaunota torņa fasāde.

The aim of the project is to reconstruct 
an architectural monument of state 
significance – the tower of Jelgava  
Trinity - by establishing a regional 
significance centre for tourism and 
education of culture in it. The project will 
develop the environment for common 
activities of the local authority and 
representatives of the private sector for 
the benefit of the tourism in Jelgava city 
and the whole Latvia. The attraction of 
the urban environment will be improved, 
a new tourism object will be established – 
the tower in which the tourism 
information centre, museum exhibitions, 
rooms for exhibitions and conferences, 
an observation deck, office premises 
for tourism operators will be situated, 
as well as modern information and 
communication technologies solutions 
implemented to help the inhabitants of 
the city and its visitors to get acquainted 
with the history of Zemgale and Jelgava 
and obtain information on different 
tourism objects. Until now, the facade of 
the tower is renovated.
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Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils muzejs”
Institution of Ventspils City Local Authority “Ventspils muzejs”

Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 
600 mm šaursliežu dzelzceļa kā 
kultūrvēsturiska objekta attīstība: 
iekļaušana Ventspils transporta struktūrā 
un starptautiskā tūrisma apritē

Development of the only Historical 600 mm 
Narrow Gauge Railway in the Baltic States 
as Cultural and Historical Object: Inclusion 
in the Transport System of Ventspils and 
International Tourism

Projekta mērķis ir nodrošināt Ventspils 
pilsētas kā nacionālas nozīmes attīstības 
centra un Kurzemes plānošanas 
reģiona izaugsmi, saglabājot tikai šim 
reģionam raksturīgās kultūrvēsturiskās 
vērtības, sekmējot lokālās pašapziņas 
nostiprināšanos un vienlaikus veicinot 
tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību, 
kā arī  uzlabojot dzīves telpas 
pievilcību un dzīves kvalitāti. Projekta 
ietvaros tiks izbūvēts šaursliežu ceļa 
pagarinājums (2,6 km), apkalpes 
ceļš (3 km), vēsturiskas ēkas replikas 
(Mazirbes stacija, Aizputes depo ēka 
un Gala stacija) un kases ēka, vagonu 
nojume un starpstacijas nojume, kā 
arī veikti teritorijas labiekārtošanas 
darbi, t.sk. ūdens padeves kolonnas 
uzstādīšana un ogļu kastes ierīkošana.

The aim of the project is to provide the 
growth of Ventspils city as development 
centre of national significance and the 
growth of Kurzeme Planning Region, 
preserving historic values characteristic 
for only this region, promoting 
strengthening of national self  - 
awareness, simultaneously promoting 
development of tourism and business, 
as well as improving attraction of 
living space and life standards. The 
project envisages construction of the 
extension of the narrow gauge railway 
(2,6 km), service road (3 km), replicas 
of the historical buildings (Mazirbe 
railway station, Aizpute depot building 
and Gala railway station) and ticket 
office, shed for carriages and inter-
stations port, as well as landscaping 
of the territory, including installation 
of water supply column and coal box.

Kurzeme

Ventspils
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