
 
Latgales plānošanas reģiona attīstības 

programma  
2020-2027  

 
Pielikums I  

Rīcības plāns 
 

PASŪTĪTĀJS: 

 

Latgales plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002181025 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601 
Tālr. 65428111, fakss 65421211, e-pasts latgale@lpr.gov.lv 
  
  

Daugavpils, 17.12.2020   

mailto:latgale@lpr.gov.lv


 Projekta 
nosaukums Projekta darbības Sagaidāmie rezultāti Finansējuma 

saņēmējs 
Indikatīvā 

summa 
Finanšu 

avots 
Ilgums, 
mēnešos 

Vēlamais 
sākums 

1.  Izglītības pieturas 
vietējiem un 
ārvalstu 
interesentiem 
klātienē un 
virtuālā vidē  

1. Izstrādāta virtuālā karte, kurā ir atzīmētas visas 
Latgales reģiona profesionālās izglītības iestādes, 
sniedzot īsu kopsavilkumu par piedāvātajām 
izglītības programmām sākotnējās profesionālās 
izglītības ieguvei un tālākizglītībai. 2. Izstrādātas 
virtuālās ekskursijas - ar katru no izglītības 
iestādēm var iepazīties virtuālās ekskursijas laikā 
apskatot iestādes telpas, uzzinot par piedāvātajām 
programmām, iepazīstot pedagogus, utt.  3. 
Sadarbībā ar nozares pārstāvjiem un uzņēmējiem 
piedāvātas radošās darbnīcas, kuru laikā 
pamatskolas skolēni un citi interesenti var 
iepazīties ar interesējošās profesijas būtību, darba 
pienākumiem, utt., praktiski veicot kādu 
profesijai raksturīgu darbu. 4. Praktiskajās 
nodarbībās iesaistīt un popularizēt pašvaldībā 
pieejamos resursus un objektus. 5. Virtuālās 
ekskursijas un nodarbības piedāvāt arī kā 
pašvaldību tūrisma produktu, popularizēt izglītību 
Latgales reģionā valsts iestādēm, kas atbild par 
Latvijas starptautisko atpazīstamību (VIAA, IZM, 
u.c.). 6. Virtuālās ekskursijas un nodarbības 
saīsinātā veidā piedāvāt kā pašvaldību 
starptautisko delegāciju uzņemšanas programmu 
sastāvdaļu.  

1. Brīvi pieejama 
apkopota informācija par 
sākotnējās profesionālās 
izglītības un 
tālākizglītības programmu 
piedāvājumu klāstu  
Latgales reģionā visiem 
interesentiem.  Tas 
palielina sabiedrības 
informētību par izglītības 
iespējām un veicina 
iedzīvotāju  iesaisti 
profesionālajā izglītībā un 
mūžizglītībā. 2. Latgales 
reģiona profesionālās 
izglītības iestāžu 
atpazīstamības 
veicināšana, kas ļautu 
piesaistīt izglītojamos no 
Latgales un citiem 
reģioniem, celt 
profesionālās izglītības 
prestižu.  

Latgales 
Plānošanas 
reģions 

100 000 EUR 
katrai 
projektā 
iesaistītajai 
iestādei 

ESF 24  01.09.2021. 

2.  Mākslu 
tālākizglītības 
centra izveide 
RMDV 

1. RMDV 3s.tāva peilāgošana tālāizglītības 
norisei.2.Mūzziglītības porgrammas izstrāde.3. 
Grupu apmācība. 

Veikta RMDV ēkas 3. 
stāva rekonstrukcija, 
izveidots mākslu 
tālākizglītības centrs 

Rēzeknes 
Mākslas un 
dizaina 
vidusskola 

520 000 ERAF 24 01.07.2021. 

3.  Latgales 
lauksaimniecības 
precīzo 
tehnoloģiju 
pārneses un 
mācību centra 
izveide  

Smago spēkratu lauksaimniecības un industriālās 
diagnostikas, tehnisko apkopju un remonta 
aprīkojums 
Apmācību simulatori ar GPS aprīkojumu 
Vaļējs poligons figūrvadīšanai, darba un 
vadīšanas iemaņu apgūšanai ar traktortehniku, 
uzkabināmo tehniku, speciālo tehniku,  kā arī  
normatīvajos aktos noteikto pārbaudījumu 
veikšanai ( 0.5 ha) 
Slēgts poligons uzkabināmo agregātu un 

Aptuveni 20000 mazo un 
vidējo primārās 
lauksaimniecības 
produkcijas ražošanas 
uzņēmumiem, aptuveni 
500 jaunajiem 
lauksaimniekiem tiks 
sniegtas zināšanas un 
pakalpojumi  precīzo 
lauksaimniecības 

Daugavpils 
Būvniecības 
tehnikums (ĪĪV 
"Višķu 
tehnikums") 

10 000 000 Just 
Transition 
Fund 

48 2021.g. 
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speciālās tehnikas darba iemaņu apgūšanai 
ziemas apstākļos ( 5000 m2) 
Telpas teorētikās daļas apmācībai 
Datu uzkrāšanas un analīzes aprīkojums 
IT tehnoloģiju un viedo sistēmu mācību telpa 
Neatkarīgas testēšanas un mašīnu veiktspējas 
pārbaude 
Agroķīmiskā testēšanas laboratorija 
Tehniskie mehanizācijas diagnostikas apkopju un 
remonta 
pakalpojumi uzņēmumiem 
Smago spēkratu un industriālās tehnikas 
diagnostikas, tehnisko apkopju, remonta 
pakalpojumi uzņēmumiem 
Laboratoriskie pētījumi un rezultātu analizēšanas 
pakalpojumi uzņēmumiem 
Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības 
programmas īstenošanas vietas Višķos, Višķu 
tehnikuma ciemā 18, ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana, esošo telpu pielāgošana vai 
pārbūve. 

tehnoloģijas jomā, uzkrāti 
dati  un veikta darbības 
analīze 

4.  Inovatīvas, 
iekļaujošas un 
kvalitatīvas 
speciālās 
profesionālās 
izglītības vides  
attīstība 
Dienvidlatgalē .  

Medumu speciālā pamatskola ir vienīgā izglītības 
iestāde Daugavpils novadā (arī pēc teritoriālās 
reformas 2021.gadā), kas piedāvā profesionālo 
izglītību bērniem ar garīgās attīstības 
traucējumiem. Nepietiekamu un arī daļēji 
neatbilstošu internāta telpu dēļ nav iespējams 
realizēt plašāku piedāvājumu un aptvert novada 
pamatskolu speciālo (ar garīgās attīstības 
traucējumiem) pamatizglītības programmu 
absolventus. Tāpēc projekta mērķis ir vai pielāgot 
skolas internāta vajadzībām telpas citā 
pašvaldības ēkā vai piebūves veidā uzbūvēt jaunu 
apjomu pie esošās Medumu speciālās skolas ēkas. 
Projekta mērķa grupa – Daugavpils un 
perspektīvā arī kaimiņu novadu (Krāslava, Preiļi, 
Līvāni, Ilūkste, Dagda) pamatizglītības speciālo 
izglītības programmu (ar garīgās attīstības 
traucējumiem) absolventi. Plānotās darbības : 1) 

Atbilstoši higiēnas normu 
prasībām aprīkotas un 
renovētas esošās vai 
izbūvētas jaunas telpas 
skolas internātam vismaz 
100 izglītojamajiem ar 
minimālo platību vismaz 
700 m2 un ar atsevišķās 
guļamtelpām 2-3 
audzēkņiem un vismaz 
vienu apvienoto sanitāro 
mezglu uz 2 guļamtelpām, 
kā arī mācību un interešu 
izglītības telpām. Papildus 
esošai, licencētas un 
akreditētas vēl vismaz 7 
speciālās profesionālās 
izglītības programmas (ar 

Augšdaugavas 
novads  

1 600 000 ERAF 48 2021.g. 
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pašreizējās internāta telpas tiek pārplānotas jaunu 
speciālo profesionālo izglītības programmu 
realizācijas nodrošinājumam (piem.: informācijas 
ievadīšanas operators, šuvēja palīgs, celtniecības 
speciālista palīgs, tirdzniecības zāles darbinieks 
u.c.). 2) paralēli ar infrastruktūras attīstību un 
jaunu profesionālās izglītības piedāvājuma 
veidošanu tiek veiktas nepieciešamās darbības 
starpnovadu speciālās profesionālās izglītības 
attīstības centra izveidei. 

garīgās attīstības 
traucējumiem). 
Nodrošināts kvalificēts 
pedagoģiskais personāls. 
Skola ir ieguvusi 
speciālās  

5.  Koledžas 
akadēmiskā 
personāla digitālo 
prasmju un  
kompetenču 
paaugstināšana, 
lai palīdzētu 
pāriet uz digitālo 
apmācību,  
izmantojot 
jaunākās 
pieejamās 
tehnoloģijas. 

Projekta aktivitātes vērstas uz digitālo prasmju 
nodrošināšanas uzlabošanu profesionalājā  
izglītībā un apmācībā, lai labāk izmantotu 
digitālās tehnoloģijas mācīšanas un mācīšanās 
mērķiem, attīstītu digitālās kompetences un 
prasmes, uzlabotu izglītību, kopīgotu labāko 
praksi kvalitatīva izglītības procesa 
nodrošināšanai. 

• Izveidota atbilstoša 
izglītības infrastruktūra un 
nodrošināts digitālais 
aprīkojums; 
• Pilnveidotas akadēmiskā 
un vispārējā personāla 
digitālās prasmes un 
kompetences (20 
personas) par digitālā 
satura izveidi, drošību, 
digitālo tehnoloģiju 
integrāciju izglītības 
procesā. 
• Nodrošināts kvalitatīvs 
mācību saturs (4 STEM 
izglītības programmās), 
lietotājam draudzīgi rīki 
un drošas platformas, 
ievērojot datu 
aizsardzības standartus. 

Daugavpils 
universitātes 
aģentūra 
"Daugavpils 
universitātes 
Daugavpils 
medicīnas 
koledža" 

Līdz 200 000 ERAF 16 - 18 
mēneši 

2021. 4. cet. 

6.          
7.  Dienvidaustrumu 

apvedceļa un otrā 
tilta pāri 
Daugavai 
būvniecība  

1. Būvprojekta izstrāde. 2. Daugavpils pilsētas 
dienvidaustrumu apvedceļa būvniecība  

1) CO2 izmešu apjoma 
samazināšanās un gaisa 
kvalitātes uzlabošanās. 
Daugavpils pilsētas 
Dienvidaustrumu 
apvedceļa būvniecība var 
aizstāt pilsētas teritorijā 
esošo Valsts galvenā 

Daugavpils 
pilsētas dome 

20 497 600 KF 48 2022 
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autoceļa A13 daļu, posmā 
no Valsts galveno 
autoceļu A13 un A14 
krustojuma līdz autoceļu 
P65 un A6 krustojumam, 
tādējādi novirzot kravu 
transporta plūsmu un 
veidojot tranzītsatiksmei 
ērtāku un drošāku 
maršrutu. 2) • Reģiona 
transporta infrastruktūras 
savienojamības un 
mobilitātes uzlabošanās. 
Apvedceļš sniegtu būtisku 
ieguldījumu reģiona 
ekonomiskajā un 
loģistikas pakalpojumu 
attīstībā, uzlabos 
mobilitāti un reģiona 
transporta infrastruktūras 
savienojamību, tai skaitā 
nodrošinot integrāciju 
TEN-T tīklā 
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8.  Transporta 
infrastruktūras 
uzlabojumi 
sasaistei ar TEN-
T tīklu  

Investīcijas satiksmes pārvada būvniecībā Smilšu, 
Smiltenes un Kandavas ielu rajonā, Daugavpilī, 
2.kārtā (Darbības īstenošana ir secīgs turpinājums 
2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu 
plānošanas perioda ietvaros veiktajiem 
ieguldījumiem Smilšu – Smiltenes transporta 
mezgla 1.kārtas būvniecībā) 

Nodrošināta pilnvērtīga 
integrēšanās TEN-T tīklā, 
uzlabojot Austrumu 
pierobežas reģiona 
savienojamību un drošību; 
uzlabota autoceļu 
kvalitāte, sekmējot 
ekonomisku, drošu, 
komfortablu un videi 
draudzīgu satiksmi 
reģionā; veicināta 
ekoloģiskās un dzīves 
vides kvalitātes 
uzlabošanās, samazinot 
ceļā pavadīt nepieciešamo 
laiku un samazinot CO2 
izmešu daudzumu 

Daugavpils 
pilsētas dome 

20000000 KF 48 2023 

9.  Dienvidaustrumu 
apvedceļa un otrā 
tilta pāri 
Daugavai 
būvniecība  

Projekta galvenās darbības: 
1. Būvprojekta izstrāde. 
2. Daugavpils pilsētas dienvidaustrumu apvedceļa 
būvniecība 
Daugavpils pilsētas dienvidaustrumu apvedceļa 
būvniecība tiek plānota, ņemot vērā daļēji 
izbūvētos apvedceļa trases risinājumus 20. gs. 80. 
gados, 4. stadijās: 
1.stadija – apvedceļa izbūve sākot ar rotācijas apli 
uz autoceļa A13 līdz autoceļam P68; 
Šis posms atrisinātu Baltkrievijas tranzīta 
problēmu Daugavpils pilsētā, jo tranzītam no 
RKP Silenes vairs nevajadzētu izmantot pilsētas 
ielas un šķērsot Vienības tilta pieejas, lai nokļūtu 
uz esošo Daugavpils apvedceļu. Šajā posmā (bez 
visa apvedceļa izbūves) prognozēta maksimālā 
intensitāte uz 2035. gadu ir vismaz 2000 aut./dnn, 
no tām 40% kravas autotransports.  
2. stadija – apvedceļa loka turpinājums no a/c 
P68 līdz a/c P65, saīsinot kā Baltkrievijas, tā 

• CO2 izmešu apjoma 
samazināšanās un gaisa 
kvalitātes uzlabošanās; 
Daugavpils pilsētas 
Dienvidaustrumu 
apvedceļa būvniecība var 
aizstāt pilsētas teritorijā 
esošo Valsts galvenā 
autoceļa A13 daļu, posmā 
no Valsts galveno 
autoceļu A13 un A14 
krustojuma līdz autoceļu 
P65 un A6 krustojumam, 
tādējādi novirzot kravu 
transporta plūsmu un 
veidojot tranzītsatiksmei 
ērtāku un drošāku 
maršrutu.  
Projekta ieviešanas 
rezultātā tiks mazināta 

Daugavpils 
pilsētas dome 

33373000 ERAF 48 2021 
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Krievijas tranzīta maršrutus no RKP Medumi un 
Silene, kā arī izbūvējot vanšu tiltu pār Daugavu.   
3. stadija – savienojums starp a/c P65 un a/c A13 
4. stadija – jaunas saites izbūve no autoceļa A14 
(pa jaunu vietu) līdz 1. stadijas sākumam uz 
autoceļu A13. 
 
Projekta idejas realizācija ir būtiska ATR 
reformas rezultātā, nodrošinot publisko 
pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kas dzīvo 
jaunizveidojamā Daugavpils novads 
(Augšdaugavas novads) novada administratīvajā 
teritorijā, ar ko Daugavpils pilsētai būs 
jānodrošina kopīga plānošana, saīsinot arī ceļā 
pavadīšanas laiku tiem, kas apdzīvo tagadējā 
Daugavpils novada pagastus otrpus Daugavai. 

kravu ieplūšana 
Daugavpils pilsētas 
teritorijā, samazināta 
satiksmes intensitāte uz 
Vienības tilta un tā 
tuvumā esošajām ielām, 
sekmēta tranzīta kravu 
atdalīšana no vietējā 
sabiedriskā transporta 
plūsmām, samazinot 
sastrēgumus un 
piesārņojumu. 
 
• Reģiona transporta 
infrastruktūras 
savienojamības un 
mobilitātes uzlabošanās; 
Apvedceļš sniegtu būtisku 
ieguldījumu reģiona 
ekonomiskajā un 
loģistikas pakalpojumu 
attīstībā, uzlabos 
mobilitāti un reģiona 
transporta infrastruktūras 
savienojamību, tai skaitā 
nodrošinot integrāciju 
TEN-T tīklā.  

10.  Velotransporta 
infrastruktūras 
attīstība, vides 
kvalitātes 
uzlabošanai  

Savienota, droša un ērta veloceļu tīkla un velo 
novietņu izbūve pilsētas teritorijā, veidojot 
sasaisti ar novadu teritorijām, kā arī viedo 
satiksmes plūsmu uzskaites tehnoloģiju iegāde un 
uzstādīšana 

Samazināta personīgā 
autotransporta lietošana 
un sekmēta 
velosipēdistiem 
piemērotas vides 
veidošana; sekmēta gaisa 
kvalitātes uzlabošanās un 
sekmēta pāreja uz 
klimatneitralitāti; 
daudzveidots tūrisma 
pakalpojums, paplašinot 
velo tūrisma piedāvājumu 

Daugavpils 
pilsētas dome 

5 000 000 Just 
Transition 
Fund 

36 2023 
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11.  A6 posma 
sakārtošana 
Krāslavā  

Veikta Rīgas ielas posma Krāslavas pilsētā 
pārbūve (no krustojuma ar Lielā ielu līdz pilsētas 
robežai), t.sk apgaismojuma un gājēju celiņu 
ierīkošana, stāvlaukuma paplašināšanu, 
nodrošinot perspektīvajai satiksmes intensitātei 
un sastāvam atbilstošu slodžu izturību 

Uzlabots reģionālas 
nozīmes tranzītielas 
posms Krāslavā, uzlabota  
satiksmes drošība, gājēju, 
velosipēdistu un 
autobraucēju  komforts.  

Krāslavas 
novada dome 

3 200 000 ERAF 20 01.05.2021. 

12.  Tilta pār Daugavu 
atjaunošana 
Krāslavā   

Veikta tilta pār Daugavu Krāslavā pārbūve, 
nodrošinot perspektīvajai satiksmes intensitātei 
un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes 
drošības līmeni, vides pieejamību, kā arī gājēju, 
velosipēdistu un autobraucēju drošību un 
komfortu.  

Uzlabots reģionālas 
nozīmes TenT-
savienojums, uzlabota 
satiksmes drošība uz 
pirmā tilta Latvijā uz 
Daugavas upes.  

Krāslavas 
novada dome 

950 000 KF 17 01.08.2021. 

13.  Valsts grants ceļu 
posmu no 
reģionālā centra 
uz pagastu 
centriem pārbūve  

 Veikta ceļu pārbūve Krāslavas novadā no 
pagastiem uz reģionālās nozīmes centru - 
Krāslavu  (divkāršais segums), tai skaitā veikta 
ceļa Robežnieki - Murovanka - Sloboda uz 
Robežniekiem, kā arī posma Robežnieki - Asūne, 
Izvalta - Šķeltova pārbūve 

Veicināta lauku teritorijas 
attīstība un nepieciešamo 
pakalpojumu pieejamība, 
sekmēta uzņēmējdarbība  
lauku reģionos un jaunu 
darba vietu radīšana, 
uzlabota iedzīvotāju 
mobilitāte un 
transportlīdzekļu 
stāvoklis, nodrošināti 
droši skolēnu 
pārvadājumi, 
lauksaimniecības 
produkcijas piegāžu 
veiksmīga nodrošināšana 

Krāslavas 
novada dome 

9 782 500 ERAF 05/2021 - 
12/2025 

01.05.2021. 
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14.  Ilgtspējīgi 
publiskie 
iepirkumi 
Partnerība 
"Kaimiņi" 

1.) Platformas izveide; 2.) Apmācības pašvaldību 
speciālistiem; 3.) Apmācības un semināri 
vietējiem uzņēmējiem un iestādēm 4.) Video 
instrukciju un vizuālu instrukciju publicēšana un 
izvietošana platformā 

Projekts veicinās vietējo 
uzņēmumu dalību valsts 
un pašvaldību iestāžu un 
pakļautībā esošo struktūru 
iepirkumos.  Palielināsies 
uzņēmumu apgrozījums 
un tiks uzlabota 
ekonomiskā aktivitāte 
Latgales reģionā.  Tiks 
samazinātas oglekļa 
emisijas, nodrošināta 
svaigāka un labāka 
pārtika, kuru nav 
nepieciešams apstrādāt ar 
milzīgu konservantu 
daudzumu, lai izturētu 
transportēšanu.  Vietējam 
ražotājam būs vieglāk 
plānot un reaģēt uz 
izmaiņām pieprasījumā.  

Augšdaugavas 
novada dome 

100 000 Lauku 
attīstības 
fondi 

18 01.03.2022. 

15.  Pašvaldību 
dzīvojamā fonda 
un īres mājokļu 
attīstība  

Investīcijas pašvaldības dzīvojamā fonda 
paplašināšanā, atjaunošanā un daudzstāvu 
dzīvojamo ēku būvniecībā Daugavpils pilsētā 

Piesaistīts darba spēks 
Austrumu pierobežas 
reģionā; uzlabota 
Austrumu pierobežas 
reģiona ekonomiskā 
attīstība; uzlabota 
profesionālā mobilitāte; 
kvalitatīvu pašvaldības 
īres mājokļu pieejamība; 
veicināta iedzīvotāju 
skaita stabilitāte vai 
palielināšanās 

Daugavpils 
pilsētas dome 

1 800 000 Just 
Transition 
Fund 

48 2021 



 Projekta 
nosaukums Projekta darbības Sagaidāmie rezultāti Finansējuma 

saņēmējs 
Indikatīvā 

summa 
Finanšu 

avots 
Ilgums, 
mēnešos 

Vēlamais 
sākums 

16.  Pirmsskolas 
izglītības iestāžu 
ēku 
modernizēšana un 
teritoriju 
labiekārtošana  

Izstrādāt 2 ēku energosertifikātus, 2 būvprojektus, 
pārbūvēt/ modernizēt 2 ēkas, uzlabojot to 
energoefektivitāti (saules kolektori, citi 
atjaunojamās enerģijas veidi), kā arī labiekārtot 2 
teritorijas, tai skaitā izremontējot nojumes, rotaļu 
laukumus un rekonstruējot apgaismojumu 

Pārbūvētas/ modernizētas 
Preiļu pilsētas 
pirmsskolas izglītības 
iestādes 2 ēkas un 
labiekārtotas 2 teritorijas, 
lai nodrošinātu drošu un 
mūsdienu prasībām 
atbilstošu vidi, piesaistot 
Preiļu novadam ģimenes 
ar bērniem. 

Preiļu novada 
dome 

1 500 000 ERAF 24 2021 

17.  Kūdras apstrādes 
un inovatīvu 
kūdras produktu 
ražotne – kūdras 
inovāciju 
pētniecības centrs   

Kūdras apstrādes un inovatīvu kūdras produktu 
ražotnes būvniecība Daugavpils novada Nīcgales 
pagastā. Iecerēts ražot dārzkopības kūdras 
produktus un substrātus, kā arī celtniecībā un 
apdarē pielietojamus kūdras materiālus, 
piemēram, siltumizolācijas materiāli, iekštelpu 
apdarē izmantojama krāsa ar kūdras daļiņu 
pigmentiem un špaktelēšanas masas un 
ekoloģiski apdares materiāli no kūdras 
izmantošanai interjerā un dizainā.  

Kūdras apstrādes un 
inovatīvu kūdras produktu 
ražotne – kūdras inovāciju 
pētniecības centrs sniegs 
Latgales reģionam 
sociālekonomiskus 
ieguvumus: nodrošinās 
ieņēmumus Daugavpils 
novada pašvaldības 
budžetā, veicinās 
apjomīgas investīcijas 
reģionā, kā arī sekmēs 
jaunu darba vietu rašanos.  
Kūdras nozares inovāciju 
pētniecība nodrošinās 
SEG emisiju 
samazinājumu un lielākas 
pievienotās vērtības 
radīšanu kūdras 
produktiem Latvijā, 
palielinās produktivitāti, 
veicinās produktu ar 
augstu pievienoto vērtību 
eksportu, tādējādi 
sniedzot pienesumu 
Latvijas ekonomikas 
izaugsmei kopumā.  
Izveidojot ražotni - 
pētniecības centru:  

Daugavpils 
novads 
(Augšdaugavas 
novads) novada 
dome 

5 000 000 ERAF 48 2022 
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• Tiktu radītas augsti 
kvalificētas un labi 
apmaksātas jaunas darba 
vietas: 52 (25 ražotnē, 15 
pētniecības centrā, 12 
jaunuzņēmumā inovatīvo 
produktu aprobēšanai, 
virzīšanai tirgū); 
• Veicināta Latgales 
reģiona ekonomiskā 
izaugsme – investīciju 
apjoms reģionā: sākot no 
16,45 miljoniem eiro; 
• Radīts palielinājums 
ražotnes – pētniecības 
centra produktivitātē, 
salīdzinājumā ar vidējo  
produktivitāti apstrādes 
rūpniecībā Latvijā: +50% 
līdz 2030.gadam; 
• Inovatīvu kūdras 
produktu ar pievienoto 
vērtību eksporta apjoma 
palielinājums: +50% līdz 
2030.gadam; 
• Izveidotie 
jaunuzņēmumi pārejai uz 
klimatneitralitāti, kuri 
ievieš produktu vai 
procesu inovācijas: 2 (1 
pētniecības centrs, 1 
jaunuzņēmums inovatīvo 
produktu virzīšanai tirgū); 
• Uzņēmumi, kas 
sadarbojas ar pētniecības 
iestādēm pārejai uz 
klimatneitralitāti: 1 
jaunuzņēmums; 
• Pilnveidotas ražošanas 



 Projekta 
nosaukums Projekta darbības Sagaidāmie rezultāti Finansējuma 

saņēmējs 
Indikatīvā 

summa 
Finanšu 
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Ilgums, 
mēnešos 

Vēlamais 
sākums 

tehnoloģijas, lai 
palielinātu 
resursefektivitāti, tostarp 
energoefektivitāti: 
izstrādāti 2 jauni digitālie 
produkti; 
• Mazie un vidējie 
uzņēmumi, kuri izmanto 
pētniecības centra 
inkubatora pakalpojumus 
gadu pēc centra izveides: 
2 jaunuzņēmumi. 

18.  Notekūdeņu dūņu 
kompostēšanas  
laukuma 
ierīkošana  

Daugavpils novada Naujenes pagasta teritorijā 
atrodas dūņu lauki “Križi”, kuru izmantošana tika 
uzsākta 1986.gadā un pašlaik dūņu laukos tiek 
uzglabātas ap 142 057 t notekūdeņu dūņu. 
Sākot ar 2012.gada jūniju visas saražotās dūņas 
tiek izvestas pārstrādei uz SIA „AD Biogāzes 
stacija”, tomēr pilsētai ir vajadzīgs neatkarīgs 
dūņu pārstrādes risinājums, lai nebūtu atkarības 
no privātā uzņēmuma. 
Notekūdeņu dūņu utilizācija ir viena no 
uzņēmuma nozīmīgākajam problēmām. 
 
Projekta ietvaros: 
- kompostēšanas laukuma ierīkošana; 
- iekārtu iegāde (vai noma) uzglabāto dūņu 
atsūknēšanai un atūdeņošanai. 
 
Projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras 
ekspluatācijas rezultātā saražoto kompostu 
iespējams izmantot teritoriju apzaļumošanā vai 
citā veidā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Projekta īstenošanas 
rezultātā tiks izveidota 
infrastruktūra, kas 
nodrošinās: 
- veco un jaunsaražoto 
notekūdeņu dūņu 
apsaimniekošanu videi 
drošā veidā; 
- vides piesārņojuma 
samazinājumu. 

SIA 
"Daugavpils 
ūdens" 

3 000 000 ERAF 48 2022 
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19.  Vēsturiski 
piesārņotās vietas 
sanācija dūņu 
laukos “Križi”.  

Projekta ietvaros: 
piesārņojuma avota likvidācija,  
piesārņotā areāla sanācija un sanācijas procesā 
izņemtā piesārņojuma reģenerācija, ierīkojot 
kompostēšanas laukumu; 
 
Projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras 
ekspluatācijas rezultātā saražoto kompostu 
iespējams izmantot teritoriju apzaļumošanā vai 
citā veidā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Panākt augsnes, grunts, 
pazemes un virszemes 
ūdeņu kvalitātes 
uzlabošanu, atjaunot un 
uzlabot vides kvalitāti 
piesārņotajā vietā 

Daugavpils 
novads 
(Augšdaugavas 
novads) novada 
dome 

6 000 000 ERAF 48 2022 

20.  Drošas un 
efektīvas 
ūdensnoteces 
sistēmas 
izveidošana Preiļu 
novadā  

Izstrādāt plānu drošas un efektīvas ūdensnoteces 
sistēmas izveidošanai Preiļu novadā. Izbūvēt 
ūdensnoteces objektus, paredzot gan Preiļu 
pilsētas kanalizācijas un lietusūdeņu kanalizācijas 
sistēmu rekonstrukciju, veco ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu demontāžu, gan arī pagastu 
ceļu un ielu caurteku pārbūvi. 

Plāns drošas un efektīvas 
ūdensnoteces sistēmas 
izveidošanai Preiļu 
novadā. Izbūvēti 
ūdensnoteces objekti 
Preiļu pilsētā un oagstaos. 

Preiļu novada 
dome 

2 000 000 ERAF 48 2021 
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21.  Telemedicīna 
Augšdaugavas 
novadā Partnerība 
"Kaimiņi" 

1.) Sadarbības platformas izstrāde; 2.) IKT 
risinājumu izstrāde; 3.) Ārsta palīgu apmācība 
darbā ar iekārtām 

Tā kā Augšdaugavas 
novads ir pašvaldība ar 
milzīgu teritoriju, pieeja 
medicīnas 
pakalpojumiem, sevišķi 
gados vecākiem reģiona 
iedzīvotājiem un 
iedzīvotājiem ar 
ierobežotu mobilitāti ir 
ļoti ierobežota. Šobrīd 
reģiona lauku iedzīvotāju 
veselības stāvoklis ir 
neapmierinošs, daudzas 
slimības tiek ielaistas 
hroniskā formā, 
ilgtermiņā radot lielas 
izmaksas veselības 
aprūpes sistēmai un 
samazinot cilvēka 
darbaspējas un dzīves 
kvalitāti. Dažviet 
samazinātā sabiedriskā 
transporta reisu skaita dēļ  
vispār nav iespējams 
nokļut līdz tuvākajai 
poliklīnikai. Tam ir 
postoša ietekme uz kopējo 
sabiedrības veselības 
stāvokli. Telemedicīnas 
punkta projekts šo 
problēmu risinātu un 
veiktu agrīnu slimību 
atklāšanu un diagnostiku, 
uzlabotu Augšdaugavas 
iedzīvotāju veselības 
stāvokli, kā arī mazinātu 
kopējās ārstēšanas un 
aprūpes izmaksas (nav 
nepieciešama 

Augšdaugavas 
novada dome 

100 000 ERAF 36 01.03.2022. 
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transportēšana) un ņemot 
vērā ārstu un speciālistu 
trūkumu, optimāli tiktu 
izmantots ārsta vai 
speciālista darba laiks, 
netērējot to ceļā.  Tas 
uzlabotu gan sabiedrības 
veselības stāvokli, 
nodrošinot šā 
pamatpakalpojuma 
pieejamību visā 
Augšdaugavas novada  
teritorijā, tādējādi arī 
paaugstinot iedzīvotāju 
dzīves līmeni. Nodrošinot 
tiem kvalitatīvus un 
pieejamus medicīnas 
pakalpojumus.  



 Projekta 
nosaukums Projekta darbības Sagaidāmie rezultāti Finansējuma 
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22.  SIA “Grīvas 
poliklīnika” 
drošas veselības 
aprūpes 
infrastruktūras 
izveidošana, t.sk. 
energoefektivitāte
s pasākumu 
realizēšana 
pašvaldības ēkās 

Projekta ietvaros plānots izveidot mūsdienīgu un 
drošu veselības aprūpes infrastruktūru, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu veselibas apkalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem un jaunu ārstniecības 
personu piesaisti reģionam, veicot 
energoefektivitātes pasākumu realizēšanu 
pašvaldības ēkā. 
Mērķa grupa veselības pakalpojumu saņemšanai 
Daugavpils un Daugavpils novada iedzīvotāji, kā 
arī izmanto un izmantos sniegtos pakalpojumus: 
Aknīstes, Krāslavas, Ilūkstes, Līvānu, Preiļu 
novadu iedzīvotāji, kā arī jaunās ārstniecības 
personas, kas iegūs pievilcīgus darba vides 
apstākļus. 
Veiktie energoefektivitātes pasākumi, kas iekļaus 
sienu siltināšanu un fasādes konstrukciju 
uzlabošanu, ventilācijas sistēmas renovāciju, 
elektroinstalācijas sistēmas atjaunošanu. 
Veiktie pasākumi uzlabos pakalpojuma kvalitāti 
un piesaistīs pacientus, jaunu ārstniecības 
personālu, nodrošinās jauna aprīkojuma darbības 
stabilitāti papildus izmeklējumiem, 
profilaktiskajam darbam. 

Realizējot 
energoefektivitātes 
pasākumus, būs 
nodrošināta kvalitatīva 
veselibas pakalpojumu 
sniegšana iedzīvotājiem, 
veicinot arī jaunu 
ārstniecības personu 
piesaisti reģionam, 
rezultātā sasniedzot: 1) 
iekštelpu mikroklimata un 
gaisa kvalitāte pēc 
nepieciešamajām 
prasībām; 2) darbinieku 
un pacientu termiskais 
komforts; 3) 
apgaismojuma līmenis 
saskaņā ar prasībām; 4) 
pieļaujamais trokšņu 
līmenis; 5) enerģētiskās 
drošības nostiprinājums; 
6) samazināts 
elektroenerģijas un 
siltumenerģijas izmaksu 
apjoms; 7) arhitektoniski 
izteiksmīgas ēkas izskats. 
8) papildus medicīnisko 
iekārtu ievietošana 
jaunajiem 
pakalpojumiem; 9) 
samazināsies vides 
piesārņojums.  

Daugavpils 
novads 
(Augšdaugavas 
novads) novada 
dome 

500 000 ERAF 48 2021 
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23.  Mobilais 
veselības punkts 

Projekta ietvaros tiktu iegādāti speciāli aprīkoti 
transportlīdzekļi ar drošai medikamentu 
uzglabāšanai un pārvadāšanai paredzēto 
aprīkojumu, kā arī 3G/4G/5G mobilā interneta 
pieslēgumu un aprīkojumu e-recepšu 
pieņemšanai, maksājumu karšu lietošanas iespēju 
nodrošināšanai.  Tiktu izveidots Latgales reģionu 
aptverošs mobilo aptieku maršrutu tīkls, kā 
rezultātā katrā Latgales reģiona ciematā tiktu  
nodrošināta pieeja gan recepšu, gan bezrecepšu 
medikamentiem, gan slimo cilvēku apkopes 
līdzekļiem, dezinfekcijas līdzekļiem, higiēnas 
piederumiem, gan arī pieņemtu pasūtījumus 
mazāk populāriem recepšu medikamentiem.  
Katrs transportlīdzeklis būtu aprīkots ar 
daudzparametru telemedicīnas un televeselības 
iekārtu komplektiem augstas kvalitātes 
diagnostikas un pacientu aprūpes nodrošināšanai. 
Aprīkojumā ietilptu: elektrokardiogrāfs (sirds 
darbības mērītājs), tonometrs (asins spiediena 
mērītājs), pulsa oksimetrs (skābekļa arteriālajās 
asinīs un pulsa ātruma mērītājs), urīna 
analizators, spirometrs (izelpas mērītājs), 
glikometrs (glikozes/holesterīna līmeņa mērītājs), 
dermatoskops (ādas vizuālas apsekošanas ierīce), 
ķermeņa masas un auguma mērītājs, 
ultrasonogrāfs. Apmācīts speciālists pēc 
iepriekšēja lūguma sazinātos ar ārstu vai 
speciālistu un nodrošinātu gan pacienta video 
konsultāciju tiešsaistē, gan ar mobilās 
diagnostikas ierīcēm noņemtu nepieciešamos 
mērījumus, kas drošā veidā tiktu nosūtīti 
medicīnas iestādēm un speciālistiem. 
Transportlīdzeklis būtu aprīkots ar zobārsta 
aprīkojumu minimālo manipulāciju veikšanai, 
pēc iepriekšēja pieraksta piesaistot zobārstu.   
Galvenās mērķa grupas būtu Latgales reģiona 
lauku teritoriju iedzīvotāji: seniori, cilvēki ar 
ierobežotu mobilitāti, hroniskie slimnieki (kuriem 

Mobilās aptiekas un 
telemedicīnas punkta 
projekts šo problēmu 
risinātu, piegādājot gan 
recepšu, gan bezrecepšu 
medikamentus, gan slimo 
cilvēku apkopes līdzekļus, 
dezinfekcijas līdzekļus, 
higiēnas piederumus, gan 
arī pieņemtu pasūtījumus 
mazāk populāriem 
recepšu medikamentiem, 
kā arī veiktu agrīnu 
slimību atklāšanu un 
diagnostiku, uzlabotu 
Latgales reģiona 
iedzīvotāju veselības 
stāvokli, kā arī mazinātu 
kopējās ārstēšanas un 
aprūpes izmaksas (nav 
nepieciešama 
transportēšana) un ņemot 
vērā ārstu un speciālistu 
trūkumu, optimāli tiktu 
izmantots ārsta vai 
speciālista darba laiks, 
netērējot to ceļā.  Tas 
uzlabotu gan sabiedrības 
veselības stāvokli, 
nodrošinot šā 
pamatpakalpojuma 
pieejamību visā Latgales 
reģiona teritorijā, tādējādi 
arī paaugstinot reģiona 
iedzīvotāju dzīves līmeni. 

Daugavpils 
novads 
(Augšdaugavas 
novads) novada 
dome 

200 000 Just 
Transition 
Fund 

48 2021 
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nepieciešams periodisks monitorings),  jaunās 
māmiņas, bērni, tomēr paredzams, ka 
pakalpojumu izmantotu dažādu vecuma grupu 
iedzīvotāji.  



 Projekta 
nosaukums Projekta darbības Sagaidāmie rezultāti Finansējuma 

saņēmējs 
Indikatīvā 

summa 
Finanšu 

avots 
Ilgums, 
mēnešos 

Vēlamais 
sākums 

24.  Daugavpils 
cietokšņa 
reģenerācija 
kultūras 
mantojuma 
saglabāšanai  

Investīcijas kultūras mantojuma saglabāšanā un 
tūrisma attīstībā, veicot ieguldījumus Daugavpils 
cietokšņa revitalizācijā. Daugavpils cietoksnis ir 
nozīmīgs Latgales reģiona tūrisma objekts. Tajā 
jau īstenotie projekti ir sekmējuši ekonomiskās 
aktivitātes pieaugumu reģionā. Tūristu skaits ir 
pieaudzis, tādējādi sekmējot pakalpojumu 
pieaugumu tūrisma nozarē Latgales reģionā. 
Periodā pēc 2021. gada nepieciešams turpināt 
projektu realizāciju Daugavpils cietoksnī, kas 
"nostiprina" un dažādo tūrisma, radošu industriju 
un kultūras nozares pakalpojumu klāstu 
Austrumu pierobežas reģionā. Nepieciešami 
ieguldījumu amatnieku pilsētiņas attīstībātūrisma, 
kultūras vajadzībām un uzņēmējdarbības 
veicināšanai Daugavpils cietokšņa 8. bastionā. 1. 
Bijušās Pārtikas noliktavas ēkas Nikolaja ielā 9 
restaurācija un pielāgošana amatniecības 
funkcijām, kultūras biedrību vajadzībām. 2. Stikla 
un metāla apstrādes darbnīcas ierīkošana bijušā 
Mazā pulvera pagraba ēkā Nikolaja ielā 15: ēkas 
fasādes un iekštelpu restaurācija/konservācija, 
inženiertīklu izbūve, aprīkojuma iegāde 
(darbgaldi, mēbeles). 3. Kalēja darbnīcas 
ierīkošana bijušo staļļu ēkā Nikolaja ielā 17: ēkas 
restaurācija/konservācija, inženiertīklu izbūve, 
aprīkojuma iegāde (darbgaldi, mēbeles). 4. 
Daugavpils cietokšņa 8. bastiona vaļņa un 
kazemātu restaurācija, pielāgošana rekreācijas un 
tūrisma funkcijām, interaktīvas ekspozīcijas 
ierīkošana par kazemātu vēsturiskajām 
funkcijām. Nepieciešami ieguldījumi arī 
Daugavpils cietokšņa dārza atjaunošanā. 

Veikta ar kultūras 
mantojuma izmantošanu 
saistīto būvju 
konservācija, pārbūve un 
restaurācija; veikta 
teritorijas labiekārtošana, 
ievērojot integrētu pieeju 
dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšanai; 
sakārtota pilsētvide un 
pilnveidoti kultūras 
pakalpojumi publiskajā 
ārtelpā; daudzveidots 
tūrisma pakalpojums, 
paplašinot kultūras 
saturisko piedāvājumu; 
radītas jaunas darba 
vietas; sekmēta reģiona 
atpazīstamība 
starptautiskā līmenī 

Daugavpils 
pilsētas dome 

8 500 000 ERAF 48 2023 
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saņēmējs 
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Ilgums, 
mēnešos 

Vēlamais 
sākums 

25.  Kvalitatīvas 
kultūrvides un 
piederības 
Latvijas kultūras 
telpai sekmēšana 
Austrumu 
pierobežas 
reģionā  

1. Investīcijas kultūras telpas attīstībā, izbūvējot 
daudzfunkcionālu, sezonāla rakstura vasaras 
koncertzāli Daugavpils pilsētā. 2. • Investīcijas 
kultūras telpas attīstībā, veicot Daugavpils 
Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa 
ēku pārbūvi un paplašināšanu, vēsturisko ēku 
atjaunošanu un restaurāciju.  

Sekmēta vienlīdzīga 
pieeja kultūras 
infrastruktūrai un 
kvalitatīviem kultūras 
pakalpojumiem; sakārtota 
pilsētvide un pilnveidoti 
kultūras pakalpojumi 
publiskajā ārtelpā; 
daudzveidots tūrisma 
pakalpojums, paplašinot 
kultūras saturisko 
piedāvājumu; radītas 
jaunas darba vietas; 
sekmēta reģiona 
atpazīstamība 
starptautiskā līmenī 

Daugavpils 
pilsētas dome 

12 000 000   
7000 000 

ERAF 48 2021 

26.  Kvalitatīvas zaļās 
publiskās ārtelpas 
attīstība un viedo 
tehnoloģiju 
ieviešana 
pašvaldības 
objektos  

1. Investīcijas publiskās ārtelpas attīstībā, attīstot 
Stropu mežaparka tūrisma un aktīvās atpūtas 
infrastruktūru Daugavpils pilsētā. 2. AER 
tehnoloģiju izmantošana pašvaldības objektos. 

veicināta līdzsvarota 
reģionālā attīstība, attīstot 
infrastruktūru un ieviešot 
piemērotus zaļās ārtelpas 
risinājumus; sakārtota 
pilsētvide un pilnveidoti 
reģiona tūrisma 
pakalpojumi publiskajā 
ārtelpā; ievērota integrēta 
pieeja dabas mantojuma 
saglabāšana; daudzveidots 
tūrisma pakalpojums 
Austrumu pierobežas 
reģionā; radītas jaunas 
darba vietas; sekmēta 
reģiona atpazīstamība 
starptautiskā līmenī; 
sekmēta AER viedo 
tehnoloģiju izmantošana 
pašvaldības objektos 

Daugavpils 
pilsētas dome 

7 000 000 Cits 48 2021 
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Ilgums, 
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sākums 

27.  Nacionālas 
nozīmes sporta 
infrastruktūras 
objektu attīstība 
Latgales reģionā  

1. Investīcijas IAAF standartiem atbilstoša 
vieglatlētikas stadiona un mūsdienīgas manēžas 
būvniecībā. 2. Investīcijas starptautiska mēroga 
kartinga pasākumu – sacensību organizēšanai 
piemērotas infrastruktūras būvniecībā Austrumu 
pierobežas reģionā. 

veicināta līdzsvarota 
reģionālā attīstība, attīstot 
sporta infrastruktūru; 
daudzveidots sporta 
tūrisma pakalpojums 
Austrumu pierobežas 
reģionā; radītas jaunas 
darba vietas; sekmēta 
reģiona atpazīstamība 
starptautiskā līmenī. 

Daugavpils 
pilsētas dome 

12000000  
7000000 

Cits 48 2022 

28.  Ēkas pārbūve 
muzeja 
vajadzībām Preiļu 
pilsētā 

Ēkas būvprojekta aktualizācija un ēkas pārbūve  Pārbūvēta ēka Preiļu 
pilsētas centrā Tiurgus 
laukumā 1 Preiļu vēstures 
un lietišķās mākslas 
muzeja vajadzībām 

 Preiļu nivada 
dome 

1 500 000 ERAF 24 2022 

29.  Vides resursu 
pārvaldības 
efektivitātes 
uzlabošana 
pārrobežu 
piesārņojuma 
novēršanai 
Daugavā  

Atjaunota monitoringa stacijas darba darbība, 
Izveidota boju nostiprināšanas konstrukcija 
Daugavas krastā maksimāli tuvu Latvijas - 
Baltkrievijas robežai. 

Īstenoti pārrobežu 
piesārņojuma prevencijas 
un civilās aizsardzības 
operatīvās reaģēšanas 
pasākumi 

Krāslavas 
novada dome 

300 000 Pārrobežu 
sadarbības 
programm
as 

05/2021 - 
12/2022 

maijs.21 
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Ilgums, 
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30.   Energoefektivitāt
es uzlabošanas 
pasākumi 
pašvaldību ēkās   

Īstenoti ēku siltināšanas un apkures sistēmu 
uzlabošanas pasākumi Krāslavas novada 
pašvaldības iestāžu energo efektivitātes 
uzlabošanai, tai skaitā Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkā, administratīvajā ēkā Skolas ielā 7, 
Sociālā dienesta ēkā, pirmsskolas izglītības 
iestādēs "PIenenīte" un "Pīlādzītis", uzstādīti 
saules kolektori SIA "Krāslavas slimnīca", PII 
"Pienenīte" u.c. 

Samazināts CO2 izmešu 
daudzums 

Krāslavas 
novada dome 

1 500 000 ERAF 05/2021 - 
12/2024 

maijs.21 

31.  Interešu izglītības 
infrastruktūras 
modernizācija 
Krāslavas novadā 

Veikta telpu pārbūve Raiņa ielā 25, Krāslavā, 
veidojot modernu, ergonomisku un radošu vidi 
profesionālās izglītības nodarbībām, atjaunota 
materiāltehiskā bāze 

Uzlabota profesionālās 
ievirzes izglītības iestāžu 
mācību vide un materiālā 
bāze 

Krāslavas 
novada dome 

300 000 Pārrobežu 
sadarbības 
programm
as 

01/2021 - 
12/2022 

01.01.2020. 

32.  Pirmsskolas 
izglītības iestāžu 
infrastruktūras 
modernizācija 
Krāslavas novadā 

Ventilācijas, apkures sistēmu pārbūve, teritorijas 
modernizācija, saules kolektoru uzstādīšana PII 
"Pienenīte", ventilācijas, apkures sistēmu 
pārbūve, teritorijas labiekārtošana,mēbeļu iegāde, 
tehnoloģiju uzstādīšana PII "Pīlādzītis" 

Uzlabota pirmsskolas 
izglītības iestāžu mācību 
vide un materiālā bāze 

Krāslavas 
novada dome 

600 000 ERAF 03/2021 - 
12/2022 

marts.21 
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nosaukums Projekta darbības Sagaidāmie rezultāti Finansējuma 

saņēmējs 
Indikatīvā 
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Finanšu 
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Ilgums, 
mēnešos 

Vēlamais 
sākums 

33.  LLI-539 "Tour de 
Crafts" ("Amatu 
prasmes tūrisma 
telpā”)  

1. Apmācības un kapacitātes stiprināšanas 
pasākumi vietējiem amatniekiem,  
2. “Tour de Crafts” koncepta attīstība, t.sk., (1) 
jauna amatniecības pārrobežu tūrisma produkta 
koncepta un zīmola izstrāde, (2) digitālu izstāžu 
izveide 2 partneru teritorijās, (3) aprīkojuma 
uzlabošana, lai organizētu amatnieku 
meistarklases telpās un ārā, kā arī lai izvietotu 
amatnieku produktus, organizējot mākslas 
gadatirgus 4 projekta partneriem, (4) 
infrastruktūras uzlabošana 3 esošajās 
kultūrvēsturiskā mantojuma vietās, (5) radošo 
meistarklašu organizēšana plašākai sabiedrībai 
u.c.. 
3. Komunikācijas aktivitātes, kas popularizēs 
izveidoto “Tour de Crafts” tūrisma maršrutu 
(video, drukāti mārketinga materiāli un suvenīri) 

• 9 apmācību cikli 
amatniekiem (2 tikai LV 
un 2 tikai LT 
amatniekiem, 5 kopīgi);                          
• 2 amatnieku gadatirgi 
(Latvijā (rīko LPR 
Daugavpilī) un Lietuvā);        
• 15 radošās 
meistarklases, ko vadīs 
projektā iesaistītie 
amatnieki 5 projekta 
partneru lokācijās; 
• Tūrisma maršruta "Tour 
de Crafts" koncepta 
izstrāde;       
• Stila grāmatas izstrāde 
"Tour de Crafts";         
• Interaktīva 5D izstāde 
par amatniecību Preiļu 
novadā;  
• Interaktīvs stāsts par 
amatniecību Dobeles 
novadā;  
• Mājas lapas “Tour de 
Crafts” izstrāde;  
• 5 video izveide tūrisma 
maršruta “Tour de Crafts” 
popularizēšanai (4 
projekta partneri, t.sk. 
LPR);  
• Aprīkojuma iegāde 4 
projekta partneriem, t.sk. 
LPR; 
• Preiļu pils renovācijas 
darbi; 
• Balvu muižas 
renovācijas darbi;   
• Upītes tradicionālo 
amatu centra renovācijas 

Latgales 
plānošanas 
reģions  

816 946,71  Pārrobežu 
sadarbības 
programm
as 

24  01.07.2020-
30.06.2022 
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darbi.  
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34.  Deinstitucionalizā
cijas pasākumu 
īstenošana 
Latgales reģionā 

1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un 
individuālo sociālās aprūpes vai sociālās 
rehabilitācijas plānu izstrāde: 
1.1. Personām ar garīga rakstura traucējumiem 
VSAC un pašvaldībās, kam ir risks nokļūt VSAC. 
1.2. Bērni ārpusģimenes aprūpē, kas atrodas 
ilgstošās aprūpes iestādē. 
1.3. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri 
dzīvo ģimenēs. 
2. Plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas 
plānu izstrāde(2017.g-2020.g). 
3. Bērnu aprūpes iestāžu un valsts sociālās 
aprūpes centru filiāļu reorganizācijas plānu 
izstrāde.                              4.  Personu ar GRT, 
kas atrodas VSAC sagatavošana pārejai uz dzīvi 
sabiedrībā. 
5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 
personām ar GRT.               6. Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm: 
7. Speciālistu apmācības sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu sniegšanai: 
8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi sabiedrības 
attieksmes maiņai, audžuģimeņu, adoptētāju un 
aizbildņu skaita palielināšanai. 
9. Informācijas un publicitātes pasākumi par 
projekta īstenošanu. 
10. Projekta vadība. 
 
 
                               

projekta rezultātā:      1. 
462 personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, 
505 bērniem ar FT un 209 
iestādēs esošiem bērniem 
tiks veikts individuālo 
vajadzību novērtējums. 
2. Izstrādāts 1 reģiona 
deinstitucionalizācijas 
plāns un bērnu aprūpes 
iestāžu reorganizācijas 
plāni. 
3. 400  bērni ar 
funkcionāliem 
traucējumiem saņems 
ESF atbalstītos 
pakalpojumus. 
4. 389 persona ar garīga 
rakstura traucējumiem 
saņems sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus, 
65 personas ar garīga 
rakstura, kas dzīvo valsts 
sociālās aprūpes centros, 
tiks sagatavotas 
patstāvīgai dzīvei 
sabiedrībā. 
5. Pieaugs audžuģimeņu 
un adoptētāju skaits, un 
samazināsies bērnu skaits 
iestādēs. 
6. Speciālisti un 
sabiedrība kļūs zinošāka 
un iekļaujošāka pret 
personām ar invaliditāti. 

Latgales 
plānošanas 
reģions 

8 278 914  ESF 96 01.01.2016. 
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35.  Tīrs ūdens 
programmas 
reģioniem 

• būvniecības darbi dzeramā ūdens avota izvedei 
Pleskavā 
• apmācību programmas organizēšana Latgales 
reģiona un Pleskavas apgabala pašvaldību 
darbinieku, ar ūdens apgādi saistīto institūciju 
darbinieku kapacitātes paaugstināšanai. 
• Ūdens festivāla Latgales reģionā un Ūdens 
dienas Pleskavā ūdens organizēšana resursu 
popularizēšanai. 
• publicitātes nodrošināšana 
•  interaktīvā multimediālās ekspozīcijas 
izveidošana “Ūdens” ar  2 instalācijām “Ūdens 
ceļojums” un “Mazie ūdens iemītnieki” Latgales 
reģionā. 

• Uzbūvēts alternatīvs 
dzeramā ūdens avots no 
pazemes slāņiem 
Pleskavas pilsētai. 
• Paaugstināta kapacitāte 
vismaz 30 Latgales 
reģiona un 30 Pleskavas 
apgabala 
ūdesnssaimniecību 
speciālistiem un 
pašvaldību darbiniekiem, 
kas saistīti ar ūdens 
apgādi. 
• Noorganizēts Ūdens 
festivāls Latgales reģionā 
un Ūdens diena Pleskavā 
ūdens resursu 
popularizēšanai. 
• Izveidota un  uzstādīta 
interaktīvā multimediālā 
ekspozīcija “Ūdens” ar  2 
instalācijām “Ūdens 
ceļojums” un “Mazie 
ūdens iemītnieki” 
Latgales reģionā. 
• Izveidota projekta sadaļa 
mājas lapā, kur tiek 
ivietota informācija par 
projekta plānotām un 
īstenotām aktivitātēm.  
• Izgatavots video sižets 
par ūdeni, popularizējot 
Latgales ūdens resursus. 
Izgatavota animētā 
infografika par ūdeni, 
kurā sabiedrība tiek 
informēta par ūdeni un 
nepieciešamību taupīt 
ūdens resursus. 

LPR 3 888 888,89  Pārrobežu 
sadarbības 
programm
as 

24 01.06.2019. 
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36.  Uzņēmējdarbības 
 atbalsta pasākumi 
Latgales 
plānošanas 
reģionā 

1. LPR uzņēmējdarbības  
centra un pašvaldību kapacitātes stiprināšana. 
2.Reģionālās atpazīstamības veicināšanas 
aktivitātes. 
3.Reģionālais jauniešu uzņēmējdarbības 
mentorings. 
4. Atbalsts nodarbinātības un konkurētspējas 
palielināšanai, īstenojot reģionam specifiskas 
aktivitātes. 

1.aktivitāte 
• apmācīti 29 
profesionālie darbinieki 
uzņēmējdarbības 
veicināšanas un 
pašvaldību sadarbības 
jomās;  
• piesaistīti 2 
komercdarbības 
speciālisti; 
• organizēti 24 pasākumi 
LUC un Latgales reģiona 
pašvaldību stiprināšanai 
uzņēmējdarbības 
veicināšanas jomā; 
• stiprināta LPR reģiona 
uzņēmējdarbības atbalsta 
kapacitāte; 
• nodrošināta Latgales 
reģiona uzņēmējiem, 
investoriem tīklošanās 
vieta Rīgā; 
• izstrādāts Latgales 
reģionā īstenoto 
pasākumu 
sociālekonomisks 
izvērtējums un Latgales 
reģiona labās prakses 
piemēru apkopojums; 
• izstrādāti priekšlikumi 
politikas uzlabošanai 
Latgales reģionam. 
 
2.aktivitāte 
• organizēti 4 reģionālā 
mārketinga pasākumi;  
• iesaistīti 100 reģiona 
uzņēmēji mārketinga 
pasākumos; 

Latgales 
Plānošanas 
reģions 

1 405 964 Eiropas 
Ekonomik
as zonas 
finanšu 
instrument
a 2014.-
2021. 
gadam 
 
līdzfinansē
tā 
programm
a "Vietējā 
attīstība, 
nabadzības 
mazināšan
a un 
kultūras 
sadarbība" 

36 2020. gada 
jūnijs 
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• izveidoti 4 reģiona 
ekonomiskā potenciāla 
videomateriāli 
investoriem;  
• izstrādāta investīciju 
piesaistes brošūra; 
• izveidota un pieejama 
investīciju piesaistes 
platforma interneta vidē; 
• dalība 4 investīciju 
forumos ārvalstīs;  
• noorganizētas 4 
pašvaldību un uzņēmējus 
pārstāvošo NVO vizītes 
ārvalstīs. 
 
3.aktivitāte 
• atbalstītas 50 personas 
vietējo uzņēmumu 
attīstībai; 
• organizēti 3 motivācijas 
pasākumi jauniešiem; 
• organizēti 4 
mentoringa/koučinga 
pasākumi jauniešiem. 
 
4.aktivitāte 
• īstenotas 2 jaunas idejas 
(reģionam specifiski 
risinājumi), lai palielinātu 
reģiona konkurētspēju un 
nodarbinātību: 
o organizēti 3 inovatīvu 
biznesa ideju konkursi 
o  izglītojošas 
programmas moduļa par 
uzņēmējdarbības jomu 
izstrāde un aprobācija 
reģiona 9 izglītības 
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iestādēs. 
• atbalstīti 58 uzņēmumi, 
kuriem stiprināta 
operacionālā kapacitāte; 
• organizēti 16 informatīvi 
semināri; 
• Iesaistītas 9 pašvaldību 
skaits apmācību moduļa 
ieviešanā. 

37.  Olu pulvera, 
melanža un gaļas 
pārstrādes līnijas 
izveide 
Daugavpils 
(Augšdaugavas 
novads) novada 
Sventes pagastā 

Ražošanas līnijas projektēšana;  iekārtu iegāde un 
montāža 

Tiks kāpināti uzņēmuma 
eksporta apjomi, ražots 
produkts ar augstu 
pievienoto vērtību, kā arī 
izveidotas jaunas darba 
vietas 

SIA "EKA 
Paipalas" 

150 000 Just 
Transition 
Fund 

12 2021 
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38.  Kūdras inovāciju 
pētniecības centrs 
Nīcgales pagastā  

1) Inovāciju pētniecības centra (pētniecības 
klasters/ inkubators) izveide, piesaistot 
zinātniekus, tostarp no Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijas, Daugavpils Universitātes un citām 
universitātēm un pētniecības institūtiem. 
Inovāciju pētniecības centra mērķis – zināšanu 
pārnese uz Latvijas kūdras nozari par Latvijas 
kūdras nozares modernizāciju, kūdras 
izmantošanas veidu pilnveidi, būtiski palielinot 
radīto pievienoto vērtību un samazinot nozares 
radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas ietver: 
1) jaunu, inovatīvu, eksportspējīgu produktu  
zinātnisko pētniecību un izstrādi, (piemēram, 
jauni substrāti, filtri, sorbenti, filtrēšanas, 
celtniecības u.c. materiāli, izejvielas ķīmiskajai, 
celulozes un papīra rūpniecībai, 
tekstilrūpniecībai); 2) Esošo kūdras ieguves 
tehnoloģiju un tehnoloģisko procesu 
modernizācijas iespēju pētījumi, kā arī jaunu 
kūdras ieguves un apstrādes tehnoloģiju un 
tehnoloģisko procesu pētniecība, ar mērķi 
mazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas 
kūdras ieguvē un pārstrādē Latvijā;  3) 
Jaunuzņēmuma izveide inovatīvo kūdras 
produktu ieviešanai tirgū – prototipu testēšana un 
aprobēšana,  eksperimentālo partiju ražošana,  
tirgus izpēte un mārketinga stratēģiju izstrāde, lai 
veicinātu jauno kūdras produktu noietu vietējā un 
eksporta tirgos.  
3) Vēja enerģijas monitorings, ar mērķi nākotnē 
būvēt vēja elektroenerģijas parku, lai nodrošinātu 
kūdras apstrādes un inovatīvu kūdras produktu 
ražotni – kūdras inovāciju pētniecības centru ar 
“zaļo” elektroenerģiju. 

Izveidojot ražotni - 
pētniecības centru:  
• Tiktu radītas augsti 
kvalificētas un labi 
apmaksātas jaunas darba 
vietas: 52 (25 ražotnē, 15 
pētniecības centrā, 12 
jaunuzņēmumā inovatīvo 
produktu aprobēšanai, 
virzīšanai tirgū); 
• Veicināta Latgales 
reģiona ekonomiskā 
izaugsme – investīciju 
apjoms reģionā: sākot no 
16,45 miljoniem eiro; 
• Radīts palielinājums 
ražotnes – pētniecības 
centra produktivitātē, 
salīdzinājumā ar vidējo  
produktivitāti apstrādes 
rūpniecībā Latvijā: +50% 
līdz 2030.gadam; 
• Inovatīvu kūdras 
produktu ar pievienoto 
vērtību eksporta apjoma 
palielinājums: +50% līdz 
2030.gadam; 
• Izveidotie 
jaunuzņēmumi pārejai uz 
klimatneitralitāti, kuri 
ievieš produktu vai 
procesu inovācijas: 2 (1 
pētniecības centrs, 1 
jaunuzņēmums inovatīvo 
produktu virzīšanai tirgū); 
• Uzņēmumi, kas 
sadarbojas ar pētniecības 
iestādēm pārejai uz 
klimatneitralitāti: 1 

SIA "Laflora" 11 450 000 ERAF 48 2021 
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jaunuzņēmums; 
• Pilnveidotas ražošanas 
tehnoloģijas, lai 
palielinātu 
resursefektivitāti, tostarp 
energoefektivitāti: 
izstrādāti 2 jauni digitālie 
produkti; 
• Mazie un vidējie 
uzņēmumi, kuri izmanto 
pētniecības centra 
inkubatora pakalpojumus 
gadu pēc centra izveides: 
2 jaunuzņēmumi. 
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39.  Industriālo 
teritoriju 
revitalizācija, 
veicot publiskās 
infrastruktūras 
sakārtošanu 
privāto investīciju 
piesaistei.  

Projekta darbības: 
1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde graustu 
demontāžai , teritorijas attīrīšanai un teritorijas 
sanācijas pasākumu veikšanai. 
2. Tehniskās dokumentācijas izstrāde transporta 
un loģistikas teritoriju izbūvei, ceļu un laukumu 
izbūvei, lokālās/publiskās infrastruktūras izbūvei. 
3. Būvdarbi transporta un loģistikas teritorijas 
izveidei, ceļu un laukumu izbūvei, 
lokālās/publiskās infrastruktūras izbūvei. 
4. Atbilstoši normatīvajiem aktiem- 
autoruzraudzība, būvuzraudzība.  
Apmēram 2 ha degradētās teritorijas atgriezta 
ekonomiskajā apritē. 

1. Apmēram 2 ha 
degradētās teritorijas 
atgriezta ekonomiskajā 
apritē.; 
2. Izveidota transporta un 
loģistikas teritorija: 
noliktavu telpas no 
8000m2 – 10 000m2 
platībā, biroja un ofisa 
telpas , piebraucamie ceļi 
un asfaltēti laukumi 
industriālajā teritorijā,   
nepieciešamās 
inženierkomunikācijas   

Augšdaugavas 
novada dome 

4 000 000 ERAF 60 2021 

40.  Austrumlatvijas 
viedo tehnoloģiju 
un zinātnes 
(pētniecības) 
centra (ALTOP) 
attīstība  

Attīstības teritorijā ir paredzēts izveidot 
Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un aviācijas 
klasteri, izveidojot:  
• Zinātnes parku (biznesa inkubators – 
jaunuzņēmumu akselerators, Mūžizglītības 
centrs, Semiindustriālās laboratorijas).  
• Industriālo parku (ražošanas, darījumu un 
loģistikas ēkas un sagatavotas teritorijas šādas 
infrastruktūras izbūvei).   

Nodrošināta reģiona 
starptautiskā 
savienojamība, mobilitāte 
un  integrēšanās TEN-T 
tīklā; • Veicinātas 
inovatīvas un viedas 
ekonomiskās pārmaiņas 
Latgales reģionā; • 
Pieaudzis MVU skaits, 
kas iegulda prasmēs 
viedai specializācijai, 
industriālai pārejai un 
uzņēmējdarbībai; • Darba 
vietu skaita, privāto 
investīciju, MVU skaita 
un tūristu skaita 
pieaugums Latgales 
reģionā. 

Daugavpils 
pilsētas dome 

102 256 000 ERAF, 
Atveseļoša
nās fonds, 
valsts 
budžets, 
cits 

84 2021 
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41.  P&A&I 
sekmēšana 
Daugavpils 
cietoksnī  

· Nepieciešamās tehniskās dokumentācijas 
izstrāde. · vēsturiskās ēkas restaurācija un 
renovācija (būvdarbi)  

Ēkas restaurācija un 
renovācija 10,9 tūkst.m2   
Veicināta reģiona 
ekonomiskā, 
tehnoloģiskā, teritoriālā 
izaugsme;  Radītas jaunas 
darba vietas;- Sakārtota 
teritorija;  Piesaistītas 
privātās investīcijas 

Daugavpils 
pilsētas dome 

15 000 000 Just 
Transition 
Fund 

60 2021 

42.  Indras ielas 
ražošanas zonas 
attīstības 3.kārta 
Krāslavas novadā 

Jaunu rūpnieciskās ražošanas ēku (angāru) 
būvniecība. Inovatīvi risinājumi saules enerģijas 
izmantošanai ražošanas teritorijās. 

Izveidotas jaunas darba 
vietas, piesaistītas 
privātās investīcias. 
Veiktas pilotaktivitātes 
energo efektivitātes 
pasākumiem ražošanas 
zonās. 

Krāslavas 
novada dome 

1 200 000 ERAF 18  01.06.2021. 

43.  Industriālās 
teritorijas 
paplašināšana  
uzņēmējdarbības 
attīstībai pie 
Rietumu ielas 
Preiļu novadā 

Izstrādāt būvprojektu ražošanas ēkas (angāra) 
izbūvei pie Rietumu ielas, uzbūvēt nepieciešamās 
ēkas. 

Preiļos izbūvēta ēka 
(angārs), lai paplašinātu 
Industriālo zonu pie 
Rietumu ielas un attīstītu 
novada un latgales 
reģiona uzņēmējdarbību, 
nodrošinot jaunas darba 
vietas ekonomiskās 
aktivitātes veicināšanai 
Preiļu novadā un Latgales 
reģionā kopumā. 

Preiļu novada 
dome 

1 500 000 ERAF 12 2022 

44.  Degradētās 
teritorijas 
sakārtošana 
uzņēmējdarbības 
attīstībai bijušās 
linu fabrikas 
teritorijā Preiļu 
novadā 

Izstrādāt bijušās linu fabrikas teritorijas attīstības 
plānu, atrisināt jautājumus par zemes, ēku 
izpirkšanu no privātīpašniekiem, izstrādāt 
būvprojektus un izbūvēt ēkas  uzņēmēju 
piesaistei. 

Izbūvētas ražošanas ēkas 
un sakārtota potenciāli 
bīstamā  degradētā 
teritorija Preiļu pilsētā 
bijušās linu fabrikas 
teritorijā, lai piesasitītu 
uzņēmējus un radītu 
jaunas darba vietas 
ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanai Preiļu 
novadā un Latgales 
reģionā kopumā. 

Preiļu novada 
dome 

2000000 ERAF 36 2021 
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45.  Ceļu sakārtošana 
līdz uzņēmējiem 
(pašvaldības 
plānos pārņemt 
valsts ceļus, kas 
saistīti ar 
uzņēmējdarbību) 
Krāslavas novadā 

Veikta ceļu posmu pārbūve Krāslavas novadā 
(asfaltēšana vai vismaz divkāršais segums), kas 
saistīti ar uzņēmējdarbības veicināšanu,  tai 
skaitā: Veikta ceļa V630 Indra-Patarnieki-
Koškovci  pārbūve (pārņemts no valsts, ir  
būvprojekts)     
Veikta valsts ceļa V661 “Krāslavas stacija - 
Ļudvikova” Ūdrīšu pagastā posma pārbūve līdz 
uzņēmumam “Latgran”; 
Veikta valsts ceļa V632 “Konstantinova - 
Skaista” Skaistas pagastā posma pārbūve līdz 
zemnieku saimniecībām “Druviņi”, “Malaine” 
u.c. 

Veicināta pierobežas 
lauku teritorijas attīstība 
un nepieciešamo 
pakalpojumu pieejamība, 
sekmēta uzņēmējdarbība  
lauku reģionos,  jaunu 
darba vietu radīšana un 
privāto investīciju 
piesaiste, uzlabota 
iedzīvotāju mobilitāte  

Krāslavas 
novada dome 

6 000 000 ERAF 18  01.03.2021. 

46.  Amatniecība bez 
robežām 

1.Projekta vadība, 
2.Mārketinga aktivitātes, 
3.Kapacitātes celšanas aktivitātes, 
4. Aprīkojuma iegāde reģiona amatniekiem, 
5. Infrastruktūras uzlabošana esošos tūrisma 
objektos. 

Iegādāts aprīkojums 8 
Latgales reģiona 
pašvaldībām un 2 
Pleskavas apgabala 
pašvaldībām. 
Infrastruktūras 
uzlabošanas darbi 
5Latgales pašvaldībās- 
Daugavpils pilsētā, 
Rēzeknes novada 
Lūznavā, Balvos, Dagdas 
novada Andrupenē, 
Daugavpils novada 
Berķenelē un Porhovā 
(Krievija). 
Paaugstināta kapacitāte 
vismaz 40 Latgales 
reģiona amatniekiem. 

LPR, 
Daugavpils 
pilsēta, 
Daugavpils, 
Dagdas, Balvu, 
Rēzeknes 
novadi un 
partneri 
Pleskavas 
apgabalā. 

799 740,50 Pārrobežu 
sadarbības 
programm
as 

24 2019 
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47.  Eiropas 
Ekonomikas 
zonas finanšu 
instrumenta 
2014.–2021. gada 
perioda 
programmas 
“Vietējā attīstība, 
nabadzības 
mazināšana un 
kultūras 
sadarbība” neliela 
apjoma grantu 
shēmas atklātais 
projektu konkurss 
“Atbalsts biznesa 
ideju īstenošanai 
Latgalē”” 

Grantu shēmas mērķis ir veicināt nodarbinātību 
Latgales reģionā un tas tiks sasniegts, atbalstot 
komersantus jaunu ideju īstenošanā, līdz ar to 
grantu shēmā paredzēti pasākumi komercdarbības 
veicināšanai - jaunu produktu vai pakalpojumu 
radīšana; - esošu produktu uzlabošana, ražošanas 
jaudas vai ražošanas procesu būtiska maiņa; - 
esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošana 

Ar GS atklātā konkursa 
projektu īstenošanu 
Programmā plānots 
sasniegt šādus rezultāta 
un iznākuma rādītāju 
ieguldījumu Programmas 
mērķī:                                                        
1.rezultāts (PJ10)                                     
Stiprināta ekonomiskā 
attīstība vietējā un 
reģionālā līmenī                    
- Atbalstīto uzņēmumu 
skaits, kuriem ir 
palielinājusies 
operacionālā kapacitāte  
40 
-  Izstrādāto jaunu 
produktu/pakalpojumu 
skaits 40 
 - Radīto darba vietu 
skaits (sadalījumā pēc 
dzimuma, vecuma) 40 

Uzņēmumi 540 000 Cits 12 -18 2021 

 


