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 Ieviešanas uzraudzības kārtība 1.

1. Jēdzieni un skaidrojumi 1.1.

 

 

Ieviešanas uzraudzības ziņojums – Uzraudzības ziņojumu sagatavo Latgales plānošanas 

reģiona administrācija reizi divos gados . 

 

Ieviešanas novērtējuma ziņojums – Ieviešanas novērtējuma ziņojumu sagatavo Latgales 

plānošanas reģions, iekļaujot ziņojumus par prioritātēm un apakšprioritātēm. Ieviešanas 

novērtējuma ziņojumu sagatavo un iesniedz LPR Attīstības padomē ik pēc diviem gadiem.  

 

Teritorijas attīstības rādītājs (no angļu val. - impact) – radītāji, kas ir noteikti stratēģiskajiem 

mērķiem un tos analizē, lai nodrošinātu plānošanas reģiona iespējas īstenot Latgales stratēģiju un 

identificētu pozitīvas/negatīvas pārmaiņas sociālajā un ekonomiskajā situācijā un to cēloņus. 

 

Politikas rezultātu rādītāji (no angļu val. – outcome) – rādītāji, kas ir noteikti vidēja termiņa 

mērķiem un tos analizē, lai novērtētu programmas ieviesēju realizētās politikas efektivitāti tās  

ieviešanā un kā tiek sasniegti Latgales stratēģijas rezultāti vidējā termiņā. 

 

Darbības rezultātu rādītāji (no angļu val. – outputs) – rezultatīvie rādītāji, kas ir noteikti 

prioritātēm vai apakšprioritātēm, un saskaņā ar ko tiek mērīta ieviesēju darbības efektivitāte 

prioritāšu vai apakšprioritāšu īstenošanā.  

 

 

 Vispārīgie jautājumi 1.2.

 

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam ieviešanas 

uzraudzības kārtība nosaka procedūras informācijas apkopošanai, novērtēšanai, ziņojumu 

sagatavošanai un lēmumu pieņemšanai. 

 

Programmas ieviešanas uzraudzības sistēmas mērķis ir efektīva un noteiktajiem mērķiem 

atbilstoša prioritāšu un apakšprioritāšu ieviešanas progresa uzraudzība.  

 

Ieviešanas uzraudzības sistēmas uzdevumi ir: 

 

a. Nodrošināt reģiona attīstības novērtēšanas iespējas, identificējot pārmaiņas Latgales 

reģiona situācijā kopumā un pa jomām; 

b. Identificēt, vai Programmas rādītāju sasniegšana norit, kā plānots; 

c. Parādīt ieviešanas progresu un sasniegumus; 

d. Nodrošināt ar informāciju par Programmas ieviešanas sasniegumiem sabiedrību, 

politiķus un citas ieinteresētās puses; 

e. Identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar Latgales reģiona attīstību un 

kurām nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to 

risināšanai; 

f. Pamatot attīstības programmas un Rīcības plāna aktualizācijas nepieciešamību; 

g. Sniegt ieviešanas Partneriem informāciju, kas nepieciešama darbības programmu 

tālākiem papildinājumiem; 

h. Apkopot informāciju, lai novērtētu Programmas ietekmi ilgtermiņa stratēģisko mērķu 

sasniegšanā. 
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Ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība 1.3.

 

Reizi divos gados LPR sagatavo ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas pārskatu un iesniedz 

Attīstības padomei - 2023.g., 2025.g. un 2027.gadā. 

 

Pārskatā ietver informāciju par veiktajām darbībām, rezultatīvo rādītāju izmaiņām, 

secinājumus un ieteikumus turpmākajai rīcībai, kā arī informāciju par atbilstību ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem. 

 

Latgales plānošanas reģions izmanto pārskatu, formulējot Latgales pašvaldību kopējo 

viedokli un aizstāvot reģiona intereses, kā arī izdarot grozījumus programmas pielikumos. 

 

 

Ieviešanas uzraudzības rādītāji  1.4.

 

1.4.1. Vidēja termiņa attīstības rādītāji 
 

1.tabula. Latgales plānošanas reģiona teritorijas vidēja termiņa attīstības rādītāji (Latgales reģiona attīstības 

programma 2021-2027.) 

Teritorijas attīstība (impact) 
Mērvienīb

a 

Bāzes 

gads 

Bāzes 

rādītājs 

Informāci

jas avots 

Vēlamā 

tendence 

Nodarbinātības līmenis (15-74 g. vecuma 

grupā) 

% 2019.g. 56,1% CSP Palielinās 

Darba vietu skaits reģionā skaits 2019.g. 71,2 tk CSP Saglabājas 

Bezdarba līmenis (15-74 g. vecuma grupā)  % 2019.g. 6,7% CSP Samazinās 

Vidējā bruto darba samaksa (no ES vidējā 

līmeņa) 

% 2019.g. 32,6% CSP, 

Eurostat 

Palielinās 

Iedzīvotāju skaits (pēc faktiskās 

dzīvesvietas) 

skaits 2019.g. 260 226 CSP Saglabājas 

Iedzīvotāju skaits laukos un pilsētās (pēc 
faktiskās dzīvesvietas) 

proporcija 2019.g. 40/60 CSP Saglabājas 

Privātā sektora saražotās pievienotās 

vērtības īpatsvars IKP 

% 2017.g. 72,62% CSP Palielinās 

Publiskā sektora saražotās pievienotās 

vērtības īpatsvars IKP 

% 2017.g. 27,38% CSP Samazinās 

Uzņēmumu skaits (ekonomiski aktīvās 

vienības – kapitālsabiedrības, zemnieku 

un zvejnieku saimniecības, individuālie 

komersanti, pašnodarbinātie) uz 1000 

iedz. 

skaits 2019.g. 67 CSP Palielinās 

IKP ikgadējais pieaugums  % 2017.g. 7,8% CSP Palielinās 

Kapitālieguldījumu vērtība uzņēmumu  

materiālajos aktīvos  

EUR 2018.g.  121,3 milj CSP Palielinās 

Pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto 

uzņēmumos  

EUR 2018.g. 12,18 tk CSP Palielinās 

Neapsaimniekotās (neizmantotās) LIZ 

(proporcionāli no visas LIZ) 

% 2020.g. 15,8% LAD Samazinās 
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1.4.2. Vidēja termiņa darbības rezultātu rādītāji 
 

2.tabula. Darbības rezultātu rādītāji Latgales reģiona attīstības programmas 2021.-2027. ieviešanā  

 
Prioritātes Darbības rezultāti (outputs) Bāzes rādītājs 

(2021.g.) 

2023.g. 

rādītājs 

Ekselence Pieaudzis iesniegto patentu skaits 2 (2019.g. DU) 

lrpv.gov.lv 

 

Profesionālo kvalifikāciju ieguvušo iedzīvotāju 

īpatsvara pieaugums (%) 

17.03% (2020.g.)  

Ieviesti nodarbināto apmācības pasākumi (cilvēku 

skaits) 

32 500 (līdz 

2021.g.beigām)  

 

Apmācīti darbinieki atbilstoši vietējā darba tirgus 

vajadzībām, vietējo uzņēmēju vajadzībām 

(cilvēku skaits) 

48752 (2021.g., 

Latvijā kopā) 

 

Rekonstruēti autoceļi (km) 331,2 km 

 (2020-2021.g.) 

 

 

Uzlabota un paātrināta robežu šķēršana (min.) No 10 – 240 min. 

 

“Zaļajā joslā” 
nevajadzētu 

pārsniegt 15 

minūtes 

 

Jauni uzņēmumi pierobežā (skaits) 353 (2020.g.)   

Nokļūšana līdz nacionālas nozīmes centram (min) 60  

Ceļi Nokļūšana līdz reģionālas nozīmes centram no 

jebkura vietējā centra reģionā  (min) 

45  

Nokļūšana no novada centra līdz pagasta centriem 

pa asfaltētu ceļu (km) 

30  

Tūrisma nozares ieņēmumu pieaugums reģionā 

(eiro, %) 

7,2% (pieaugums 

2019.gadā 

attiecībā pret 

2018.gadu) 

 

Velopunktu attīstība (skaits) 

 

0  

 Piekļuves iespēju palielināšanās ātrgaitas 

platjoslas internetam (skaits) 

80,3 % 

(2020.gads, 

pieejamība % no 
visām 

mājsaimniecībām) 

 

IT Izveidoti vai pilnveidoti publiskie interneta punkti 

(skaits) 

212 (2008.gads) 

156 (~2015.gads) 

 

   

Iegādāti skolēnu autobusi un cits autotransports 

(skaits) 

0  

Mobilitāte  Ierīkotas elektrotransporta uzlādes stacijas (skaits) 16 (2021.g.)  

Efektīva sabiedriskā transporta sistēma reģionā 

(maršrutu skaits) 

 

221 maršruts un 1

119 reisi 

 

Samazināts CO2 izmešu daudzums (kg/gadā) 208 704 958 kg 

CO2 gadā 

 

Atbalstīto uzņēmumu skaits LSEZ   

Ekonomiskās aktivitātes Latgales reģionā 

pieaugums 

56% (2020.g.)  

Pašvaldības Piesaistīto privāto investīciju apjoms (eiro) 27 078 211 

(2019.g.,) 

Daugavpils un 
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Rēzekne) 

Sniegtais atbalsts energoefektivitātes pasākumiem 

privātajā sektorā ražošanas uzņēmumiem un 

industriālajām zonām (objektu skaits) 

0  

Samazināts CO2 izmešu daudzums (kg/gadā)   

Sniegtais atbalsts energoefektivitātes pasākumiem 

publiskajā sektorā (objektu skaits) 

0  

Pieslēgumu skaits pie centralizētās ūdensapgādes 

sistēmas 

0  

Pieslēgumu skaits pie centralizētās kanalizācijas 

sistēmas 

0  

Dalīti savākti atkritumi (tonnas/gadā) 125 000 (2018.g.)  

Pārstrādāto atkritumu apjoms (tonnas/gadā) 248 900 (2020.g.)  

Īstenoti projekti antropogēnās slodzes 

mazināšanai ĪADT 

0  

Jaunizveidotu un pilnveidotu klientu 

apkalpošanas centru skaits 

16 (2020.g.)  

Pakalpojumi  Elektroniski noformētu iesniegumu skaits par 

valsts un pašvaldību pakalpojumiem 

0  

Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu 

dažādošanās, pakalpojumu groza paplašināšanās 

(skaits) 

-  

Pieaug tūrisms (tūristu skaits objektos, kur tiek 

veikta uzskaite, %) 

0  

Renovēti vai atjaunoti kultūrvēsturiski objekti 
(skaits) 

0  

Jaunu vai uzlabotu sporta infrastruktūras objektu 

skaits ( 9) 

0  

LPR un Latgales NVO Memoranda dalībnieku 

skaits 

98  

Jaundibināto uzņēmumu skaits  570 (2020.g.)  

Iesācēji Darba vietu skaita izmaiņas (%) 0  

Sakoptas degradētās teritorijas (ha) 0  

Reģionā deklarēto iedzīvotāju ienākumu 
pieaugums 

793 EUR 
https://stat.gov.lv/ 

 

Čempioni Eksporta pieaugums (%)  0  

Nefinanšu investīcijas (EUR) 197,9 milj. 

(2017.g.) 

 

Investori Ārvalstu investīciju apjoms 0  

Izveidoti sociālie uzņēmumi (skaits)  0  

Atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju skaita 

izmaiņas (%) 

35,9 % (2019.g.)  

 


