
Priekšlikumu un iebildumi  

par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. - 2027.gadam 1.redakciju  

Iesniedzējs un pārstāvētā organizācija: Balvi Valda Vancāne  

Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, ja 

iebildums/priekš

likums nav 

ņemts vērā  

(aizpilda LPR) 

Projekta attiecīgā 

punkta galīgā 

redakcija 

(aizpilda LPR) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

PROGRAMMA 

 

3.3.2.4.Balvu novads 

2.Apakšprioritātes 

pamatojums: 

c. Tiek ieviesti tālākizglītības 

un augstākās izglītības 
risinājumi lauku teritoriju 

iedzīvotājiem, t.sk. lielu 

uzmanību veltot e-vides 
risinājumu izveidē.(62.lpp, 

LPR AP 2020-2027) 

2.Apakšprioritātes 

pamatojums: 

c. Tiek pilnveidoti tālākizglītības 
un profesionālās  izglītības 

risinājumi darbaspēka 

kvalifikācijas celšanai, 
mūžizglītības attīstībai, ieviešot 

inovatīvus risinājumus apmācībā, 

t.sk. lielu uzmanību veltot e-vides  
risinājumu izveidē. 

Augstākās izglītības 

iestāžu programmas 

Balvu novadā netiek 

ieviestas. 

Ņemts vērā NA 2.Apakšprioritātes 

pamatojums: 

c. Tiek pilnveidoti 

tālākizglītības un 

profesionālās  

izglītības risinājumi 

darbaspēka 

kvalifikācijas 

celšanai, 

mūžizglītības 

attīstībai, ieviešot 

inovatīvus 

risinājumus 

apmācībā, t.sk. lielu 

uzmanību veltot e-

vides  risinājumu 

izveidē. 
2. 3.3.3.3.Atkritumu 

apsaimniekošana 
c. Latgales reģionā ir šādi 

atkritumu apsaimniekošanas 

Balvu novads piekritīgs 

Malienas atkritumu 
Ņemts vērā NA c. Latgales reģionā ir 

šādi atkritumu 



2.Apakšprioritātes 

pamatojums: 

c. Latgales reģionā ir divi 

atkritumu apsaimniekošanas 

reģioni – Austrumlatgales un 

Dienvidlatgales reģions. 
(78.lpp, LPR AP 2020-2027) 

reģioni – Austrumlatgales un 

Dienvidlatgales reģions. 
Teritorijas ziemeļu daļa piekritīga  

Malienas(Vidzemes) atkritumu 

apsaimniekošanas reģionam. 

 

apsaimniekošanas reģionam 

MK rīkojums Nr. 45, 
22. 01.2021, Par Atkritumu 

apsaimniekošanas valsts 

plānu 2021.-2028. gadam 

 

apsaimniekošanas 

reģioni – 
Austrumlatgales un 

Dienvidlatgales 

reģions. Teritorijas 

ziemeļu daļa piekritīga  
Malienas(Vidzemes) 

atkritumu 

apsaimniekošanas 
reģionam. 

 

 

3. 

3.3.4.2.Sociālie pakalpojumi 

un veselības aprūpe 

8.Uzdevumi. 

a. Sociālās un veselības 

aprūpes telpu pieejamība, kā 
arī telpu pielāgošana 

personām ar invaliditāti un 

funkcionāliem traucējumiem 

b. Sociālās un veselības 

aprūpes ēku rekonstrukcija 

(t.sk. ēku siltināšana), kā arī 
ēku pieejamība un pielāgošana 

personām ar invaliditāti un 

funkcionāliem traucējumiem 

Nepazemināt esošo aprūpes 
līmeni ārstniecības iestādēm 

reģionā. 

 

 

Papildināt uzdevumu 
sadaļu, lai akcentētu 

veselības aprūpes 

pieejamību, nepieļaujot 

ārstniecības iestāžu  
aprūpes līmeņa 

pazemināšanu. 

Iedzīvotājiem 

jānodrošina pieejamība 

dažāda veida veselības 

aprūpes pakalpojumiem 

tuvāk dzīvesvietai, 

nepasliktinot viņu dzīves 

kvalitāti.  

Ņemts vērā NA l. Saglabāt un 

uzlabot esošo 

aprūpes līmeni 

reģiona ārstniecības 

iestādēs. 

 

 (84./85.lpp, LPR AP 2020-

2027) 
  

  



Iesniedzējs un pārstāvētā organizācija: Daugavpils pilsētas dome 

Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

4. 

- LPR AP 2027 nav iezīmētas 

pilsētu funkcionālās 

teritorijas. 

Vai ir plānots tās iezīmēt no 

jauna, vai saglabāt Latgales 

teritorijas plānojuma 2006.-

2026.gadam pilsētu 

funkcionālo tīklu? 

 

Būtiski ir LPR AP iezīmēt 

funkcionālās teritorijas 

atbilstoši pilsētu interesēm, jo 

tas skar finansējuma piesaistes 

iespējas DP 2021.-2027. 

5.1.prioritātes “Reģionu 

līdzsvarota attīstība” ietvaros 

5.1.1.SAM “Vietējās teritorijas 

integrētās sociālās, 

ekonomiskās un vides attīstības 

un kultūras mantojuma, 

tūrisma un drošības 

Saskaņā ar ES fondu 

Darbības programmas 

2021. – 2027.gadam 

projektu plānošanas 

reģionu attīstības 

programmās jānosaka 

pilsētu funkcionālās 

teritorijas. DP 2027 

projekta 88.punkts 

paredz: Latvijai ir jārod 

savi specifiski risinājumi, 

lai uzlabotu reģionos 

dzīvojošo iedzīvotāju 

dzīves kvalitāti un 

uzņēmējdarbības vidi. 

Latvija plāno 

ilgtspējīgas pilsētu 

attīstības īstenošanai 

izmantot funkcionālo 

teritoriju pieeju.  

Ņemts vērā ? Izveidota jauna sadaļa 

„2.5. FUNKCIONĀLĀS 

TERITORIJAS UN 

TELPISKĀ 

PERSPEKTĪVA” 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

veicināšana pilsētu 

funkcionālajās teritorijās” 

pasākumu īstenošanai. 

Ieguldījumus reģionu 

attīstībai plānots ieviest, 

balstoties uz 

integrētajām teritoriju 

attīstības stratēģijām – 

piecām plānošanas 

reģionu attīstības 

programmām  un tām 

pakārtotām vietējo 

pašvaldību attīstības 

programmām.” 

VARAM ir definējusi, ka 

pilsētu funkcionālās 

teritorijas ir nacionālas 

un reģionālas nozīmes 

attīstības centri atbilstoši 

Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā 

“Latvija 2030” 

noteiktajam un to 

apkārtējās teritorijas (var 

būt arī vienas vai vairāku 

pašvaldību ietvaros), 

starp kurām ir ikdienas 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

darba spēka migrācija vai  

kopīgs pakalpojumu 

tīkls. Pilsētu 

funkcionālajā teritorijā 

tiek ieskaitītas 

pašvaldību teritoriālās 

vienības. 

Definīcija balstās uz 

“Latvija 2030” 

noteiktajām mērķa 

teritorijām – 30 lielāko 

Latvijas pilsētu tīklu. 

Saskaņā ar “Latvija 

2030” noteikto teritoriāli 

Latvijas reģionālās 

politikas centrā ir 

izvirzīta nozīmīgāko 

pilsētu jeb attīstības 

centru mērķtiecīga 

attīstīšana un 

nostiprināšana visā 

Latvijas teritorijā kā 

instruments 

līdzsvarotākai valsts 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

attīstībai, to izaugsmei 

labvēlīgi ietekmējot arī 

apkārtējo lauku teritoriju 

attīstību, kā arī reģionu 

un pilsētu konkurētspējas 

stiprināšanai 

starptautiskā mērogā. 

2 

 

5. 

Rīcības plāna 7.punkts 

4.lpp. “Dienvidaustrumu 

apvedceļa un otrā tilta pāri 

Daugavai būvniecība” 

 

Lūdzam svītrot 7.punktu. Pasākums atkārtojas un 

precīzāka informācija 

norādīta 9.punktā. 

Ņemts vērā NA svītrots 

 

6 

Rīcības plāna 9.punkts 

7.lpp. “Dienvidaustrumu 

apvedceļa un otrā tilta pāri 

Daugavai būvniecība” 

 

Lūdzam veikt labojumus: 

 

Projekta idejas realizācija ir 

būtiska ATR reformas 

rezultātā, nodrošinot publisko 

pakalpojumu pieejamību 

iedzīvotājiem, kas dzīvo 

jaunizveidojamā Daugavpils 

novads (Augšdaugavas 

Nepieciešams novērst 

stila kļūdas. 

Ņemts vērā NA Projekta idejas realizācija 

ir būtiska ATR reformas 

rezultātā, nodrošinot 

publisko pakalpojumu 

pieejamību iedzīvotājiem, 

kas dzīvo jaunizveidojamā 

Daugavpils novads 

(Augšdaugavas novads) 

novada administratīvajā 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

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. 

teritorijā, ar ko 

Daugavpils pilsētai būs 

jānodrošina kopīga 

plānošana, saīsinot arī ceļā 

pavadīšanas laiku tiem, 

kas apdzīvo tagadējā 

Daugavpils novada 

pagastus otrpus Daugavai 

7. Rīcības plāna 15.punkts 

9.lpp. “Pašvaldību 

dzīvojamā fonda un īres 

mājokļu attīstība” 

 

Finanšu avots - Just Transition 

Fund. 

Lūdzam labot uz ERAF un 

ANM. 

ANM plāna ietvaros 

plānots reformu un 

investīciju virziens 1.2. 

Energoefektivitātes 

uzlabošana, kur 

paredzētas investīcijas 

1.2.1.1.i. Daudzdzīvokļu 

māju energoefektivitātes 

uzlabošana un pāreja uz 

atjaunojamo 

energoresursu 

tehnoloģiju izmantošanu, 

kā arī Darbības 

programmas 2021.-2027. 

gadam projekts paredz 

2.politikas mērķa 

Ņemts vērā NA ERAF un ANM. 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

ietvaros īstenot SAM 

2.1.1. 

“Energoefektivitātes 

veicināšana un 

siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana”, 

kas ietver arī dzīvojamo 

ēku atjaunošanu, 

paaugstinot 

energoefektivitāti. 

 

8. 

Rīcības plāna 26.punkts 

20.lpp. “Kvalitatīvas zaļās 

publiskās ārtelpas attīstība 

un viedo tehnoloģiju 

ieviešana pašvaldības 

objektos” 

 

Finansējuma avots – cits 

Lūdzam papildināt ar ERAF. 
Darbības programmas 

2021.-2027. gadam 

projekts paredz 

5.politikas mērķa 

ietvaros īstenot SAM 

5.1.1. “Vietējās teritorijas 

integrētās sociālās, 

ekonomiskās un vides 

attīstības un kultūras 

mantojuma, tūrisma un 

drošības veicināšana 

pilsētu funkcionālajās 

teritorijās”, kas ietver 

uzņēmējdarbības 

Ņemts vērā NA ERAF, cits 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

veicināšanas, 

infrastruktūras un 

publiskās ārtelpas 

risinājumu attīstības, 

pašvaldību kapacitātes 

veicināšanas un viedie 

risinājumu ieviešanas 

komponentes. 

 

 

9. 

Rīcības plāna 40.punkts 

32.lpp. “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 

Lūdzam papildināt ar trešo 

punktu: 

 

• Daugavpils lidlauku 

(sertificēts civilās aviācijas 

lidlauks komerciālu gaisa 

pārvadājumu veikšanai) un 

Aviācijas centrs (pilotu skola, 

planierisma centrs, aviācijas 

tehnoloģiju izmēģinājumu 

poligons, robežsardzes un NBS 

gaisa spēku rezerves lidlauks, 

gaisa kuģu ilgtermiņa stāvvietu 

centrs, gaisa kuģu 

ekspluatācijas un tehniskās 

apkopes centrs). 

Viena no nozīmīgākajām 

komponentēm ALTOP 

projektam ir tieši 

Daugavpils lidlauka 

attīstība. Ņemot vērā, ka 

LPR AP viena no 

prioritātēm ir noteikta 

“Daugavpils lidosta – 

Austrumlatvijas viedo 

tehnoloģiju un 

pētniecības centrs ”, ir 

nepieciešams arī rīcības 

plānā iezīmēt visas 

ALTOP projekta kārtas, 

t.sk. arī lidlauka attīstību. 

Ņemts vērā NA 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 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

centrs, Semiindustriālās 

laboratorijas).  

 • Industriālo parku 

(ražošanas, darījumu un 

loģistikas ēkas un 

sagatavotas teritorijas šādas 

infrastruktūras izbūvei).    

 

šādas infrastruktūras 

izbūvei). 

 • Daugavpils lidlauku 

(sertificēts civilās 

aviācijas lidlauks 

komerciālu gaisa 

pārvadājumu veikšanai) 

un Aviācijas centrs (pilotu 

skola, planierisma centrs, 

aviācijas tehnoloģiju 

izmēģinājumu poligons, 

robežsardzes un NBS 

gaisa spēku rezerves 

lidlauks, gaisa kuģu 

ilgtermiņa stāvvietu 

centrs, gaisa kuģu 

ekspluatācijas un 

tehniskās apkopes centrs). 

 

 

10. 

Rīcības plāna 40.punkts 

32.lpp. “Austrumlatvijas 

viedo tehnoloģiju un 

zinātnes (pētniecības) 

centra (ALTOP) attīstība” 

 

Lūdzam papildināt finanšu 

avotus ar Just Transition 

Fund. 

JTF 2. atbalsta virziena – 

“atbalsts 

uzņēmējdarbībai 

nepieciešamās publiskās 

infrastruktūras attīstībai, 

veicinot pāreju uz 

Ņemts vērā NA ERAF, Atveseļošanās 

fonds, valsts budžets, Just 

Transition Fund, cits 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

Finanšu avots -  ERAF, 

Atveseļoša nās fonds, valsts 

budžets, cits  

klimatneitrālu 

ekonomiku industriālajās 

zonās ar augstu 

energopatēriņu, sekmējot 

uzņēmumu 

transformāciju un 

klimatam draudzīgu 

darba vietu saglabāšanu 

vai jaunu izveidi” 

ietvaros paredzēts 

piesaistīt finansējumu 

zaļā industriālā parka 

infrastruktūras attīstībai  

- videi draudzīgu 

ražošanas ēku izbūvei, 

esošo pilsētas uzņēmumu 

darbības pārcelšanai vai 

paplašināšanai parka 

teritorijā vai jaunu 

uzņēmumu piesaistei. 

 

11. 

Rīcības plāna 41.punkts 

33.lpp. “P&A&I sekmēšana 

Daugavpils cietoksnī” 

Lūdzam svītrot šo aktivitāti.  Ņemts vērā NA NA 

 Rīcības plāns Lūdzam papildināt rīcības Projekta īstenošanas Ņemts vērā NA Projekta nosaukums: 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

12. plānu ar šādu pasākumu: 

 

Projekta nosaukums: 

“Centralizētās ūdensapgādes 

un kanalizācijas sistēmas 

attīstība Daugavpils pilsētā” 

 

Sagaidāmie rezultāti: 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu paplašināšana pilsētas 

apkaimēs, kas veicinās 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošanos, ilgtermiņā 

samazinās gruntsūdeņos un 

virszemes ūdeņos nonākošo 

piesārņojumu. Tiks novērsta 

iedzīvotājiem nepieciešamība 

veikt nozīmīgus ieguldījumus 

un segt dārgus uzturēšanas un 

apkalpošanas izdevumus, tā 

vietā sedzot ekonomiski 

pamatotas izmaksas (ar 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

tarifa starpniecību) Daugavpils 

rezultātā tiks izveidota 

infrastruktūra, kas 

nodrošinās centralizēto 

pieslēgumu 

palielināšanos, kas atbilst 

ES 2.politikas mērķa 

“Zaļāka Eiropa ar zemām 

oglekļa emisijām, 

veicinot tīru un taisnīgu 

enerģētikas pārkārtošanu, 

“zaļas” un “zilas” 

investīcijas, aprites 

ekonomiku, pielāgošanos 

klimata pārmaiņām un 

risku novēršanu un 

pārvaldību” ietvaros 

darbības programmas 

projektā līdz 2027.gadam 

ietvertajā SAM 2.2.1. 

“Veicināt ilgtspējīgu 

ūdenssaimniecību”. 

“Centralizētās 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas 

attīstība Daugavpils 

pilsētā” 

Sagaidāmie rezultāti: 

Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu 

paplašināšana pilsētas 

apkaimēs, kas veicinās 

iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanos, 

ilgtermiņā samazinās 

gruntsūdeņos un 

virszemes ūdeņos 

nonākošo piesārņojumu. 

Tiks novērsta 

iedzīvotājiem 

nepieciešamība veikt 

nozīmīgus ieguldījumus 

un segt dārgus uzturēšanas 

un apkalpošanas 

izdevumus, tā vietā sedzot 

ekonomiski pamatotas 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

pilsētas centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas uzturēšanai un radot 

sev būtiskus finansiālus 

ietaupījumus. 

 

Finansējuma saņēmējs: 

SIA “Daugavpils ūdens” 

 

Indikatīvā summa: 

26 500 000 euro 

 

Finanšu avots: 

KF 

 

Ilgums, mēnešos: 

84 

 

Vēlamais sākums: 

2021 

 

izmaksas (ar 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas tarifa 

starpniecību) Daugavpils 

pilsētas centralizētās 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas 

uzturēšanai un radot sev 

būtiskus finansiālus 

ietaupījumus. 

Finansējuma saņēmējs: 

SIA “Daugavpils ūdens” 

Indikatīvā summa: 

26 500 000 euro 

Finanšu avots: 

KF 

Ilgums, mēnešos: 

84 

Vēlamais sākums: 

2021 

 

13. 

Rīcības plāns Lūdzam papildināt rīcības 

plānu ar šādu pasākumu: 

 

Projekta idejas atbilst 

Darbības programmas 

2021.–2027.gadam 

Ņemts vērā NA Projekta nosaukums: 

“SIA “Daugavpils 

reģionālā slimnīca” 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

Projekta nosaukums: 

“SIA “Daugavpils reģionālā 

slimnīca” attīstība prioritārajos 

līmeņos, izmantojot sakārtoto 

infrastruktūru un ilgtermiņa 

aprūpes pakalpojumus, 

nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi 

veselības aprūpei un stiprinot 

veselības sistēmu Daugavpils 

pilsētā” 

 

Sagaidāmie rezultāti: 

Sakārtota SIA “Daugavpils 

reģionālā slimnīca” 

infrastruktūra vairākās 

struktūrvienībās - “Centra 

poliklīnika”, “Centrālā 

slimnīca”, “Plaušu slimību un 

tuberkulozes centrs”, kā arī 

izveidota jauna infrastruktūra - 

struktūrvienībā “Centrālā 

slimnīca”, aizvietojot veco, kā 

arī nodrošināti kvalitatīvāki 

medicīniskie pakalpojumi un 

projektā ietvertajiem 

politikas mērķiem: 

-4.politikas mērķim 

“Sociālāka Eiropa, 

īstenojot Eiropas sociālo 

tiesību pīlāru” (4.1. 

prioritāte “Veselības 

veicināšana un aprūpe); 

-2.politikas mērķim 

“Zaļāka Eiropa ar zemām 

oglekļa emisijām, 

veicinot tīru un taisnīgu 

enerģētikas pārkārtošanu, 

“zaļas” un “zilas” 

investīcijas, aprites 

ekonomiku, pielāgošanos 

klimata pārmaiņām un 

risku novēršanu un 

pārvaldību” (2.1. 

prioritāte “Klimata 

pārmaiņu mazināšana un 

pielāgošanās klimata 

pārmaiņām”). 

attīstība prioritārajos 

līmeņos, izmantojot 

sakārtoto infrastruktūru un 

ilgtermiņa aprūpes 

pakalpojumus, nodrošinot 

vienlīdzīgu piekļuvi 

veselības aprūpei un 

stiprinot veselības sistēmu 

Daugavpils pilsētā” 

Sagaidāmie rezultāti: 

Sakārtota SIA 

“Daugavpils reģionālā 

slimnīca” infrastruktūra 

vairākās struktūrvienībās - 

“Centra poliklīnika”, 

“Centrālā slimnīca”, 

“Plaušu slimību un 

tuberkulozes centrs”, kā 

arī izveidota jauna 

infrastruktūra - 

struktūrvienībā “Centrālā 

slimnīca”, aizvietojot 

veco, kā arī nodrošināti 

kvalitatīvāki medicīniskie 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

veicināts efektīvāks 

ārstniecības process Latgales 

reģiona un Daugavpils pilsētas 

iedzīvotājiem. Slimnīcas 

sakārtota /jaunizveidota 

infrastruktūra tiks papildināta 

ar mūsdienām prasībām 

nepieciešamo tehnoloģisko un 

medicīnisko nodrošinājumu, lai 

uzlabotu slimnīcas aprūpes 

pakalpojumus, nodrošinot 

vienlīdzīgu piekļuvi veselības 

aprūpei un stiprinot veselības 

sistēmu. (Tiks veikts telpu 

remonts rehabilitācijas centra 

izveidei, terapeitiska un 

neiroloģiska dienas stacionāra 

izveidei, ventilācijas un gaisa 

cirkulācijas sistēmas izveide, 

vēža diagnostikas centra 

izveide, Jaunas ēkas Infekcijas 

bloka būvniecība, slimnīcas 

nodaļu telpu remonts un jaunu 

mūsdienu normām atbilstošā 

pakalpojumi un veicināts 

efektīvāks ārstniecības 

process Latgales reģiona 

un Daugavpils pilsētas 

iedzīvotājiem. Slimnīcas 

sakārtota /jaunizveidota 

infrastruktūra tiks 

papildināta ar mūsdienām 

prasībām nepieciešamo 

tehnoloģisko un 

medicīnisko 

nodrošinājumu, lai 

uzlabotu slimnīcas 

aprūpes pakalpojumus, 

nodrošinot vienlīdzīgu 

piekļuvi veselības aprūpei 

un stiprinot veselības 

sistēmu. (Tiks veikts telpu 

remonts rehabilitācijas 

centra izveidei, 

terapeitiska un 

neiroloģiska dienas 

stacionāra izveidei, 

ventilācijas un gaisa 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

izmēra durvju uzstādīšana, 

centralizētās sterilizācijas 

nodaļas telpu pārbūve, 

slimnīcas virtuves - ēdināšanas 

bloka tehnoloģiskā 

nodrošinājuma modernizācija 

ar iekšējas loģistikas 

optimizāciju, ēku 

energoefektivitātes pasākumi, 

paliatīvās aprūpes, t.sk. 

Sociālās aprūpes centra 

izveide, vienotas IKT 

infrastruktūras izveide). 

 

Finansējuma saņēmējs: 

SIA “Daugavpils reģionālā 

slimnīca” 

 

Indikatīvā summa: 

33 681 435 euro 

 

Finanšu avots: 

ERAF 

 

cirkulācijas sistēmas 

izveide, vēža diagnostikas 

centra izveide, Jaunas 

ēkas Infekcijas bloka 

būvniecība, slimnīcas 

nodaļu telpu remonts un 

jaunu mūsdienu normām 

atbilstošā izmēra durvju 

uzstādīšana, centralizētās 

sterilizācijas nodaļas telpu 

pārbūve, slimnīcas 

virtuves - ēdināšanas 

bloka tehnoloģiskā 

nodrošinājuma 

modernizācija ar iekšējas 

loģistikas optimizāciju, 

ēku energoefektivitātes 

pasākumi, paliatīvās 

aprūpes, t.sk. Sociālās 

aprūpes centra izveide, 

vienotas IKT 

infrastruktūras izveide). 

Finansējuma saņēmējs: 

SIA “Daugavpils 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

Ilgums, mēnešos: 

84 

 

Vēlamais sākums: 

2021 

 

reģionālā slimnīca” 

Indikatīvā summa: 

33 681 435 euro 

Finanšu avots: 

ERAF 

Ilgums, mēnešos: 

84 

Vēlamais sākums: 

2021 

 

14. 

Rīcības plāns Lūdzam papildināt rīcības 

plānu ar šādu pasākumu: 

 

Projekta nosaukums: 

“Industriālo teritoriju 

atjaunošana Daugavpils 

pilsētā” 

 

Sagaidāmie rezultāti: 

Revitalizētas un atjaunotas 

Daugavpils industriālās 

teritorijas, mazinot intensīvās 

ražošanas sekas uz pilsētvidi 

un sekmējot videi draudzīgu 

uzņēmumu izveidi. 

JTF 2. atbalsta virziena – 

“atbalsts 

uzņēmējdarbībai 

nepieciešamās publiskās 

infrastruktūras attīstībai, 

veicinot pāreju uz 

klimatneitrālu 

ekonomiku industriālajās 

zonās ar augstu 

energopatēriņu, sekmējot 

uzņēmumu 

transformāciju un 

klimatam draudzīgu 

darba vietu saglabāšanu 

vai jaunu izveidi” 

Ņemts vērā NA Projekta nosaukums: 

“Industriālo teritoriju 

atjaunošana Daugavpils 

pilsētā” 

Sagaidāmie rezultāti: 

Revitalizētas un atjaunotas 

Daugavpils industriālās 

teritorijas, mazinot 

intensīvās ražošanas sekas 

uz pilsētvidi un sekmējot 

videi draudzīgu 

uzņēmumu izveidi. 

Finansējuma saņēmējs: 

Daugavpils pilsētas dome 

Indikatīvā summa: 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

 

Finansējuma saņēmējs: 

Daugavpils pilsētas dome 

 

Indikatīvā summa: 

10 000 000 euro 

 

Finanšu avots: 

JTF 

 

Ilgums, mēnešos: 

36 

 

Vēlamais sākums: 

2023 

 

ietvaros paredzēts 

piesaistīt finansējumu 

vēsturisko intensīvās 

ražošanas degradēto 

teritoriju revitalizācijai, 

esošo uzņēmumu 

pārvietošanai uz 

revitalizētajām videi 

draudzīgām ražošanas 

teritorijām un piesaistīt 

jaunus videi draudzīgus 

uzņēmumus šīm 

industriālajām 

teritorijām. 

10 000 000 euro 

Finanšu avots: 

JTF 

Ilgums, mēnešos: 

36 

Vēlamais sākums: 

2023 

 

 

15. 

Programma 56.-57.lpp. 

 

Apakšprioritāte 

“Daugavpils” 

Lūdzam precizēt 

apakšprioritātes “Daugavpils” 

saturu (mērķi, pamatojumu, 

līdzšinējās darbības, sadarbības 

partnerus, ieguvumus un 

uzdevumus) atbilstoši 

iesūtītajam pielikumam 

“3.3.2.1. Daugavpils”. 

Atbilstoši ES politikas 

mērķiem, Daugavpils 

pilsētas pašvaldība plāno 

tādus pasākumus, kas 

atbilst Darbības 

programmas 2021.–

2027.gadam projektā 

Ņemts vērā NA Atbilstoši iesūtītajam 

pielikumam 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

3.3.2. Prioritāte 

Pašvaldības 

3.3.2.1. Daugavpils   

 

1. Mērķis:  

Valstspilsētas Daugavpils 

stiprināšana un pilsētas 

starptautiskās 

konkurētspējas 

palielināšana, sekmējot 

pilsētas kļūšanu par 

zināšanu, ekonomisko 

aktivitāšu un pakalpojumu 

centru. 

3.3.2. Prioritāte Pašvaldības   

3.3.2.1. Daugavpils   

1. Mērķis:  

Veicināt Daugavpils 

valstspilsētas nacionālās un 

starptautiskās lomas 

stiprināšanu, attīstot modernas 

industrijas, loģistikas un 

zinātnes teritorijas, 

konkurētspējīgu ekonomiku, 

spēcīgu izglītības, kultūras un 

sporta nozari, kas padara 

pilsētu par reģiona nozīmīgāko 

zināšanu, ekonomisko 

aktivitāšu un pakalpojumu 

centru. 

 

ietvertajiem politikas 

mērķiem. Vēlamies 

uzsvērt būtiskāko līdz 

šim paveikto pilsētas 

attīstībā, kā arī nākamo 

gadu plānus, veicamos 

uzdevumus un 

ieguvumus reģiona 

attīstībai. 

Ņemts vērā NA 3.3.2. Prioritāte 

Pašvaldības   

3.3.2.1. Daugavpils   

1. Mērķis:  
Veicināt Daugavpils 

valstspilsētas nacionālās 

un starptautiskās lomas 

stiprināšanu, attīstot 

modernas industrijas, 

loģistikas un zinātnes 

teritorijas, 

konkurētspējīgu 

ekonomiku, spēcīgu 

izglītības, kultūras un 

sporta nozari, kas padara 

pilsētu par reģiona 

nozīmīgāko zināšanu, 

ekonomisko aktivitāšu un 

pakalpojumu centru. 

Apakšprioritātes 

pamatojums:   

a. Pilsētai piemīt potenciāls 

– iedzīvotāju skaits, 

uzņēmumu, infrastruktūras 

2. Apakšprioritātes 

pamatojums:   

a. Daugavpils tiek pozicionēta 

kā multikulturāla, multietniska 

un multifunkcionāla pilsēta, 

Ņemts vērā NA 2. Apakšprioritātes 

pamatojums:   

a. Daugavpils tiek 

pozicionēta kā 

multikulturāla, 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

„kritiskā masa”, kultūras, 

sporta un sabiedrisko 

notikumu daudzveidība un 

kvalitāte, pārrobežu 

ekonomiskās attīstības un 

pakalpojumu centrs, ērti 

pieejamiem starptautiskiem 

pakalpojumiem un 

ekonomiskās attīstības 

centru.  

b. Daugavpils saistās ar 

gleznotāju Marku Rotko, 

Daugavpils cietoksni, 

Daugavas krastmalu, Stropu 

ezeru, pilsētas centru, 

daudznacionālu kopienu, 

pētniecības potenciālu un 

inovāciju attīstību.    

c. Daugavpils ir 

izveidojusies par 

daudzveidīgu ekonomisko 

struktūru, t.sk. lielu 

industriālo infrastruktūru, 

akumulējusi zināšanas un 

pārrobežu ekonomiskās 

attīstības un pakalpojumu 

centrs. Tā ir viena no desmit 

Latvijas valstspilsētām, 

nacionālas nozīmes attīstības 

centrs un otrā lielākā pilsēta 

pēc iedzīvotāju skaita. 

Daugavpils ir industriāla 

pilsēta ar konkurētspējīgiem 

ražojošiem uzņēmumiem. Ir 

potenciāls attīstīt eko-

industriālu un viedu 

uzņēmējdarbības vidi, kas ir 

saskaņā ar Eiropas 

nospraustajiem 

klimatneitralitātes un 

zaļināšanas mērķiem. Pilsētā ir 

attīstīts daudzveidīgs un 

iedzīvotājiem labi pieejams 

publisko pakalpojumu: 

izglītības, veselības 

aizsardzības, sociālās 

aizsardzības, kultūras, sporta, 

atpūtas un dažādu 

multietniska un 

multifunkcionāla pilsēta, 

pārrobežu ekonomiskās 

attīstības un pakalpojumu 

centrs. Tā ir viena no 

desmit Latvijas 

valstspilsētām, nacionālas 

nozīmes attīstības centrs 

un otrā lielākā pilsēta pēc 

iedzīvotāju skaita. 

Daugavpils ir industriāla 

pilsēta ar 

konkurētspējīgiem 

ražojošiem uzņēmumiem. 

Ir potenciāls attīstīt eko-

industriālu un viedu 

uzņēmējdarbības vidi, kas 

ir saskaņā ar Eiropas 

nospraustajiem 

klimatneitralitātes un 

zaļināšanas mērķiem. 

Pilsētā ir attīstīts 

daudzveidīgs un 

iedzīvotājiem labi 
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ja 
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vērā  
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LPR) 
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pieredzi ražošanas sektora 

attīstībai. Daugavpils ir 

valsts nozīmes satiksmes 

infrastruktūras mezgls. 

Daugavpils ar tajā 

akreditēto valsts universitāti 

ir reģiona augstākās 

izglītības centrs ar tālāku 

izaugsmes potenciālu 

zināšanu un ražošanas 

sinerģijai.  

d. Daugavpils pilsētai ir 

iespēja kļūt par centru 

ekonomiskajā un 

kultūrtelpā ar vairākiem 

miljoniem iedzīvotāju - triju 

valstu (Baltkrievijas, 

Krievijas, Lietuvas) tuvumā 

un autoceļu savienojumā ar 

šo valstu pilsētām, 

dzelzceļa savienojumā ar 

Rīgu, Viļņu un Pēterburgu. 

komercpakalpojumu klāsts.  

b. Daugavpils pilsētas 

starptautisko atpazīstamību ir 

veicinājuši iepriekšējos 

plānošanas periodos īstenotie 

starptautiskie projekti, rīkotie 

starptautiska mēroga pasākumi, 

kā arī starptautiskas nozīmes 

tūrisma produkti kā Daugavpils 

cietoksnis, Marka Rotko 

mākslas centrs, pilsētas 

vēsturiskais centrs, kā arī citi 

atpazīstami pilsētvides objekti. 

Nepieciešams nodrošināt 

starptautiska mēroga tūrisma, 

kultūras un sporta 

infrastruktūras attīstību, kas 

turpmāk stiprinās pilsētas 

starptautisko lomu 

Austrumbaltijas reģionā. 

c. Daugavpils ir nozīmīgs 

transporta mezgls un 

ekonomiskais centrs Latvijas 

austrumu reģionā, starptautiskā 

pieejams publisko 

pakalpojumu: izglītības, 

veselības aizsardzības, 

sociālās aizsardzības, 

kultūras, sporta, atpūtas un 

dažādu 

komercpakalpojumu 

klāsts.  

b. Daugavpils pilsētas 

starptautisko 

atpazīstamību ir 

veicinājuši iepriekšējos 

plānošanas periodos 

īstenotie starptautiskie 

projekti, rīkotie 

starptautiska mēroga 

pasākumi, kā arī 

starptautiskas nozīmes 

tūrisma produkti kā 

Daugavpils cietoksnis, 

Marka Rotko mākslas 

centrs, pilsētas 

vēsturiskais centrs, kā arī 

citi atpazīstami pilsētvides 
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ja 
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mērogā augsts attīstības 

potenciāls Daugavpilī ir 

tranzītam un loģistikai, kas 

sinerģijā ar uzņēmējdarbības, 

pētniecības un zināšanu 

attīstību var padarīt Daugavpili 

par nozīmīgu Austrumeiropas 

biznesa loģistikas centru. 

Izveidojot Austrumlatvijas 

viedo tehnoloģiju un 

pētniecības centru, ir iespējams 

veicināt Latgales reģiona 

starptautisko sasniedzamību un 

uzlabot reģiona 

sociālekonomisko stāvokli. 

d. Daugavpilī atrodas lielākā 

reģionālas nozīmes augstākās 

izglītības iestāde, valsts 

universitāte, kā arī vairākas 

profesionālās izglītības 

iestādes, ar izaugsmes 

potenciālu nodrošināt virzību 

uz tautsaimniecības nozaru ar 

augstu pievienotu vērtību 

objekti. Nepieciešams 

nodrošināt starptautiska 

mēroga tūrisma, kultūras 

un sporta infrastruktūras 

attīstību, kas turpmāk 

stiprinās pilsētas 

starptautisko lomu 

Austrumbaltijas reģionā. 

c. Daugavpils ir nozīmīgs 

transporta mezgls un 

ekonomiskais centrs 

Latvijas austrumu reģionā, 

starptautiskā mērogā 

augsts attīstības potenciāls 

Daugavpilī ir tranzītam un 

loģistikai, kas sinerģijā ar 

uzņēmējdarbības, 

pētniecības un zināšanu 

attīstību var padarīt 

Daugavpili par nozīmīgu 

Austrumeiropas biznesa 

loģistikas centru. 

Izveidojot Austrumlatvijas 

viedo tehnoloģiju un 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 
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attīstību reģionā. pētniecības centru, ir 

iespējams veicināt 

Latgales reģiona 

starptautisko 

sasniedzamību un uzlabot 

reģiona sociālekonomisko 

stāvokli. 

d. Daugavpilī atrodas 

lielākā reģionālas nozīmes 

augstākās izglītības 

iestāde, valsts universitāte, 

kā arī vairākas 

profesionālās izglītības 

iestādes, ar izaugsmes 

potenciālu nodrošināt 

virzību uz 

tautsaimniecības nozaru ar 

augstu pievienotu vērtību 

attīstību reģionā. 

Līdzšinējās darbības:   

a. ES fondu 2014.-

2020.gada plānošanas 

perioda ietvaros Daugavpils 

ir īstenojusi sadarbības 

3. Līdzšinējās darbības:   
a. ES fondu 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda ietvaros 

Daugavpilī ir īstenoti nozīmīgi 

pilsētvides infrastruktūras 

Ņemts vērā NA 3. Līdzšinējās darbības:   
a. ES fondu 2014.-

2020.gada plānošanas 

perioda ietvaros 

Daugavpilī ir īstenoti 
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projektus industriālo 

teritoriju attīstībai: 

“Degradēto rūpniecisko 

teritoriju reģenerācija 

Daugavpils pilsētas un 

Daugavpils novada 

teritorijās I kārta”, 

“Degradēto rūpniecisko 

teritoriju reģenerācija 

Daugavpils pilsētas un 

Ilūkstes novada teritorijās II 

kārta” un “Dienvidlatgales 

pašvaldību teritoriju 

pilsētvides revitalizācija 

ekonomiskās aktivitātes 

paaugstināšanai”.  

b. ES fondu 2014.-

2020.gada plānošanas 

perioda ietvaros Daugavpils 

pilsētas dome ir īstenojusi 

projektu “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu 

īstenošanai”, kura mērķis 

atjaunošanas, sociālo 

pakalpojumu pieejamības 

uzlabošanas, kā arī sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 

attīstības un komunālo 

pakalpojumu attīstības projekti, 

nodrošinot iedzīvotājiem 

pievilcīgas dzīves vides 

veidošanu. Daugavpilī ir 

īstenoti nozīmīgi degradēto 

industriālo teritoriju 

sakārtošanas projekti, 

nodrošinot uzņēmējdarbības 

attīstību un vismaz 900 jaunu 

darba vietu radīšanu. 

Pašvaldība ir realizējusi 

vairākus energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

pašvaldības ēkās, kopumā 

nodrošinot primārās enerģijas 

gada patēriņa samazinājumu ap 

7 080 863 kWh/gadā un 

siltumnīcefekta gāzu 

samazinājumu ap 1 531 

nozīmīgi pilsētvides 

infrastruktūras 

atjaunošanas, sociālo 

pakalpojumu pieejamības 

uzlabošanas, kā arī 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumu attīstības un 

komunālo pakalpojumu 

attīstības projekti, 

nodrošinot iedzīvotājiem 

pievilcīgas dzīves vides 

veidošanu. Daugavpilī ir 

īstenoti nozīmīgi 

degradēto industriālo 

teritoriju sakārtošanas 

projekti, nodrošinot 

uzņēmējdarbības attīstību 

un vismaz 900 jaunu 

darba vietu radīšanu. 

Pašvaldība ir realizējusi 

vairākus 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

pasākumus pašvaldības 
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bija Palielināt Latgales 

reģionā ģimeniskai videi 

pietuvinātu un sabiedrībā 

balstītu sociālo 

pakalpojumu pieejamību 

dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem, kas 

atrodas ārpusģimenes 

aprūpē.  

c. ES fondu 2014.-

2020.gada plānošanas 

perioda ietvaros pilsētvides 

projektu ietvaros 

Daugavpils pilsētas 

pašvaldība ir veikusi 

vairākus energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus 

Daugavpils pilsētas 

pašvaldības ēkās, īstenojusi 

Ziemeļu rūpnieciskās zonas 

infrastruktūras attīstības 

projektus un īstenojusi 

industriālo zonu 

pieejamības veicināšanas 

tonnām/gadā. Nozīmīgas 

investīcijas ir ieguldītas 

izglītības infrastruktūras 

attīstībā, uzlabojot 

energoefektivitāti un mācību 

vidi pilsētas pirmsskolas un 

vispārējās izglītības iestādēs. 

b. ES fondu 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā pašvaldība 

ir īstenojusi kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanas un 

tūrisma veicināšanas, 

galvenokārt, Daugavpils 

cietokšņa attīstības projektus, 

tādējādi padarot Daugavpili par 

iecienītu tūrisma galamērķi un 

veicinot tūrisma produktu un 

pakalpojumu izveidošanu, kas 

izmanto vietējos resursus un 

piesaista apmeklētājus Latgales 

reģionam kopumā. 

ēkās, kopumā nodrošinot 

primārās enerģijas gada 

patēriņa samazinājumu ap 

7 080 863 kWh/gadā un 

siltumnīcefekta gāzu 

samazinājumu ap 1 531 

tonnām/gadā. Nozīmīgas 

investīcijas ir ieguldītas 

izglītības infrastruktūras 

attīstībā, uzlabojot 

energoefektivitāti un 

mācību vidi pilsētas 

pirmsskolas un vispārējās 

izglītības iestādēs. 

b. ES fondu 2014.-

2020.gada plānošanas 

periodā pašvaldība ir 

īstenojusi kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanas 

un tūrisma veicināšanas, 

galvenokārt, Daugavpils 

cietokšņa attīstības 

projektus, tādējādi padarot 

Daugavpili par iecienītu 
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pasākumus.  

d. Pašvaldība ir 

piedalījusies VARAM 

reemigrācijas pilotprojektā. 

Daugavpils pilsētas dome ir 

veikusi virkni aktivitāšu, lai 

veicinātu iedzīvotāju 

atgriešanos Daugavpilī.  

e. Latvijas-Krievijas 

pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-

2020.gadam ietvaros 

piedalījusies projektā 

“Amatniecība bez 

robežām”, kura mērķis bija 

jaunu pārrobežu 

amatniecības produktu un 

pakalpojumu izveidošana, 

kas izmantotu vietējos 

resursus un apmeklētāju 

piesaistei LatgalesPleskavas 

reģionam varētu tikt 

reklamēti kā kopējie 

tūrisma produkti. 

tūrisma galamērķi un 

veicinot tūrisma produktu 

un pakalpojumu 

izveidošanu, kas izmanto 

vietējos resursus un 

piesaista apmeklētājus 

Latgales reģionam 

kopumā. 
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Ieguvumi:  

a. Daugavpilij ir būtiskas 

priekšrocības būt reģiona 

kopējās attīstības balstam 

un dzinējspēkam  

b. Paaugstināt reģiona 

konkurētspēju, kalpot par 

zināšanu un investīciju 

piesaistītāju un izplatītāju 

reģiona telpā  

c. Pievilcīga pilsētvide, kas 

veicina iedzīvotāju piesaisti 

pilsētai un novadam  

d. Zināms kultūras un 

tūrisma galamērķis, 

kvalitatīvas kultūrvides 

baudīšanai  

6. Ieguvumi:  

a. Daugavpilij ir būtiskas 

priekšrocības būt reģiona 

kopējās attīstības balstam un 

dzinējspēkam  

b. Paaugstināt reģiona 

konkurētspēju, kalpot par 

zināšanu un investīciju 

piesaistītāju, un izplatītāju 

reģiona telpā  

c. Pievilcīga pilsētvide un 

daudzveidīgi pakalpojumi, kas 

veicina iedzīvotāju piesaisti 

pilsētai un reģionam 

d. Zināms kultūras un tūrisma 

galamērķis, kvalitatīvas 

kultūrvides baudīšanai  

e. Pievilcīgāka dzīves un darba 

vide pašvaldības iedzīvotājiem 

f. Kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšana 

Ņemts vērā NA 6. Ieguvumi:  

a. Daugavpilij ir būtiskas 

priekšrocības būt reģiona 

kopējās attīstības balstam 

un dzinējspēkam  

b. Paaugstināt reģiona 

konkurētspēju, kalpot par 

zināšanu un investīciju 

piesaistītāju, un izplatītāju 

reģiona telpā  

c. Pievilcīga pilsētvide un 

daudzveidīgi pakalpojumi, 

kas veicina iedzīvotāju 

piesaisti pilsētai un 

reģionam 

d. Zināms kultūras un 

tūrisma galamērķis, 

kvalitatīvas kultūrvides 

baudīšanai  

e. Pievilcīgāka dzīves un 

darba vide pašvaldības 

iedzīvotājiem 

f. Kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšana 
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Uzdevumi:  

a. Pilsētas starptautisko 

savienojumu (mezglu) – 

lidostas, automaģistrāles, 

dzelzceļa - papildinoši 

infrastruktūras attīstības 

projekti  

b. Atbalsta pasākumi 

industriālo parku, ražošanas 

teritoriju un loģistikas 

infrastruktūras attīstīšanai 

(tai skaitā īpašumu 

atpirkšana)  

c. Atbalsta pasākumi 

cilvēkkapitāla piesaistei 

pilsētai un reģionam, t.sk. 

investīcijas pašvaldības 

dzīvojamā fonda 

paplašināšanā, atjaunošanā 

un daudzstāvu dzīvojamo 

ēku būvniecībā  

d. Starpreģionālā 

sabiedriskā transporta 

atbalsta pasākumi   

8. Uzdevumi:   

a. Pilsētas starptautisko 

savienojumu (mezglu) – 

lidostas, automaģistrāles, 

dzelzceļa - papildinoši 

infrastruktūras attīstības 

projekti  

b. Atbalsta pasākumi 

industriālo parku, ražošanas 

teritoriju un loģistikas 

infrastruktūras attīstīšanai (tai 

skaitā īpašumu atpirkšana)  

c. Atbalsta pasākumi 

cilvēkkapitāla piesaistei 

pilsētai un reģionam, t.sk. 

investīcijas pašvaldības 

dzīvojamā fonda 

paplašināšanā, atjaunošanā un 

daudzstāvu dzīvojamo ēku 

būvniecībā  

d. Publisko pakalpojumu 

kapacitātes stiprināšana un e-

pārvaldes attīstība  

e. Tehnoloģiski ietilpīgo 

Ņemts vērā NA 8. Uzdevumi:   

a. Pilsētas starptautisko 

savienojumu (mezglu) – 

lidostas, automaģistrāles, 

dzelzceļa - papildinoši 

infrastruktūras attīstības 

projekti  

b. Atbalsta pasākumi 

industriālo parku, 

ražošanas teritoriju un 

loģistikas infrastruktūras 

attīstīšanai (tai skaitā 

īpašumu atpirkšana)  

c. Atbalsta pasākumi 

cilvēkkapitāla piesaistei 

pilsētai un reģionam, t.sk. 

investīcijas pašvaldības 

dzīvojamā fonda 

paplašināšanā, 

atjaunošanā un daudzstāvu 

dzīvojamo ēku būvniecībā  

d. Publisko pakalpojumu 

kapacitātes stiprināšana un 

e-pārvaldes attīstība  



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

e. Publisko pakalpojumu 

kapacitātes stiprināšana un 

e-pārvaldes attīstība  

f. Tehnoloģiski ietilpīgo 

ražošanu zināšanu un 

lietišķo pētījumu bāzes 

attīstība   

g. Viedo tehnoloģiju un 

pētniecības centru attīstība 

h. Pilsētvides/publiskās 

telpas, pilsētu sabiedriskā 

transporta attīstības 

pasākumi   

i. Industriālo un degradēto 

teritoriju revitalizācija un 

jaunu attīstības teritoriju 

izveide  

j. Ūdensmalu izmantošana 

k. Pilsētas tēla veidošana 

īstenojot kultūras projektus 

un citus starptautiska 

līmeņa notikumus 

uzņēmējdarbības vidē, 

kultūrā, vēsturē, zinātnē un 

ražošanu zināšanu un lietišķo 

pētījumu bāzes attīstība   

f. Viedo tehnoloģiju un 

pētniecības centru attīstība  

g. Pilsētvides/publiskās 

ārtelpas attīstība un pilsētas 

sabiedriskā transporta un 

mikromobilitātes attīstības 

pasākumi 

h. Industriālo un degradēto 

teritoriju revitalizācija un jaunu 

attīstības teritoriju izveide  

i. Pilsētas tēla veidošana, 

īstenojot kultūras projektus un 

citus starptautiska līmeņa 

notikumus uzņēmējdarbības 

vidē, kultūrā, vēsturē, zinātnē 

un sportā, uzsverot pilsētas 

unikālās un īpašās iezīmes 

j.  Kultūrvēsturiskā mantojuma 

objektu renovācija, 

konservācija un restaurācija 

k. Vietējas, nacionālas un 

starptautiskās nozīmes sporta 

e. Tehnoloģiski ietilpīgo 

ražošanu zināšanu un 

lietišķo pētījumu bāzes 

attīstība   

f. Viedo tehnoloģiju un 

pētniecības centru attīstība  

g. Pilsētvides/publiskās 

ārtelpas attīstība un 

pilsētas sabiedriskā 

transporta un 

mikromobilitātes attīstības 

pasākumi 

h. Industriālo un 

degradēto teritoriju 

revitalizācija un jaunu 

attīstības teritoriju izveide  

i. Pilsētas tēla veidošana, 

īstenojot kultūras 

projektus un citus 

starptautiska līmeņa 

notikumus 

uzņēmējdarbības vidē, 

kultūrā, vēsturē, zinātnē 

un sportā, uzsverot 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

sportā, uzsverot pilsētas 

unikālās un īpašās iezīme 

 

un kultūras objektu būvniecība, 

renovācija, rekonstrukcija 

l. Sociālās aprūpes 

pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība pakalpojumu 

kvalitātes un pieejamības 

uzlabošanai 

m. Vides ilgtspējas 

nodrošināšana, pielāgojoties 

klimata pārmaiņām, t.sk. 

veicinot komunālo 

pakalpojumu infrastruktūras 

attīstību. 

pilsētas unikālās un īpašās 

iezīmes 

j.  Kultūrvēsturiskā 

mantojuma objektu 

renovācija, konservācija 

un restaurācija 

k. Vietējas, nacionālas un 

starptautiskās nozīmes 

sporta un kultūras objektu 

būvniecība, renovācija, 

rekonstrukcija 

l. Sociālās aprūpes 

pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība 

pakalpojumu kvalitātes un 

pieejamības uzlabošanai 

m. Vides ilgtspējas 

nodrošināšana, 

pielāgojoties klimata 

pārmaiņām, t.sk. veicinot 

komunālo pakalpojumu 

infrastruktūras attīstību. 

Programma 56.lpp. 

 
Lūdzam precizēt sadarbības 

partnerus: 

Nav īsti saprotama 

sadarbība ar Rīgas, 

Ņemts vērā NA Sadarbības partneri:  

a. Latgales reģiona 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

Apakšprioritāte 

“Daugavpils” 

 

Sadarbības partneri:   

a. Rēzeknes, Rīgas, Viļņas 

un Pēterburgas pilsētu un 

Augšdaugavas novada 

pašvaldība 

Sadarbības partneri:   

a.Latgales reģiona pašvaldības, 

valstspilsētu pašvaldības, 

pārrobežu sadarbības pilsētu 

pašvaldības 

 

Papildināt ar: 

h. Ekonomikas ministrija 

 

Viļņas un īpaši 

Pēterburgas pilsētu 

pašvaldībām, vai tas ir 

uzsvērts tikai dzelzceļa 

savienojumu kontekstā. 

Pašvaldība līdz šim nav 

aktīvi sadarbojies dažādu 

projektu īstenošanā ar 

konkrēti šīm 

pašvaldībām. Pietam 

pareizais nosaukums 

pašvaldībai ir 

Sanktpēterburga. 

pašvaldības, 

valstspilsētu 

pašvaldības, 

pārrobežu sadarbības 

pilsētu pašvaldības 

b. Kaimiņu valstu 

pierobežas reģionu 

pilsētu pašvaldības  

c. LPR administrācija  

d. Komersanti   

e. VARAM  

f. LIAA  

g. Satiksmes ministrija  

h. Ekonomikas 

ministrija 

 

16.  Programma 56.lpp. 

 

Prioritāte “Pašvaldības” 

visās apakšprioritātēs un  

Apakšprioritātē 

“Daugavpils” 

 

Novērtēšanas rādītāji:  

Lūdzam precizēt: 

Novērtēšanas rādītāji:  

a. Jaunizveidoto darba vietu 

skaits  

b. Piesaistīto privāto 

investīciju apjoms (eiro)  

c. Inovāciju un jaunu produktu 

attīstība (skaits)  

Līdz šim SAM 5.6.2. 

sasniedzamie rādītāji ir 

bijuši šādi formulēti, kas 

visticamāk būs saglabāti 

un korektāk formulēti. 

Ņemts vērā NA 1. Novērtēšanas 

rādītāji: 

a.  Jaunizveidoto darba 

vietu skaits 

b. Piesaistīto privāto 

investīciju apjoms 

(eiro) 

c. Inovāciju un jaunu 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

a. No jauna radītu darba 

vietu skaits  

b. Piesaistīto investīciju 

apjoms (eiro)  

c. Inovāciju un jaunu 

produktu attīstība (skaits) 

 produktu attīstība 

(skaits) 

 

 

 

1

17. 

Programmas 

apakšprioritāšu 

finansējums. 

 

Lūdzam pārskatīt finansējuma 

apjomu programmas 

apakšprioritātēm, nodrošinot tā 

samērīgumu attiecībā pret 

iekļautajiem uzdevumiem. 

Nav skaidrs kā ir 

veidojies prioritātes 

“Pašvaldības” 

apakšprioritāšu ietvaros 

ieplānotais finansējums, 

jo Daugavpils gadījumā 

35 milj.euro nav 

samērīgs iekļautajiem 

uzdevumiem un ir 

palielināms. 

 

Ņemts vērā NA Programmā netiek 

atspoguļots Finansējuma 

apjoms  

 

18. 

Programma 76.lpp. 

 

Uzdevumi: 

c. Veco, nolietoto 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu un 

Lūdzam precizēt c. punktu: 

c. Veco, nolietoto 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu un infrastruktūras objektu, 

atjaunošana un pārbūve, kā arī 

jaunu tīklu izbūve ciemu 

Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstības un 

ilgtspējas veicināšana ir 

nozīmīga ne tikai ciemu 

teritorijās, bet arī pilsētas 

apkaimju robežās, jo, 

Ņemts vērā NA Veco, nolietoto 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu un 

infrastruktūras objektu, 

atjaunošana un pārbūve, 

kā arī jaunu tīklu izbūve 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

infrastruktūras objektu, 

atjaunošana un pārbūve, kā 

arī jaunu tīklu izbūve ciemu 

teritorijās ar cilvēku 

ekvivalentu līdz 2000 

teritorijās ar cilvēku 

ekvivalentu līdz 2000 

teritorijās, kur nav pieejami 

centralizētie 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumi. 

piemēram, Daugavpils 

pilsētā ir mazstāvu 

dzīvojamo ēku apkaimes, 

kur nav pieejami 

centralizētie 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

pakalpojumi, bet ir 

iespējams tos ieviest, 

attīstot atbilstošu 

infrastruktūru. Līdz ar to 

lūdzam neierobežot 

jaunu tīklu izbūvi tikai 

ciemu teritorijās ar 

cilvēku ekvivalentu līdz 

2000. 

teritorijās, kur nav 

pieejami centralizētie 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumi un viedo 

sistēmu ieviešana 

 

 

19. 

Programma 84.lpp. 

 

Ieguvumi: 

a. Efektīvas un stipras 

sociālā atbalsta sistēmas 

pašvaldībās  

b. Paaugstinās sociālā darba 

speciālistu kvalifikācija  

Lūdzam papildināt ieguvumus 

ar: 

e. Paaugstināta veselības 

pakalpojumu kvalitāte un 

pieejamība reģionā. 

f. Veicināts efektīvāks 

ārstniecības process reģionā, 

nodrošinot ārstniecības 

Sociālo pakalpojumu un 

veselības aprūpes 

prioritātes šobrīd 

definētie uzdevumi 

paredz galvenokārt 

ieguvumus attiecībā uz 

sociālo pakalpojumu 

uzlabošanu, taču 

Ņemts vērā NA 1. Ieguvumi: 

a. Efektīvas un stipras 

sociālā atbalsta 

sistēmas pašvaldībās 

b. Paaugstinās sociālā 

darba speciālistu 

kvalifikācija 

c. Mazinātas atšķirības 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

c. Mazinātas atšķirības 

sociālo pakalpojumu 

saņemšanās iespējās starp 

pilsētu un lauku 

iedzīvotājiem  

d. Uzlabojas sociālā un 

veselības atbalsta pasākumu 

kvalitāte reģionā 

 

 

personālam mūsdienīgāku un 

kvalitatīvāku darba vidi. 

 

Daugavpils reģionālā 

slimnīca plāno īstenot 

pasākumus, kas 

paaugstinās veselības 

pakalpojumu kvalitāti un 

pieejamību, kā arī 

veicinās efektīvāku 

ārstniecības procesu. 

Līdz ar to, lūdzam 

papildināt ieguvumus 

attiecībā uz veselības 

aprūpi. 

sociālo pakalpojumu 

saņemšanās iespējās 

starp pilsētu un 

lauku iedzīvotājiem 

d. Uzlabojas sociālā un 

veselības atbalsta 

pasākumu kvalitāte 

reģionā 

e. Paaugstināta 

veselības 

pakalpojumu 

kvalitāte un 

pieejamība reģionā. 

f. Veicināts efektīvāks 

ārstniecības process 

reģionā, nodrošinot 

ārstniecības 

personālam 

mūsdienīgāku un 

kvalitatīvāku darba 

vidi. 

 

 

20. 

Programma 84.-85.lpp. 

 

Uzdevumi:   

Lūdzam precizēt b. un f. 

uzdevumus: 

 

Skat. 10.punktu par 

Daugavpils reģionālās 

slimnīcas plānotajām 

Ņemts vērā NA a. Sociālās un veselības 

aprūpes telpu 

pieejamība, kā arī 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

a. Sociālās un veselības 

aprūpes telpu pieejamība, 

kā arī telpu pielāgošana 

personām ar invaliditāti un 

funkcionāliem 

traucējumiem  

b. Sociālās un veselības 

aprūpes ēku rekonstrukcija 

(t.sk. ēku siltināšana), kā arī 

ēku pieejamība un 

pielāgošana personām ar 

invaliditāti un  

funkcionāliem 

traucējumiem  

c. Rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanai 

nepieciešanās 

infrastruktūras izveide, tajā 

skaitā jaunbūve  

d. Rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanai 

nepieciešamā aprīkojuma 

iegāde un uzstādīšana  

e. Telemedicīnas risinājumu 

b. Sociālās un veselības 

aprūpes ēku atjaunošana un 

rekonstrukcija (t.sk. ēku 

siltināšana, telpu remonts  un 

inženierkomunikāciju 

nomaiņa), kā arī ēku 

pieejamība un pielāgošana 

personām ar invaliditāti un  

funkcionāliem traucējumiem.  

 

f. Inovatīvu risinājumu 

ieviešana un IKT 

infrastruktūras izveide 

sociālajos un veselības 

pakalpojumos sniegšanā 

(mobilā brigāde, ģimenes 

asistenta u.c.) ieviešana 

 

Lūdzam papildināt ar l. 

uzdevumu: 

 

l. Atbalsts veselības aprūpes un 

ārstniecības speciālistu 

piesaistei. 

aktivitātēm. Precizējumi 

nepieciešami atbilstoši 

tām. 

Precizējumi atbilst 

Darbības programmas 

2021.–2027.gadam 

projektā ietvertajiem 

politikas mērķiem: 

-4.politikas mērķim 

“Sociālāka Eiropa, 

īstenojot Eiropas sociālo 

tiesību pīlāru” (4.1. 

prioritāte “Veselības 

veicināšana un aprūpe); 

-2.politikas mērķim 

“Zaļāka Eiropa ar zemām 

oglekļa emisijām, 

veicinot tīru un taisnīgu 

enerģētikas pārkārtošanu, 

“zaļas” un “zilas” 

investīcijas, aprites 

ekonomiku, pielāgošanos 

klimata pārmaiņām un 

telpu pielāgošana 

personām ar 

invaliditāti un 

funkcionāliem 

traucējumiem 

b. Sociālās un veselības 

aprūpes ēku 

atjaunošana un 

pārbūve (t.sk. ēku 

siltināšana, telpu 

remonts un 

inženierkomunikāciju 

nomaiņa), kā arī ēku 

pieejamība un 

pielāgošana personām 

ar invaliditāti un  

funkcionāliem 

traucējumiem 

c. Rehabilitācijas 

pakalpojumu 

sniegšanai 

nepieciešanās 

infrastruktūras izveide, 

tajā skaitā jaunbūve 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

iegāde un ieviešana sociālās 

un veselības aprūpē  

f. Inovatīvu risinājumu 

sociālo pakalpojumu 

sniegšanā (mobilā brigāde, 

ģimenes asistenta u.c.) 

ieviešana 

g. Sociālā darba speciālistu 

un aprūpētāju kvalifikācijas 

paaugstināšana, apmācību 

programmu pilnveidošana 

un to pieejamības 

nodrošināšana   

h. Atbalsts veselības 

aprūpes speciālistu 

līdzdalībai sociālo 

pakalpojumu sniegšanā 

(t.sk. starpprofesionāļu 

komandā), sadarbībai ar 

ģimenes ārstiem, slimnīcām 

i. Kopēji pašvaldību sociālo 

dienestu un vietējo 

iniciatīvas grupu lokāli, uz 

apkaimes iedzīvotājiem 

risku novēršanu un 

pārvaldību” (2.1. 

prioritāte “Klimata 

pārmaiņu mazināšana un 

pielāgošanās klimata 

pārmaiņām”). 

d. Rehabilitācijas 

pakalpojumu 

sniegšanai 

nepieciešamā 

aprīkojuma iegāde un 

uzstādīšana 

e. Telemedicīnas 

risinājumu iegāde un 

ieviešana sociālās un 

veselības aprūpē 

f. Inovatīvu risinājumu 

ieviešana un IKT 

infrastruktūras izveide 

sociālajos un veselības 

pakalpojumos. 

g. Sociālā darba 

speciālistu un 

aprūpētāju 

kvalifikācijas 

paaugstināšana, 

apmācību programmu 

pilnveidošana un to 

pieejamības 

nodrošināšana  



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

vērsti sociālie projekti  

j. Atbalsts brīvprātīgo 

darbam  

k. Atbalsts jaunu sociālo 

pakalpojumu izstrādei un 

ieviešanai 

h. Atbalsts veselības 

aprūpes speciālistu 

līdzdalībai sociālo 

pakalpojumu 

sniegšanā (t.sk. 

starpprofesionāļu 

komandā), sadarbībai 

ar ģimenes ārstiem, 

slimnīcām 

i. Kopēji pašvaldību 

sociālo dienestu un 

vietējo iniciatīvas 

grupu lokāli, uz 

apkaimes 

iedzīvotājiem vērsti 

sociālie projekti 

j. Atbalsts brīvprātīgo 

darbam 

k. Atbalsts jaunu sociālo 

pakalpojumu izstrādei 

un ieviešanai. 

l. Saglabāt un uzlabot 

esošo aprūpes līmeni 

reģiona ārstniecības 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

iestādēs 

m. Atbalsts veselības 

aprūpes un 

ārstniecības speciālistu 

piesaistei 

21.  Programma struktūra. 

 

Lūdzam pārskatīt prioritāšu 

aprakstus un izveidot loģisku 

struktūru, kur no 

apakšprioritātes izriet attiecīgi 

uzdevumi un līdzšinējās 

darbības parāda projektu 

pēctecību. 

Nav saskatāms skaidri 

pakārtots loģiskums visā 

prioritāšu aprakstā. 

Uzdevumi daudzviet 

neizriet no 

apakšprioritāšu 

pamatojuma un 

līdzšinējās darbības arī 

nav saistošas 

uzdevumiem, kas 

norādītu uz projektu 

ideju papildinātību un 

pēctecību. 

Ņemts vērā   Uzlabots prioritāšu 

apraksts un 

apakšprioritāšu uzdevumi  

 

22. 

93.lpp. 

Prioritāte “Čempioni” 

 

Finansējuma apjoms: EUR 

13 milj 

Lūdzam pārskatīt finansējuma 

apjomu programmas 

apakšprioritātei, nodrošinot tā 

samērīgumu attiecībā pret 

iekļautajiem uzdevumiem. 

Apakšprioritātē 

“Čempioni” ir iekļauti 

finansiāli ietilpīgi 

uzdevumi (zaļie 

industriālie parki, 

Ņemts vērā NA Programmā netiek 

atspoguļots Finansējuma 

apjoms 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

tehnoloģisko procesu 

modernizācija, ražošanas 

telpu modernizācija 

u.tml.), kuru īstenošanai 

ir nepieciešams 

ievērojami lielāks 

finansējuma apmērs.  

 

 

23. 

21.-22.lpp. 

Prioritāte “Arods un 

mūžizglītība” 

Apakšprioritāte 

“Profesionālās izglītības 

iestādes” 

Lūdzam papildināt 

apakšprioritāšu pamatojumu ar 

jaunu punktu: 

d. Kultūrpolitikas 

pamatnostādņu 2021.-

2027.gadam projektā tiek 

izcelta radošo industriju 

attīstība, kuru darbības 

rezultāts balstās individuālā vai 

kolektīvā radošā darbībā, radot 

produktus un pakalpojumus ar 

augstu pievienoto vērtību, 

izmantojot intelektuālo 

īpašumu, kurām raksturīga 

funkcionalitāte, inovācija un 

potenciāls jaunu darbavietu 

radīšanai un sabiedrības 

Ņemot vērā, ka 

Kultūrpolitikas 

pamatnostādņu 2021.-

2027.gadam projektā 3 

rīcības virzienam 

“Kultūras procesu 

attīstība” ir definēti 

uzdevumi “Radīt 

priekšnosacījumus 

daudzveidīgai 

profesionālās mākslas 

jaunrades attīstībai” un 

“Veicināt radošo 

industriju attīstību”, 

būtiski ir stiprināt 

iedzīvotāju piederību 

Latvijas kultūrtelpai, 

Ņemts vērā NA d. Kultūrpolitikas 

pamatnostādņu 2021.-

2027.gadam projektā 

tiek izcelta radošo 

industriju attīstība, kuru 

darbības rezultāts 

balstās individuālā vai 

kolektīvā radošā 

darbībā, radot 

produktus un 

pakalpojumus ar augstu 

pievienoto vērtību, 

izmantojot intelektuālo 

īpašumu, kurām 

raksturīga 

funkcionalitāte, 

inovācija un potenciāls 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

labbūtībai. Tādēl ir svarīgi 

attīstīt profesionālās 

kultūrizglītības programmas un 

infrastruktūru attiecīgās 

profesionālās izglītības 

iestādēs, kas nodrošina radošo 

industriju speciālistu 

sagatavošanu. 

 

Lūdzam papildināt ieguvumus 

ar jaunu punktu: 

h. Radošo industriju attīsība 

reģionā, radot produktus un 

pakalpojumus ar augstu 

pievienoto vērtību. 

 

Lūdzam precizēt uzdevumus: 

e. Infrastruktūras attīstība, t.sk. 

ēku atjaunošana, uzlabošana, 

pielāgošana, iekštelpu un 

inženierkomunikāciju 

atjaunošana, teritoriju 

labiekārtošana, kā arī 

ugunsdrošības un 

veicināt ikviena 

iedzīvotāja personisko 

izaugsmi, izglītošanas un 

radošā potenciāla 

attīstību. Nozīmīga loma 

kultūrizglītības 

veicināšanā ir 

Daugavpils pilsētas 

profesionālajām 

izglītības iestādēm, t.sk. 

Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas 

vidusskolai, kam ir 

nepieciešams atbalsts 

profesionālās 

kultūrizglītības sistēmas 

reformu kontekstā, 

turpinot skolas 

infrastruktūras 

modernizāciju un 

investējot talantu 

attīstībā. 2021. gada 

janvārī tika pabeigts 

Staņislava Broka 

jaunu darbavietu 

radīšanai un sabiedrības 

labbūtībai. Tādēļ ir 

svarīgi attīstīt 

profesionālās 

kultūrizglītības 

programmas un 

infrastruktūru attiecīgās 

profesionālās izglītības 

iestādēs, kas nodrošina 

radošo industriju 

speciālistu 

sagatavošanu. 

Ieguvumi: 

a. Izglītības pieejamība 

cilvēkiem ar 

invaliditāti 

b. Mūsdienīgas apmācību 

metodes, t.sk. 

attālinātas mācību 

iespējas 

c. Jauno tehnoloģiju 

izmantošana praktisko 

nodarbību 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

videonovērošanas sistēmu 

izveide, veidojot drošu un 

ērtu vidi audzēkņiem un 

mācībspēkiem. 

b. Aprīkojuma, mēbeļu, 

iekārtu un tehnoloģiju iegāde 

mācību procesa 

nodrošināšanai.  

 

Lūdzam papildināt uzdevumus 

ar jaunu punktu: 

e. Profesionālās kultūrizglītības 

programmu attīstīšana, 

izglītojot nākamos kultūras un 

radošo industriju profesionāļus. 

Daugavpils Mūzikas 

vidusskolas 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas projekts, 

kura rezultātā veikta 

fasādes, pamatu un jumta 

siltināšana, stikloto 

vitrīnu konstrukciju 

nomaiņa, ārdurvju 

nomaiņa un apkures 

sistēmas un karstā ūdens 

apgādes sistēmas 

atjaunošana, bet ir 

nepieciešama iekšējās 

mācību vides uzlabošana, 

veicot iekštelpu remontus 

un iegādājoties atbilstošu 

mācību aprīkojumu. 

PIKC “Daugavpils 

Dizaina un mākslas 

vidusskolā “Saules 

skola”“ līdz šim ir būtiski 

modernizēta 

infrastruktūra un tehniski 

nodrošināšanā 

d. Lauku apdzīvotības 

saglabāšana 

e. Samazinās iedzīvotāju 

aizbraukšana, un 

saglabājas jauniešu 

īpatsvars lauku 

iedzīvotāju sastāvā 

f. Pieaug vietējo 

iedzīvotāju dzīves 

kvalitāte un 

pašvērtības sajūta, 

ticība saviem spēkiem 

g. Nostiprinās sociālā un 

ekonomiskā drošība 

h. Radošo industriju 

attīstība reģionā, radot 

produktus un 

pakalpojumus ar 

augstu pievienoto 

vērtību. 

 

Uzdevumi:  

a. Infrastruktūras 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

materiālā bāze. Eiropas 

Savienības projektā tika 

izbūvēts jauns 

vidusskolas mācību un 

koplietošanas telpu bloks 

Saules ielā 6, kā arī 

pārbūvēta ēka Saules ielā 

2 mākslas skolas 

vajadzībām. 

Nepieciešams turpināt 

PIKC attīstību, veidojot 

jaunu radošo industriju 

centru.  Ņemot vērā to, 

ka NAP 2027 ir noteikts 

mērķis  - stiprināt 

profesionālās izglītības 

prestižu, profesionālās 

izglītības iestādes kā 

izcilības un inovācijas 

centrus, piedāvājot 

elastīgu mācību 

piedāvājumu un 

modernizējot mācību 

vidi, tādējādi uzlabojot 

attīstība, t.sk. ēku 

atjaunošana, 

uzlabošana, 

pielāgošana, iekštelpu 

un 

inženierkomunikāciju 

atjaunošana, teritoriju 

labiekārtošana, kā arī 

ugunsdrošības un 

videonovērošanas 

sistēmu izveide, 

veidojot drošu un ērtu 

vidi audzēkņiem un 

mācībspēkiem. 

b. Aprīkojuma, mēbeļu, 

iekārtu un tehnoloģiju 

mācību procesa 

nodrošināšanai iegāde 

c. Digitālu mācību 

programmu izveide un 

īstenošana 

d. Informācijas par 

profesionālās izglītības 

iestādēm un koledžām 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

arī profesionālās 

izglītības kvalitāti, 

ierosinām ietvert 

uzdevumus iekštelpu 

renovācijai un 

modernizācijai, skolu 

teritorijas 

labiekārtošanai, mēbeļu 

iegādei un iekšdurvju 

nomaiņai, kā arī 

ugunsdrošības sistēmas 

uzlabošanai un ārējās 

videonovērošanas 

sistēmas izveidei, 

tādējādi veidojot drošu 

un ērtu vidi audzēkņiem 

un mācībspēkiem. Tāpat 

arī mācību programmu 

modernizācijai un 

metodiskās bāzes 

atjaunošanai, kas ļaus 

uzlabot profesionālās 

izglītības kvalitāti, 

piesaistīt audzēkņus, 

digitalizācija 

e. Profesionālās 

kultūrizglītības 

programmu attīstīšana, 

izglītojot nākamos 

kultūras un radošo 

industriju 

profesionāļus 

 



Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, 

ja 

iebildums/pr

iekšlikums 

nav ņemts 

vērā  

(aizpilda 

LPR) 

Projekta attiecīgā punkta 

galīgā redakcija 

(aizpilda LPR) 

veicinot to interesi par 

mūzikas jomas 

profesionālo izglītību, 

kas pastarpināti veicinās 

arī Latvijas kultūras 

jomas attīstību. 

Nākamajā plānošanas 

periodā nepieciešamas 

investīcijas atbilstošas 

infrastruktūras 

nodrošināšanai, kā arī 

mācību procesa 

uzlabošanai, īstenojot 

mācību iekārtu, 

aprīkojuma 

modernizēšanas un 

modernu tehnoloģiju 

ieviešanas projektus.  

 3.1.2.Prioritāte “Arods un 

mūžizglītība 

Ļūdzam papildināt ar 

apakšprioritāti 3.1.2.5. 

Jauniešu aktivitātes, kultūra un 

sports 

 Ņemts vērā NA Papildināts 

apakšprioritātes 3.3.4.3. 

nosaukums un teksts  

  



 

Iesniedzējs un pārstāvētā organizācija: Krāslavas novada dome 

Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, ja 

iebildums/priekš

likums nav 

ņemts vērā  

(aizpilda LPR) 

Projekta attiecīgā 

punkta galīgā 

redakcija 

(aizpilda LPR) 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Programma 68.-69.lpp. Lūgums 3.3.2.7. nodaļas 

informāciju par Krāslavas 

novadu izteikt pievienotajā 

atjaunotajā redakcijā 

Precizētas rīcības saskaņā 

ar pēdējā laika 

prioritātēm un šī brīža 

situāciju, precizēts 

Daugavpils novada 

nosaukums uz 

Augšdaugavas novadu, 

precizēts budžets saskaņā 

ar Rīcības plānu 

 

Ņemts vērā NA Atbilstoši iesūtītajam 

pielikumam 

25. 2.lpp. 2.punkts Vai ar reģiona institūcijām 

domātas pašvaldības un valsts 

iestādes? Publiskais sektors? 

Iespējams, jāprecizē 

definējums 

Ņemts vērā NA Attīstības 

programma balstīta 

Latgales reģiona 

vajadzībās un 

sadarbībā starp 

publisko, privāto un 

nevalstisko sektoru 

26. 5. lpp. 13. punkts Lai iekļautu plašāku labuma 

saņēmēju loku, ieteicams labot 

Arodskolas uz profesionālās 

izglītības iestādes. 

Iespējams, jāprecizē 

definējums 

Ņemts vērā NA Prioritāte Arods un 

mūžizglītība atbalstīs 

reģiona 

arodskolasprofesionā



lās izglītības 

iestādes, attīstīs 

reģionālo 

profesionālās 

orientācijas 

mehānismu, veicinās 

mūžizglītības 

principa 

iedzīvināšanu 

augstskolās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs, kā 

arī uzlabos sadarbību 

ar NVA un tās 

sniegto atbalstu 

reģiona darbaspēkam 

 

27.  

3.sadaļa Stratēģiskie virzieni Visās sadaļās pie sadarbības 

partneri/ īstenotāji pārskatīt, vai 

rakstot Latgales NOVADU 

pašvaldības, netiek izslēgtas 

Daugavpils un Rēzeknes 

pilsētas 

Jāprecizē definējums. 

Citur ir Latgales 

plānošanas reģiona 

pašvaldības, citur novadu 

pašvaldību domes , citur 

– LPR pašvaldības, utt. 

Ņemts vērā NA Pārskatīta 

Programmas 

redakcija 

28. 3.1.2.1. Profesionālās 

izglītības iestādes 

Lūgums definēt ieviesējus tā, 

lai tiek ieskaitītas arī citu 

reģionu profesionālās izglītības 

iestāžu filiāles (piemēram, 

Rīgas Valsts tehnikuma 

teritoriālās struktūrvienība 

Krāslavā) 

Iespējams, jāprecizē 

definējums 

Ņemts vērā NA Ieviesēji:  

LPR profesionālās 

izglītības iestādes un 

koledžas 

Citu reģionu 

profesionālās 

izglītības iestāžu 

filiāles LPR 

LPR administrācija 

29. 3.1.2.3. Mūžizglītība Kā iespējamie finansējuma Iespējams, jāprecizē Nav ņemts Šajā NA 



augstskolās un profesionālās 

izglītības iestādēs 

avoti un arī atbildīgie teorētiski 

var būt arī Latgales uzņēmumi, 

sadarbībā ar izglītības iestādēm 

organizējot darba vidē balstītas 

mācības 

definējums vērā apakšprioritātē ir 

šādi uzdevumi: 

Mūžizglītības 

centra 

izveidošana 

Mūžizglītības 

programmu 

izstrāde, 

pielāgojot to 

apguvi gan 

klātienē, gan 

tālmācībā 

Infrastruktūras 

attīstība, ja 

nepieciešams. 

Protams 

uzņēmēji ir 

būtiski 

sadarbības 

partneri, kas arī 

norādīts 

programmā, taču 

pēc tam, kad 

realizēta šī 

apakšprioritāte. 

 

30. 3.1.2.4. NVA sniegtais 

atbalsts 

Iespējamie sadarbības partneri 

var būt arī nevalstiskās 

organizācijas (prakšu vietas) 

Iespējams, jāprecizē 

definējums 

Ņemts vērā NA Sadarbības 

partneri:  

Organizācijas, kuras 

tiesīgas nodrošināt 

profesionālās 

kvalifikācijas kursus 



un mācības 

NVO, kas spēj 

nodrošināt atbilstošas 

prakses vietas 

Profesionālās un 

augstākās izglītības 

iestādes 

Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienests 

LPR novadu 

pašvaldības 

31. 3.2.1.1. Galvenie autoceļi Šķiet, ka pie līdzšinējām 

darbībām vajadzētu būt arī 

darbiem uz A6.  

Iespējams, jāpapildina 

informācija 

Ņemts vērā  2020.gadā veikta 

autoceļa A6 posma 

pārbūve, saglabājot 

nesošās balstu un 

laidumu 

konstrukcijas 

pārvadam pār 

dzelzceļu uz pie 

Daugavpils (232,18. 

km), 2018.gadā 

virsmas apstrāde 9 

km garā posmā no 

Piedrujas līdz 

robežai, veikta 

izlīdzinošā frēzēšana, 

iesēdumu remonts un 

virsmas apstrāde, kā 

arī barjeru nomaiņa 

un horizontālā 



marķējuma 

uzklāšana, kā arī 

izbūvēts rotācijas 

aplis autoceļa Stropi-

Krauja (P65) 

krustojumā ar 

Daugavpils šoseju 

(A6) pie Kraujas 

32. 3.2.1.2. Dzelzceļš Pie līdzšinējām darbībām 

varētu minēt, ka 2020.gada 

beigās atjaunota dzelzceļa 

pasažieru satiksme Rīga – 

Krāslava. 

Iespējams, jāpapildina 

informācija 

Ņemts vērā NA 2020.gada beigās 

atjaunota dzelzceļa 

pasažieru satiksme 

Rīga-Krāslava 

 

33. 3.2.1.3. Robežšķērsošana Uzdevumi: varētu papildināt c) 

uzdevumu ar “rindu sistēmas 

modernizēšana” 

Iespējams, jāpapildina 

informācija 

Ņemts vērā NA c. Atbalstīt 

viedu robežkontroles 

tehnoloģiju ieviešanu 

un rindu sistēmas 

modernizēšanu 

34. 3.2.2.1. Savienojumi Novērtēšanas rādītāji ļoti 

optimistiski. Varbūt papildināt 

“pa asfaltētu ceļu” ar “vai 

divkāršās apstrādes ceļu” 

Iespējams, jāpapildina 

informācija 

Nav ņemts 

vērā 

Rādītājs 

papildināts ar 

nepieciešamo 

km vai skaitu vai 

īpatsvaru 

c. Nokļūšana no 

novada centra līdz 

pagasta centriem pa 

asfaltētu ceļu (km 

īpatsvars %) 

35. 3.2.2.2. Attīstības centru 

mobilitāte 

Papildināt a) uzdevumu ar 

“velo apkopes un nomas punktu 

izveide” 

Sadarbības partneri varētu būt 

arī nevalstiskās organizācijas 

Iespējams, jāpapildina 

informācija 

Ņemts vērā NA Sadarbības 

partneri:  

Satiksmes ministrija 

VAS Latvijas Valsts 

ceļi 

LPR administrācija 

NVO 

Vietējās rīcības 

grupas 



Uzdevumi:  

a. Veicināt 

veloceliņu un velo 

infrastruktūras izbūvi 

gar autoceļiem 

pašvaldību teritorijās, 

velo tīklojumu, velo 

apkopes un nomas 

punktu izveidi. 

36. 3.2.3.3. Digitālo prasmju 

attīstība 

Sadarbības partneri varētu būt 

arī nevalstiskās organizācijas 

Iespējams, jāpapildina 

informācija 

Ņemts vērā NA Sadarbības 

partneri:  

Izglītības un zinātnes 

ministrija, VARAM 

Nodarbinātības valsts 

aģentūra 

LPR administrācija 

LPR izglītības 

iestādes 

Latvijas interneta 

asociācija 

Uzņēmumi un 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Pašvaldību iestādes 

un kapitālsabiedrības 

NVO 

37. 3.2.4.1. Publiskais 

transports 

Uzdevumus papildināt ar 

“nodrošināt sabiedriskā 

transporta pieejamību personām 

ar funkcionālajiem 

traucējumiem” 

Iespējams, jāpapildina 

informācija 

Ņemts vērā NA d. Veicināt 

sabiedriskā 

transporta 

pieejamību personām 

ar funkcionālajiem 

traucējumiem 



38.  3.3.1.2. Vai Latgales SEZ partneris nav 

arī Rēzeknes SEZ? 

Iespējams, jāpapildina 

informācija 

Ņemts vērā.  

Rēzeknes 

SEZ nav 

Latgales SEZ 

dibinātājs, bet 

abu SEZ 

vadība aktīvi 

sadarbojas  

  

39. 3.3.3.4. Dabas aizsardzība Papildināt tekstā, ka “Daugavas 

loki” ir iekļauti UNESCO 

nacionālajā sarakstā. Pie 

uzdevumiem papildināt ar 

Daugavas iespējamā pārrobežu 

piesārņojuma monitoringa un 

novēršanas pasākumi Krāslavas 

novadā 

Jāpapildina informācija Ņemts vērā NA b. Latgalē 

atrodas Rāznas 

nacionālais parks, 

dabas parks 

Daugavas loki (kas 

iekļauti UNESCO 

nacionālajā sarakstā) 

un vairāki dabas 

liegumi un dabas 

parki, kas ietilpst 

Natura 2000 

teritorijās 

k. Daugavas 

iespējamā pārrobežu 

piesārņojuma 

monitoringa un 

novēršanas pasākumi 

Krāslavas novadā 

40. 3.3.4.2. Sociālie 

pakalpojumi un veselības 

aprūpe 

a) un b) uzdevumos dublējas 

par pieejamību, bet nekur nav 

par aprīkojuma modernizēšanu. 

Papildināt f) uzdevumu ar 

Inovatīvo UN VIEDU 

risinājumu ieviešana  

Iespējams, jāpapildina 

informācija 

Ņemts vērā NA f. Inovatīvu un 

viedu risinājumu 

ieviešana un IKT 

infrastruktūras 

izveide sociālajos un 

veselības 



Papildināt g) Uzdevumu ar 

pasākumiem sociālās un 

veselības sfēras darbinieku 

izdegšanas mazināšanai 

 

pakalpojumos. 

g. Sociālā darba 

speciālistu un 

aprūpētāju 

kvalifikācijas 

paaugstināšana, 

apmācību 

programmu 

pilnveidošana, to 

pieejamības 

nodrošināšana un 

pasākumi sociālās un 

veselības sfēras 

darbinieku 

izdegšanas 

mazināšanai 

41. 3.3.4.3. “Tūrisms un 

kultūra, sports un jaunatne” 

Papildināt uzdevumus par 

Latgales kultūras objektu un 

norišu integrēšanu Kultūras 

galvaspilsētas projekta 

griezumā 

Papildināt uzdevumus ar 

Organizēt reģionāla, nacionāla 

un starptautiska līmeņa sporta 

pasākumus, nometnes un 

sacensības, veidot sporta 

mācību bāzes 

Papildināt uzdevumus ar Jaunu 

tūrisma objektu izveide 

Papildināt ar uzdevumiem, kas 

vērsti konkrēti uz jauniešiem 

Iespējams, jāpapildina 

informācija 

Ņemts vērā NA Uzdevumi:  

Kultūras mantojuma 

objektu/būvju 

renovācija, 

konservācija, 

restaurācija 

Latgales tūrisma 

klastera izveide uz 

Latgales tūrisma 

asociācijas bāzes 

Teritoriju 

labiekārtošana 

Vietējas, nacionālas 

un starptautiskās 

nozīmes sporta un 

kultūras objektu 



būvniecība, 

renovācija, 

rekonstrukcija 

Organizēt reģionāla, 

nacionāla un 

starptautiska līmeņa 

sporta pasākumus, 

nometnes un 

sacensības, veidot 

sporta mācību bāzes 

Tūrisma aktīvās 

atpūtas objektu 

labiekārtošana, 

infrastruktūras 

sakārtošana, 

pakalpojumu 

kvalitātes un 

pieejamības 

uzlabošana 

Tūrisma 

pakalpojumu 

dažādošana 

Atbalsts īpaši 

aizsargājamo dabas 

teritoriju 

antropogēnās slodzes 

mazināšanas 

pasākumu 

īstenošanai 

Atbalsts ar Latgales 

reģiona tradīciju 

saglabāšanu un 



vēsturi saistītos 

tūrisma un kultūras 

objektos 

Tehnoloģiju 

ieviešana kultūras un 

tūrisma informācijas 

pieejamības 

veicināšanai 

Radošo industriju 

centru attīstība 

Tūrisma produktu un 

pakalpojumu 

tematiskie tīklojumi, 

jaunu tūrisma 

objektu izveide 

Kultūras 

galvaspilsētas 

projekta aktivitāšu 

sekmīga īstenošana 

Sporta un veselīga 

dzīvesveida 

popularizēšana 

Jaunatne 

42. 3.4.1. Iesācēji Papildināt līdzšinējās darbības 

ar LEADER pasākumu 

ieviešanu, Ieviesējus ar 

Vietējām rīcības grupām un 

Sadarbības partnerus ar 

“Izglītības iestādēm” un 

uzdevumus papildināt ar 

"“Mācību kursu “Uzņēmējs no 

bērnības” integrēšana izglītības 

Iespējams, jāpapildina 

informācija 

Ņemts vērā NA Vietējās rīcības 

grupas ar LAD un 

ZM atbalstu visā 

reģionā ievieš 

LEADER pieejas 

pasākumu, kura 

ietvaros ir 

atbalstāmas aktivitāte 

“Vietējās 



iestādēs, sākot jau no 

pirmsskolas 

ekonomikas 

stiprināšanas 

iniciatīvas” un 

aktivitāte “Vietas 

potenciāla attīstības 

iniciatīvas”. 

Aktivitātes “Vietējās 

ekonomikas 

stiprināšanas 

iniciatīvas”  mērķis ir 

veicināt sabiedrības 

iesaistīšanos vietējās 

ekonomikas 

stiprināšanas 

iniciatīvās, tā radot 

jaunas vērtības 

vietējā teritorijā, 

produktīvāk 

izmantojot vietējos 

resursus, sekmējot 

sadarbību un vietējo 

patēriņu, kā arī 

attīstot jaunus 

uzņēmējdarbības 

modeļus, kas 

paaugstina lauku 

teritoriju iedzīvotāju 

dzīves kvalitāti un 

veicina 

konkurētspēju un 

vietējās teritorijas 

sociālekonomisko 



attīstību. Aktivitātes 

ietvaros finansējumu 

varēja saņemt 

juridiskas personas, 

kuru apgrozījums 

gadā nepārsniedza 70 

000 EUR, vai 

fiziskas personas, 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai, lai 

īstenotu projektus un 

veicinātu 

uzņēmējdarbības 

attīstību VRG 

teritorijā 

 

43. 

Rīcības plānā arī Krāslavai 

varētu būt projekts par 

pašvaldību dzīvojamā fonda 

un īres mājokļu attīstību 

Aktuāli arī Krāslavas 

pašvaldībā, piemēram, viedā 

rindu māja, kā pilotprojekts, 

integrēta vidē (papildināju pie 

pašvaldības prioritātēm) 

Novecojis,  

neenergoefektīvs, 

neadekvāti dārgs, 

nepievilcīgs dzīvojamais 

fonds, vajadzīga labā 

prakse, iedvesmas 

piemērs. Jaunām 

ģimenēm  moderna un 

ērta dzīvesvieta ir svarīgs 

priekšnosacījums dzīvei 

no centriem attālās 

teritorijās 

Ņemts vērā NA l. Dzīvojamā 

fonda sakārtošana un 

modernizēšana, īpaši 

- jauno speciālistu un 

ģimeņu piesaistei 

  



Iesniedzējs un pārstāvētā organizācija: Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”  

Nr. 

p. 

k. 

Dokumenta redakcija (konkrēta 

punkta redakcija, norādot lpp.un 

dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, ja 

iebildums/priekš

likums nav 

ņemts vērā  

(aizpilda LPR) 

Projekta attiecīgā 

punkta galīgā 

redakcija 

(aizpilda LPR) 

1 2 3 4 5 6 7 

44. 3.1.2.4. NVA sniegtais atbalsts 

5. Sadarbības partneri 

a. Organizācijas, kuras tiesīgas 
nodrošināt profesionālās 

kvalifikācijas kursus un mācības  

b. Profesionālās un augstākās 
izglītības iestādes c. Nodarbinātības 

valsts aģentūra  

d. Izglītības kvalitātes valsts 

dienests  
e. LPR novadu pašvaldības 

27.lpp. Programma 

Papildināt:  

f. NVO 

NVA sadarbojas un iesaista 

aktivitāšu īstenošanā arī 

NVO, kuras nodrošina 
prakses vietas jauniešiem 

vai bezdarbniekiem. 

Piemēram, pasākumu 
“Darbam nepieciešamo 

iemaņu attīstība” īsteno 

NVA sadarbībā ar 

biedrībām/nodibinājumiem 
un augstākās izglītības 

iestādēm.  

Ņemts vērā NA Sadarbības 

partneri:  

Organizācijas, kuras 

tiesīgas nodrošināt 

profesionālās 

kvalifikācijas kursus 

un mācības 

NVO, kas spēj 

nodrošināt 

atbilstošas prakses 

vietas 

Profesionālās un 

augstākās izglītības 

iestādes 

Nodarbinātības 

valsts aģentūra 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienests 

LPR novadu 

pašvaldības 

45. 3.2.2.2. Attīstības centru 

mobilitātes infrastruktūras 

uzlabojumi 

5. Sadarbības partneri:  

Papildināt:  

d. Vietējās rīcības grupas 

Sešas Latgales Vietējās 

rīcības grupas šobrīd īsteno 

projektu “Velo tūrisma 
attīstība Austrumlatvijā 

Ņemts vērā NA Sadarbības 

partneri:  

Satiksmes ministrija 

VAS Latvijas Valsts 



a. Satiksmes ministrija  

b. VAS Latvijas Valsts ceļi  
c. LPR administrācija 

39.lpp. Programma 

pieslēdzoties 

starptautiskajam 
Velomaršrutu tīklam 

EuroVelo11”, kura 

rezultātā tiks uzlabota 

velotrase EV11, t.sk. 
norādes un ceļa zīmes visa 

maršruta garumā pa 

Latgales reģionu. 

ceļi 

LPR administrācija 

NVO 

Vietējās rīcības 

grupas 

 

46.  3.2.2.2. Attīstības centru 

mobilitātes infrastruktūras 

uzlabojumi 

8. Uzdevumi: 
a. Veloceliņu un velo 

infrastruktūras izbūve gar 

autoceļiem pašvaldību teritorijās, 
velo tīklojums  

b. Ielu, ceļu rekonstrukcija, 

attīstība, t.sk lietus notekūdeņu 

savākšanas infrastruktūras un 
apgaismojuma izbūve  

c. Tiltu un pārvadu atjaunošana 

39.lpp. Programma 

Papildināt: 
d. Velopunktu attīstība Latgalē, 

velo apkope, velo servisi 

Vietējās rīcības grupas 
īstenojot projektu “Velo 

tūrisma attīstība 

Austrumlatvijā 
pieslēdzoties 

starptautiskajam 

Velomaršrutu tīklam 
EuroVelo11”, veica 

pētījumu par velo 

infrastruktūru Latgales 

reģionā un konsultējoties ar 
profesionāliem velotūrisma 

piekritējiem secināja, ka 

Latgalē trūkst kvalitatīvi 
aprīkotu velo pieturas 

punktu, kā arī trūkst velo 

servisu un apkopes vietu. 

Ņemts vērā NA Uzdevumi:  

Veicināt veloceliņu 

un velo 

infrastruktūras 

izbūvi gar 

autoceļiem 

pašvaldību 

teritorijās, velo 

tīklojumu, velo 

apkopes un nomas 

punktu izveidi  

Veicināt ielu, ceļu 

rekonstrukciju, 

attīstību, t.sk lietus 

notekūdeņu 

savākšanas 

infrastruktūras un 

apgaismojuma 

izbūvi 

Atbalstīt tiltu un 

pārvadu atjaunošanu 

Atbalstīt velopunktu 

attīstību Latgalē, 

velo apkopi un velo 



servisu izveidi 

 
47. 3.2.2.2. Attīstības centru 

mobilitātes infrastruktūras 

uzlabojumi 

11. Novērtēšanas rādītāji:  

a. Uzņēmējdarbības vides attīstība 

(skaits)  
b. Tūrisma nozares ieņēmumu 

pieaugums novadā (eiro, %) 

39.lpp. Programma 

Papildināt: 

c. Velopunktu attīstība (skaits) 

Skat. punktus 3. 4. Ņemts vērā NA Novērtēšanas 

rādītāji: 

Tūrisma nozares 

ieņēmumu 

pieaugums novadā 

(eiro, %) 

Velopunktu attīstība 

(skaits 

48. 3.2.3.3. Digitālo prasmju attīstība 

5. Sadarbības partneri: 

a. Izglītības un zinātnes ministrija 

b. Nodarbinātības valsts aģentūra  
c. LPR administrācija  

d. LPR izglītības iestādes  

e. Latvijas interneta asociācija  

f. Uzņēmumi un pakalpojumu 
sniedzēji  

g. Pašvaldību iestādes un 

kapitālsabiedrības 
45.lpp. Programma  

Papildināt:  
f. NVO 

Digitālās transformācijas 
pamatnostādnēs 2021.-

2027.gadam tiek plānots, ka 

digitālo pamatprasmju 
apguve būtu pieejama 

dažādām iedzīvotāju 

grupām, un, lai to panāktu 

izmantojami dažādi digitālo 
prasmju sniegšanas kanāli, 

tostarp nacionālais 

bibliotēku tīkls, valstisko 
un NVO iniciētas kursu 

programmas un citi 

pasākumi.  

Ņemts vērā NA Sadarbības 

partneri:  

Izglītības un zinātnes 

ministrija, VARAM 

Nodarbinātības 

valsts aģentūra 

LPR administrācija 

LPR izglītības 

iestādes 

Latvijas interneta 

asociācija 

Uzņēmumi un 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Pašvaldību iestādes 

un kapitālsabiedrības 

NVO 
49 3.3.3.4. Dabas aizsardzība 

5. Sadarbības partneri 
a. Vietējās iniciatīvu grupas 

(partnerības)  

b. Tūrisma uzņēmumi  

Labot: 

a. Vietējās iniciatīvu grupas 
(partnerības) labot uz “Vietējās 

rīcības grupas”. 

 

Atbilstoši 22.12.2015. MK 

noteikumiem Nr. 769 
pasākumu 

“Atbalsts LEADER vietējai 

attīstībai (sabiedrības 

Ņemts vērā NA Sadarbības 

partneri:  

Vietējās rīcības 

grupas  

Tūrisma uzņēmumi 



c. NVO  

d. Reģionālās vides dienesta un 
dabas aizsardzības pārvaldes filiāles 

80.lpp. Programma 

virzīta vietējā attīstība)” 

iebieš biedrības jeb vietējās 
rīcības grupas. 

NVO 

Reģionālās vides 

dienesta un dabas 

aizsardzības 

pārvaldes filiāles 
50. 3.4.Stratēģiskais virziens: 

UZŅEMUMI  

3.4.1. Prioritāte Iesācēji 

3. Līdzšinējās darbības 
a. [..] 

b. [..] 

c. [..] 

d. [..] 
88.lpp. Programma 

Papildināt: 
e. Vietējās rīcības grupas ar LAD 

un ZM atbalstu visā reģionā ievieš 

LEADER pieejas pasākumu, kura 
ietvaros ir atbalstāmas aktivitāte 

“Vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvas” un 

aktivitate “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”. Aktivitātes 

“Vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvas”  mērķis 
ir veicināt sabiedrības 

iesaistīšanos vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvās, tā radot 
jaunas vērtības vietējā teritorijā, 

produktīvāk izmantojot vietējos 

resursus, sekmējot sadarbību un 

vietējo patēriņu, kā arī attīstot 
jaunus uzņēmējdarbības modeļus, 

kas paaugstina lauku teritoriju 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti un 
veicina konkurētspēju un vietējās 

teritorijas sociālekonomisko 

attīstību. Aktivitātes ietvaros 

finasējumu varēja saņemt 
juridiskas personas, kuru 

apgrozījums gadā nepārsniedza 70 

000 EUR, vai fiziskas personas, 
uzņēmējdarbības uzsakšanai, lai 

īstenotu projektus un veicinātu 

Vietējās rīcības grupas 
piesaista vērā ņemamus 

līdzekļus savu darbības 

teritoriju attīstībai, ne tikai 
sabiedriskā labuma 

aktivitātēm, bet arī 

uzņēmējdarbības attīstībai.  

Nākošajā plānošanas 
periodā LEADER pieejas 

īstenošanai tiek plānoti 

10% no ELFLA 
fiansējuma, kas ir 72,3 milj. 

eiro.  

Ņemts vērā NA Vietējās rīcības 

grupas ar LAD un 

ZM atbalstu visā 

reģionā ievieš 

LEADER pieejas 

pasākumu, kura 

ietvaros ir 

atbalstāmas 

aktivitāte “Vietējās 

ekonomikas 

stiprināšanas 

iniciatīvas” un 

aktivitāte “Vietas 

potenciāla attīstības 

iniciatīvas”. 

Aktivitātes “Vietējās 

ekonomikas 

stiprināšanas 

iniciatīvas”  mērķis 

ir veicināt 

sabiedrības 

iesaistīšanos vietējās 

ekonomikas 

stiprināšanas 

iniciatīvās, tā radot 

jaunas vērtības 

vietējā teritorijā, 



uzņēmējdarbības attīstību VRG 

teritorijā.   
produktīvāk 

izmantojot vietējos 

resursus, sekmējot 

sadarbību un vietējo 

patēriņu, kā arī 

attīstot jaunus 

uzņēmējdarbības 

modeļus, kas 

paaugstina lauku 

teritoriju iedzīvotāju 

dzīves kvalitāti un 

veicina 

konkurētspēju un 

vietējās teritorijas 

sociālekonomisko 

attīstību. Aktivitātes 

ietvaros finansējumu 

varēja saņemt 

juridiskas personas, 

kuru apgrozījums 

gadā nepārsniedza 

70 000 EUR, vai 

fiziskas personas, 

uzņēmējdarbības 

uzsākšanai, lai 

īstenotu projektus un 

veicinātu 

uzņēmējdarbības 

attīstību VRG 

teritorijā 
51.  3.4.Stratēģiskais virziens: 

UZŅEMUMI  

Papildināt: 

f. Vietējās rīcības grupas 

Vietējās rīcības grupas arī 

plānošanas periodā no 
Ņemts vērā NA Skatīt augstāk 



3.4.1. Prioritāte Iesācēji 

4. Ieviesēji: 

a. ALTUM  

b. LIAA  

c. Biznesa inkubatori  

d. Augstākās izglītības iestādes  

e. LPR pašvaldības 
88.lpp. Programma 

2021. – 2027. gadam 

turpinās īstenot LEADER 
pieejas pasākumus, ko 

apliecina Kopējās 

lauksaimniecības politikas 

pamatnostādnes 2021.-
2027. gadam.  

52. 3.4.5. Prioritāte Sirdis 

8. Uzdevumi 

a. Informācijas kampaņas par 

sociālās uzņēmējdarbības nozīmi 

un saturu  

b. Inkubācijas un konsultatīvs 

atbalsts sociālās 

uzņēmējdarbības iesācējiem  

c. Granti dzīvotspējīgu sociālās 

uzņēmējdarbības projektu 

īstenošanai, sociālā mērķa 

sasniegšanai: biznesa idejai jābūt 

dzīvotspējīgai, ar būtisku sociālo 

ietekmi ilgtermiņā 

97.lpp. Programma 

Papildināt: 

d. NVO aktivitātes dzīves 

kvalitātes uzlabošanai un 
pilsoniskās līdzdalības 

veicināšanai, sevišķi pēc Covid-

19  

Pandēmijas izplatības dēļ 

noteiktie ierobežojumi 

radījuši un turpina radīt 
ekonomiskās sekas, kas 

skar ne tikai 

uzņēmējdarbības jomu, bet 

arvien vairāk sarežģī 
darbības nosacījumus 

NVO, lai sniegtu 

sabiedrībai nepieciešamos 
pakalpojumus, tostarp arī 

tādus, kas paredzēti Covid 

19 krīzes seku mazināšanai. 
Latgalē pilsoniskā 

līdzdalība vietējās nozīmes 

lēmumu pieņemšanā ir 

salīdzinoši zema, to 
pasliktināja pandēmijas 

ierobežojumi.  

NVO ir katrā pagastā un 
NVO aktivitāšu atbalsts 

varētu veicināt iedzīvotāju 

socializāciju un interesi par 

dzīves kvalitātes 
uzlabošanu.  

Ņemts vērā NA Uzdevumi 

a. Informācijas 

kampaņas par 

sociālās 

uzņēmējdarbības 

nozīmi un saturu  

b. Inkubācijas un 

konsultatīvs atbalsts 

sociālās 

uzņēmējdarbības 

iesācējiem  

c. Granti 

dzīvotspējīgu 

sociālās 

uzņēmējdarbības 

projektu īstenošanai, 

sociālā mērķa 

sasniegšanai: biznesa 

idejai jābūt 

dzīvotspējīgai, ar 

būtisku sociālo 

ietekmi ilgtermiņā 

d. NVO aktivitātes 

dzīves kvalitātes 



uzlabošanai un 

pilsoniskās 

līdzdalības 

veicināšanai, sevišķi 

pēc Covid-19 
53.  3.4.5. Prioritāte Sirdis 

10. Novērtēšanas rādītāji 

a. Izveidoti sociālie uzņēmumi 

(skaits)  

b. Nodarbinātības pieaugums 

sociālajos uzņēmumos (%)  

c. Atstumtības riskam pakļauto 

iedzīvotāju skaits samazinās (%) 

97.lpp. Programma 

 

Papildināt: 
d. NVO īstenoto projektu skaits 

(vai) Iedzīvotāju apmierinātības 

(dzīves kvalitātes) līmeņa 
pieaugums (%) 

NVO pastāvīgi vai ar 
pašvaldību atbalstu 

piesaista līdzekļus ne tikai 

no ES fondiem, bet arī no 
citiem avotiem, lai 

veicinātu dzīves kvalitāti 

vietējā teritorijā. NVO bieži 

vien ir kā “temometrs” 
vietējo iedzīvotāju 

labklājības stāvoklim, tāpēc 

ir ļoti būtiski atbalstīt NVO 
darbību LPR.  

Ņemts vērā NA Novērtēšanas 

rādītāji 

a. Izveidoti sociālie 

uzņēmumi (skaits)  

b. Nodarbinātības 

pieaugums sociālajos 

uzņēmumos (%)  

c. Atstumtības 

riskam pakļauto 

iedzīvotāju skaits 

samazinās (%) 

d. NVO īstenoto 

projektu skaits (vai) 

Iedzīvotāju 

apmierinātības 

(dzīves kvalitātes) 

līmeņa pieaugums 

(%) 
54. Rīcības plāns 

- 
Papildināt: 

Projekta nosaukums 
Sabiedrības virzītu vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana 

Projekta darbības 

LEADER pieejas īstenošana ir 
mērķtiecīgas un savstarpēji 

koordinētas aktivitātes lauku 
attīstības veicināšanai, kurā 

pamatprincips ir, ka iniciatīva nāk 

Leader pieejas pasākumu 
īstenošana ir iekļauta 

Kopējo lauksaimniecības 

politikas (KLP) 2021.–
2027. gadam 

pamatnostādnēs un Lauku 

attīstības programmas 

2021. – 2027. gadam 
rīcībās.  

Ņemts vērā NA Papildināt: 

Projekta nosaukums 
Sabiedrības virzītu 

vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošana 

Projekta darbības 

LEADER pieejas 

īstenošana ir 
mērķtiecīgas un 

savstarpēji koordinētas 



no vietējiem iedzīvotājiem, 

iesaistoties savas teritorijas 
problēmu risināšanā.  

Pasākuma ietvaros paredzēts 

īstenot sekojošas aktivitātes: a) 

Vietējās ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas (pretendenti, 

uzņēmumi ar apgrozījumu līdz 

150 000 EUR/gadā); b) Kopienas 
spēcinošas un vietas attīstības 

sekmējošas iniciatīvas; c) VRG 

stratēģisko projektu īstenošana 

(pašvaldību un lauku uzņēmēju 
kopprojekti tirdzniecības 

platformas izveidei). 

Sagaidāmie rezultāti 
Veicināta lauku teritoriju attīstība, 

sekmēta uzņēmējdarbība lauku 

teritorijās (sevišķi uzņēmumu ar 
apgrozījumu līdz 150 000 

EUR/gadā), radītas jaunas darba 

vietas, uzlabots pakalpojumu 

pieejamības klāsts un kvalitāte 
(tūrisma nozarē, lauksaimniecības 

produktu pārstrādē, darbinieku 

produktivitātes kāpināšanā). 
Investēti līdzekļi kopienu 

specināšanas un vietas attīstības 

sekmēšanas iniciatīvās (teritorijas 
sakopšana un sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana, “viedo 

ciemu” stratēģiskā attīstība, 

jauniešu iniciatīvas, VRG 
starpteritoriālā un starpvalstu 

sadarbība). 

aktivitātes lauku 

attīstības veicināšanai, 
kurā pamatprincips ir, 

ka iniciatīva nāk no 

vietējiem 

iedzīvotājiem, 
iesaistoties savas 

teritorijas problēmu 

risināšanā.  
Pasākuma ietvaros 

paredzēts īstenot 

sekojošas aktivitātes: 

a) Vietējās 
ekonomikas 

stiprināšanas 

iniciatīvas 
(pretendenti, 

uzņēmumi ar 

apgrozījumu līdz 
150 000 EUR/gadā); 

b) Kopienas 

spēcinošas un vietas 

attīstības sekmējošas 
iniciatīvas; c) VRG 

stratēģisko projektu 

īstenošana (pašvaldību 
un lauku uzņēmēju 

kopprojekti 

tirdzniecības 
platformas izveidei). 

Sagaidāmie rezultāti 

Veicināta lauku 

teritoriju attīstība, 
sekmēta 

uzņēmējdarbība lauku 



Finansējuma saņēmēji 

Vietējās rīcības grupas Latgales 
reģionā 

Indikatīvā summa 

6 000 000 

Finansēšanas avots 
ELFLA 

Ilgums mēnešos  

84 mēneši 

Vēlamais sākums 

01.06.2022. 

teritorijās (sevišķi 

uzņēmumu ar 
apgrozījumu līdz 

150 000 EUR/gadā), 

radītas jaunas darba 

vietas, uzlabots 
pakalpojumu 

pieejamības klāsts un 

kvalitāte (tūrisma 
nozarē, 

lauksaimniecības 

produktu pārstrādē, 

darbinieku 
produktivitātes 

kāpināšanā). 

Investēti līdzekļi 
kopienu specināšanas 

un vietas attīstības 

sekmēšanas iniciatīvās 
(teritorijas sakopšana 

un sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana, 

“viedo ciemu” 
stratēģiskā attīstība, 

jauniešu iniciatīvas, 

VRG starpteritoriālā 
un starpvalstu 

sadarbība). 

Finansējuma 

saņēmēji 

Vietējās rīcības grupas 

Latgales reģionā 

Indikatīvā summa 
6 000 000 

Finansēšanas avots 



ELFLA 

Ilgums mēnešos  
84 mēneši 

Vēlamais sākums 

01.06.2022. 

  



Iesniedzējs un pārstāvētā organizācija: Līvānu pašvaldība  

Nr. 

p. 

k. 

Dokumenta redakcija (konkrēta 

punkta redakcija, norādot lpp.un 

dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja 

pamatojums 

priekšlikum

am / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, ja 

iebildums/priekšl

ikums nav ņemts 

vērā  

(aizpilda LPR) 

Projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

(aizpilda LPR) 

1 2 3 4 5 6 7 

55. Situācijas analīze: 

5.lpp 

1.attēls 

Pilsētu nosaukumi attēlā nav 

salasāmi. 

 Ņemts vērā Attēla mērķis ir 

parādīt Latgales 

reģiona 

novietojumu 

Latvijā, tajā pašā 

laikā parādot arī 

pilsētu 

daudzumu un 

blīvumu, 

salīdzinājumā ar 

citiem reģioniem 

Uzlabota attēla kvalitāte 

56. 6.lpp 
Pēc 2021.gada pašvaldību 

vēlēšanām stāsies spēkā 

2021.gada administratīvi 

teritoriālā reforma, kuras rezultātā 

Latgales reģionā ietilps astoņas 

pašvaldības: 6 novadu pašvaldības 

– Augšdaugavas, Balvu, 

Krāslavas, Ludzas, Preiļu un 

Rēzeknes, kā arī divas 

valstspilsētas – Daugavpils un 

Rēzekne. Reģiona teritoriālo 

sadalījumu pēc 2021.gada 

Nav pieminēta Līvānu  novada 

pašvaldība. 

 Ņemts vērā NA Pēc 2021.gada pašvaldību 

vēlēšanām stāsies spēkā 2021.gada 

administratīvi teritoriālā reforma, 

kuras rezultātā Latgales reģionā 

ietilps deviņas pašvaldības: 7 

novadu pašvaldības – 

Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, 

Līvānu, Ludzas, Preiļu un 

Rēzeknes, kā arī divas 

valstspilsētas – Daugavpils un 

Rēzekne. 



reformas var aplūkot 3.attēlā. 

57.  7.lpp 

3.attēls 

Miglains un nenolasāms attēls.  Ņemts vērā NA Uzlabota attēla kvalitāte 

58. 8.lpp 2.tabula un tekstā 

 

Latvijas IKP 2017.gadā 
 

Vai nav pieejami jaunāki dati? 

 

Tas attiecas arī uz citiem 

statistikas datiem, kuri ir 

jaunāki par 2018/19 gadu. 

 Ņemts vērā. 

 

Iepriekš tas 

nebija iespējams, 

jo dati par 

2018,gadu CSP 

atjaunoti 

28.12.2020 

Visā dokumentā izmantoti 

dokumenta gatavošanas brīdī 

pēdējie pieejamie dati 

59. 10.lpp 4.attēls Miglains un nenolasāms attēls. 

Var atšķirt tikai tad, ja 

dokumentam uztaisa 

palielinājumu, bet drukātā 

materiālā tas noteikti nebūs 

salasāms. 

Vai nav pieejami jaunāki dati? 

 Ņemts vērā NA Uzlabota attēla kvalitāte 

60. 13.lpp Tekstā Iztrūkst attēla Nr.  Ņemts vērā NA 7.attēlā redzama Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centra izstrādātā derīgo izrakteņu 

atradņu izvietojuma karte Latgales 

reģionā 
61. 13.lpp7.attēls Miglains un nenolasāms attēls. 

Kura gada karte? 

 Ņemts vērā NA Uzlabota attēla kvalitāte 

62.  14.lpp 8.attēls Miglains un nenolasāms attēls.  Ņemts vērā NA Uzlabota attēla kvalitāte 
63. 14.lpp Galvenais iedzīvotāju 

skaita samazināšanās iemesls visā 

valstī ir nepietiekošā dzimstība un 

lielais emigrējošo iedzīvotāju 

skaits, kas ir sekas augstajam 

bezdarba līmenim un darbavietu 

trūkumam, kā arī zemajam 

atalgojumam. 

Vai tiešām augsto bezdarba 

līmeni un darba vietu trūkumu 

sekmē tas, ka ir maza 

dzimstība un cilvēki aizbrauc 

prom? Neloģisks teikums. 

 

Otrādāk-ka bezdarbs un 

atalgojums ir sekas tam, ka nav 

 Ņemts vērā Lai arī teikums ir 

loģisks, (cilvēku 

emigrācija ir 

sekas augstajam 

bezdarba 

līmenim un 

zemajām algām) 

tas pārveidots, 

Galvenais iedzīvotāju skaita 

samazināšanās iemesls visā valstī 

ir nepietiekošā dzimstība un lielais 

emigrējošo iedzīvotāju skaits, ko 

izraisījis augstais bezdarba līmenis 

un darbavietu trūkums, kā arī 

zemais atalgojums. 



dzimstības un cilvēki emigrē. lai būtu vieglāk 

to uztvert 
64.  20.lpp 17.1.attēls 17.attēls  Nav ņemts 

vērā 

Neatrodu šādu 

numerāciju 

NA 

65. 26.lpp Latgales reģiona 

iedzīvotāji aktīvi iesaistās dažādos 

mākslinieciskajos kolektīvos, 

reģionā saskaņā ar Latvijas 

Kultūras datu portālā publicēto 

darbojas 806 kolektīvi, salīdzinoši 

Zemgales reģionā 544, Vidzemes 

reģionā 713, Kurzemes 625. 

Kura gada dati?  Ņemts vērā NA Latgales reģiona iedzīvotāji aktīvi 

iesaistās dažādos 

mākslinieciskajos kolektīvos, 

reģionā saskaņā ar Latvijas 

Kultūras datu portālā publicēto 

2020.gadā darbojas 806 kolektīvi, 

salīdzinoši Zemgales reģionā 544, 

Vidzemes reģionā 713, Kurzemes 

625 
66 26.lpp Statistikas dati liecina, ka 

Latgali ik gadu apciemo arvien 

vairāk tūristu 

Kādi dati un cik lieli tie ir? 

Tie, kas ir domāti zemāk 

pēdējā rindkopā? 

 Ņemts vērā NA Latgali ik gadu apciemo arvien 

vairāk tūristu 

67 30.lpp 23.attēls 24.attēls. 

Miglains 

 Ņemts vērā NA Uzlabota attēla kvalitāte 

68 32.lpp Tajā pašā laikā, arvien 

lielāku popularitāti iegūst 

velotūrisms, arī piedāvātais 

Eiropas velosipēdu maršruts Nr. 

11 Nordkapa-Atēnas šķērsos 

Latgales reģionu (skat. 24. attēlu) 

25.attēls  Ņemts vērā NA Pārskatīta attēlu numerācija 

69 33.lpp 26.attēls Teksts miglains  Ņemts vērā NA Uzlabota attēla kvalitāte 
70 34.lpp 26.attēls 27.attēls. 

Un tālāk visa attēlu numerācija 

ir nepareiza, līdz ar to arī 

tekstā norāde uz attēlu nr. nav 

korekta pēc šīs lpp. 

 Ņemts vērā NA Pārskatīta attēlu numerācija 

71 36.lpp 28.attēls Miglains un nenolasāms attēls.  Ņemts vērā NA Uzlabota attēla kvalitāte 
72 43.lpp 35.attēls Miglains un nenolasāms attēls  Ņemts vērā NA Uzlabota attēla kvalitāte 



73 48.lpp Pašvaldību biznesa centri Uzņēmējdarbības atbalsta 

centrs ir Līvānos. 

 Ņemts vērā NA 5. Pašvaldību biznesa 

(uzņēmējdarbības) centri – 

Centru mērķis ir atbalstīt, veicināt 

uzņēmējdarbības attīstību un jaunu 

uzņēmumu veidošanos savās 

pašvaldībās. Latgales reģionā ir 4 

Pašvaldību biznesa centri – 

Balvos, Līvānos, Preiļos un 

Daugavpilī. 
74 49.lpp 24.1. tabula 24.tabula  Nav ņemts 

vērā 

Neatrodam šādu 

numerāciju  

NA  

75 Programma: 

5.lpp. Komentāri par 

Stratēģiskajā virzienā prasmes 

LPR virzienos nav pieminēta 

bērnudārza, pulciņu, 

pamatskolas, vidusskolas, 

interešu izglītība. 

Bet rīcību plānā ir projekti 

ielikti, kas vērsti uz 

pirmsskolu, interešu izglītību 

utt.  

Vai tās nav pretrunas, ja 

stratēģiski šos izglītības 

posmus neakcentē? 

 Ņemts vērā NA  Papildināta apakšprioritāte 3.3.4.3  

 

76. Visā dokumentā Nav tāda termina 

rekonstrukcija. 

rekonstrukcija = pārbūve 

 Nav ņemts 

vērā 

Saskaņā ar 

termini.gov.lv 

šāds termins 

latviešu valodā 

pastāv un tam ir 

plašāka nozīme, 

nekā “Pārbūve” 

NA 

77. 64.lpp Pie līdzšinējās pieredzes – ir 

jāpapildina ar SAM 

energoefektivitātes projektu un 

 Nav ņemts 

vērā 

Līdz tiks  

saņemta 

informācija 

NA 



citiem ELFLA projektiem 

Informāciju iesniegšu! 
78. 64.lpp Vai šeit ir jāuzskaita arī SIA 

ieviestie projekti, jo pie 

ieviesējiem ir pieminētas 

pašvaldības SIA? 

 Nav ņemts 

vērā 

Te ir uzskaitīti 

svarīgākie 

projekti 

neatkarīgi no to 

īstenotāja 

juridiskās formas  

 

79. Rīcības  plāns: 

 

Rīcību plānā nav neviens 

Līvānu novada domes projekts. 

 Ņemts vērā NA Līvānu novada domes projekti ir 

kļauti ideju sarakstā 
80.  daudz vārdu un gramatisko 

kļūdu. 

 Ņemts vērā NA  

81.  Tabula nav pārskatāma – 

aktivitātes vēlams izdalīt katru 

jaunā rindkopā, citviet nav 

aktivitāšu uzskaitījuma 

numerācijas. 

 Ņemts vērā NA Pārskatīs tabulas noformējums 

82.  Nav saīsinājumu atšifrējumi.  Ņemts vērā NA Sagatavots saīsinājumu saraksts 
83  Citviet projekta darbībās liek 

situācijas aprakstu, mērķi, 

mērķa grupa, piemēram, Nr4.  

 

Varbūt ir jāpapildina tabula ar 

jaunām kolonnām, kur liek šos 

aspektus arī citiem projektiem 

vai arī to nemin nevienam. 

 Nav ņemts 

vērā 

Ja projekta 

izstrādātājs ir 

nodefinējis 

projekta mērķi 

un mērķa grupu, 

tas ir atzīstami 

un ir iekļaujams 

Rīcības plānā. Tā 

kā mērķis un 

mērķa grupa nav 

nodefinēti visiem 

projektiem – nav 

lietderīgi izdalīt 

atsevišķu 

NA 



kolonu, kas lielai 

daļai projektu 

netiks aizpildīta  
84  Nav vienotas pieejas Rīcību 

plāna noformējumā 

 Ņemts vērā NA Noformēts pēc vienotas pieejas 

ņemot vērā pieejamo informāciju 
85  Nr5. projekta nosaukumā 

vēlams uzreiz minēt 

Daugavpils, jo tikai no 

finansējuma saņēmēja 

kolonnas varēja atšifrēt par 

kādu koledžu iet runa. 

 Nav ņemts 

vērā 

Projekta 

izstrādātāji paši 

nosauc savus 

projektus pēc 

saviem ieskatiem 

 

86  Nr6. nekas nav, tukša līnija.  Ņemts vērā NA NA 
87  Nr7. kurā vietā tilta 

būvniecība, tilta būvniecības 

aktivitāte nav pieminēta, 

rezultātos arī atrunā tikai 

apvedceļu, nekur nav 

pieminēts tilts. 

 Nav ņemts 

vērā 

Skatīt 5.punktu NA 

88  Nr7. un Nr9. ir viens un tas 

pats domāts, tas dublējās? 

 

  



Iesniedzējs un pārstāvētā organizācija: Dmitrijs Ščogoļevs (TAPIS) 

Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, ja 

iebildums/priekš

likums nav 

ņemts vērā  

(aizpilda LPR) 

Projekta attiecīgā 

punkta galīgā 

redakcija 

(aizpilda LPR) 

1 2 3 4 5 6 7 

89  Nepieciešama pašvaldību 

līdzdalība un tiesisks 

regulējums vietējas nozīmes 

ceļu jautājumos. Jo bieži vien 

zemei zem pašvaldības ceļiem 

ir jauktā piederība – 

pašvaldības īpašums un 

servitūta statuss. Tas apgrūtina 

ceļu apsaimniekošanu un bieži 

vien ir par pamatu zemes 

īpašnieku strīdiem. 

 Nav ņemts 

vērā 

Vietējās nozīmes 

ceļu un 

īpašumtiesību 

juridisko 

regulējumu veic 

attiecīgās 

pašvaldības 

Teritorijas 

plānojums - 

vietējās 

pašvaldības 

ilgtermiņa 

teritorijas 

attīstības 

plānošanas 

dokuments, kurā 

noteiktas 

prasības 

teritorijas 

izmantošanai un 

apbūvei, tajā 

skaitā 

funkcionālais 

zonējums, 

 



publiskā 

infrastruktūra, 

teritorijas 

izmantošanas un 

apbūves 

noteikumi, kā arī 

citi teritorijas 

izmantošanas 

nosacījumi un 

kuru izstrādā 

administratīvajai 

teritorijai vai tās 

daļai.  

  



Iesniedzējs un pārstāvētā organizācija: Valsts probācijas dienests 

Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, ja 

iebildums/priekš

likums nav 

ņemts vērā  

(aizpilda LPR) 

Projekta attiecīgā 

punkta galīgā 

redakcija 

(aizpilda LPR) 

1 2 3 4 5 6 7 

89  Iekļaut Valsts probācijas 

dienesta teritoriālās 

struktūrvienības sniegtos 

pakalpojumus 

 Ņemts vērā NA Programma Prioritāte 

“Pakalpojumi”  

papildināta ar 

apakšprioritāti 

3.3.4.4 “VPD 

pakalpojumi”  

  



 

Iesniedzējs un pārstāvētā organizācija: Satiksmes ministrija 

Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja 

pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, ja 

iebildums/priekš

likums nav 

ņemts vērā  

(aizpilda LPR) 

Projekta attiecīgā 

punkta galīgā 

redakcija 

(aizpilda LPR) 

1 2 3 4 5 6 7 

Latgales plānošanas reģiona attīstības programma 2020-2027 

 

1. 

3.2. Stratēģiskais virziens 

SAVIENOJUMI. 3.2.1. 

Prioritāte maģistrāles 

3.2.1.1. Galvenie autoceļi.  

(29. – 30. lpp)  

 

3.2.2. Prioritāte Ceļi 

3.2.2.1. Savienojumi starp 

attīstības centriem un to 

pieeja pagastiem 

(27-38.lpp) 

Programmas uzdevumi vērsti uz 

autoceļu pārbūvi vai 

atjaunošanu, īpašu uzmanību 

vēršot uz pilsētu ielu / tranzītielu 

pārbūvi. Programmā ir tabula, 

kurā ir atspoguļota programmas 

atbilstība LIAS2030 un 

NAP2027, bet Prioritātes 

“Maģistrāles” un “Ceļi”, kuras 

apraksta veiktos ieguldījumus 

valsts infrastruktūrā, bet 

uzdevumos nosaka pilsētu ielu/ 

tranzītielu pārbūvi vai 

atjaunošanu, nav korekta, ja 

norāda sasaisti ar valsts 

plānošanas dokumentiem, kur 

šādi uzdevumi tad nav noteikti.  

Tāpēc  LPR Programmā ir 

jāuzrāda tikai prioritātes un 

uzdevumi, kas saistīti ar 

pašvaldību pārziņā esošajiem 

ceļiem un ielām. Valsts autoceļi 

Atbilstoši ir jāpārskata 

3.2.1.1. un 3.2.2.1. 

prioritātes un jāparedz 

tikai tādi pasākumi, 

kuru realizācija ir 

piekritīga LPR novadu 

pašvaldībām. 

Tāpat vēršam 

uzmanību, ka 

uzdevumos norādīta arī 

pilsētu ielu pārbūve un 

segumu atjaunošana. 

Savukārt NAP 2027 

pasākums Nr. 505 

paredz tikai valsts 

galveno autoceļu 

rekonstrukciju vai 

modernizāciju. Līdz ar 

to, minētās darbības ir 

atbalstāmas NAP 

pasākumos Nr. 538 

“Nacionālās nozīmes 

Ņemts vērā NA Pārskatītas 3.2.1.1. 

un 3.2.2.1. prioritāte 



ar Satiksmes ministrijas 

deleģējumu ir nodoti VSIA 

“Latvijas Valsts ceļi” pārziņā un 

tā vadās pēc valsts politikas 

plānošanas dokumentos 

noteiktajām prioritātēm un 

uzdevumiem un juridiski nevar 

būt atbildīga par plānošanas 

reģiona noteiktajiem 

uzdevumiem. 

centri” un Nr. 539 

“Reģionālās nozīmes 

centri” 

 

2. 

3.2.Stratēģiskais virziens: 

SAVIENOJUMI  

3.2.1. Prioritāte Maģistrāles  

3.2.1.1. Galvenie autoceļi 

“Transporta attīstības 

pamatnostādnes attiecībā uz 

LPR  

nosaka mērķus par Latgales 

stratēģiskā izvietojuma 

efektīvāku izmantošanu 

galveno preču plūsmā  

starp Krieviju un Latvijas 

ostām un pakalpojumu 

attīstības stimulēšanu, 

sekmējot kombinēto  

transporta terminālu, kravu 

sadales un loģistikas centru 

attīstību transporta 

mezglos.” 

(29.lpp) 

Precizēt redakciju Transporta attīstības 

pamatnostādnes 2021-

2027 nenosaka mērķus 

plānošanas reģioniem 

t.sk., LPR. 

Ņemts vērā NA No \transporta 

attīstības 

pamatnostādnēm 

attiecībā uz LPR 

izriet mērķis - 

Latgales stratēģiskā 

izvietojuma 

efektīvāka 

izmantošana galveno 

preču plūsmā starp 

Krieviju un Latvijas 

ostām un 

pakalpojumu 

attīstības 

stimulēšanu, 

sekmējot kombinēto 

transporta terminālu, 

kravu sadales un 

loģistikas centru 

attīstību transporta 

mezglos. 

 



3. 3.2. Stratēģiskais virziens 

SAVIENOJUMI. 

3.2.1.2. Dzelzceļš. 

c. Multimodālo punktu 

izveide – ēku 

rekonstrukcija, būvniecība, 

transporta sistēmas 

savienojuma elementu 

izbūve. (31.lpp)  

 

Svītrot ēku rekonstrukciju un 

būvniecību vai sniegt 

detalizētāku aprakstu, kāda veida 

ēkas tiks rekonstruētas un 

izbūvētas. 

Multimodālo punktu 

izveides pasākums 

neparedz ēku 

rekonstrukciju vai 

būvniecību.  

   

4. 3.2. Stratēģiskais virziens 

SAVIENOJUMI. 

3.2.1.2. Dzelzceļš. 

11. Novērtēšanas rādītāji:  

a. Kravu plūsmas 

pieaugums (%). (32.lpp) 

 

Lūdzam izvērtēt rādītāja 

sasniegšanas iespējas 

Ieguvumu d. punktā 

minēta multimodālo 

punktu attīstība gan 

pasažieru, gan kravas 

plūsmai. Aicinām 

izvērtēt kravas 

multimodālo punktu 

izveidi, ja ES fondu 

atbalsts ir paredzēts 

tikai sabiedriskā 

transporta multimodālo 

punktu izveidei. 

Ņemts vērā NA Novērtēšanas 

rādītāji: 

Nodarbinātības 

rādītāju pieaugums 

(%) 

 

5. 3.2. Stratēģiskais virziens 

SAVIENOJUMI. 

3.2.1.4. Daugavpils lidosta 

9. Finansējuma avoti: 

a. ES fondi. (35.lpp) 

Aicinām svītrot ES fondus no 

minēto finansējuma avotu 

saraksta. 

2021.-2027.gada 

plānošanas perioda 

Kohēzijas politikas 

finansējums neparedz 

atbalstu 8.punktā 

“Uzdevumi” minētām 

darbībām. ES fondu 

atbalsts paredzēts 

esošām reģionālām 

lidostām drošības, 

Nav ņemts 

vērā 

Kohēzijas fonds 

nav vienīgais ES 

fonds 

 



glābšanas un vides 

aizsardzības 

pasākumos. 

6. 3.2. Stratēģiskais virziens 

SAVIENOJUMI. 

3.2.2.2. Attīstības centru 

mobilitātes infrastruktūras 

uzlabojumi 

8. Uzdevumi. (39.lpp) 

Rosinām iekļaut uzdevumus, kas 

veicina videi draudzīgu 

mobilitāti papildus jau norādītai 

veloinfrastruktūras izveidei.  

 Nav ņemts 

vērā 

Nav norādīts 

konkrēts 

priekšlikums 

uzdevumam  

NA  

7. 3.1. Stratēģiskais virziens 

PRASMES (13.-24.lpp) 

Rosinām uzsvērt prasmju un 

kompetenču attīstību / karjeras 

izvēli par labu dzelzceļnieku un 

multimodālā transporta 

profesijām, kas dotu  reģiona 

izglītības iestādēm iespēju 

pozicionēties kā stipriem 

klimatneitrālas, viedas un 

ilgtspējīgas transporta sistēmas 

veidotājiem. 

 Ņemts vērā NA Precizēta redakcija 

8. 3.2. Stratēģiskais virziens 

SAVIENOJUMI 

 

Neskatoties uz to, ka Rail Baltica 

infrastruktūra tieši nešķērso 

reģiona teritoriju, aicinām LPR 

izvērtēt Rail Baltica sniegtās 

iespējas reģionam nākotnē – 

uzlabosies multimodālas kravu 

loģistikas iespējas un 

multimodāla sabiedriskā 

transporta piedāvājums, t.sk. 

starptautiskie savienojumi.  

No Latgales reģiona perspektīvas 

Rail Baltica dod iespējas gan 

reģiona iedzīvotājiem, gan 

 

 

Nav ņemts 

vērā 

Plānošanas 

periodā tikai 

notiks Rail 

Baltika izbūve 

un reāli tās 

sniegtās 

priekšrocības 

vēl nevarēs 

izmantot, kā ari 

ieguvumu no 

Rail Baltica 

LPR nevarēs 

objektīvi 

 



viesiem un tūristiem (biznesa un 

darījumu braucieni, izglītības 

braucieni),  kopumā pieaug 

Latgales reģiona sasniedzamība 

un starptautiskā savienotība, kas 

veicina reģiona ekonomisko 

aktivitāti). 

Programmas sadaļā būtu 

uzsverama multimodālu 

savienojumu veidošana ar Rail 

Baltica Salaspils kravu un 

loģistikas centru, t.sk. dzelzceļš 

–dzelzceļš.  

Pasažieru segmentā – pasažieru 

pārvadājumu piedāvājuma 

uzlabojums (bezemisiju ritekļi, 

regulārāks un biežāks kustības 

grafiks, īsāks laiks ceļā pieaugot 

satiksmes ātrumam, komforts, 

stabilitāte un drošība 

pārvadājumos (bez 

sastrēgumiem ar minimālu 

klimata ietekmi). 

nomērīt   

9. 3.2. Stratēģiskais virziens 

SAVIENOJUMI 

 

Rosinām sadaļā vairāk uzsver 

pasažieru multimodālo punktu 

attīstību (gan infrastruktūra, gan 

savienojumi ar autobusiem (gan 

reģionālie gan pilsētu 

pārvadājumi)). 

 Ņemts vērā NA Precizēta redakcija 

10. 3.2.1.2. Dzelzceļš. 8. 

Uzdevumi 

(31.lpp) 

Izteikt šādā redakcijā: 

a. Projekta “Dzelzceļa 

infrastruktūras modernizācija 

Piedāvātajā redakcijā 

uzdevumi ir izteikti 

prioritātes un 

Ņemts vērā NA a.Projekta 

“Dzelzceļa 

infrastruktūras 



 vilcienu kustības ātruma 

paaugstināšanai”, kura mērķis ir 

palielināt vilcienu kustības 

ātrumu līdz 140 km/h iecirknī no 

Rīgas līdz Daugavpilij un no 

Krustpils līdz Rēzeknei, 

paaugstināt satiksmes drošības 

līmeni uz dzelzceļa 

pārbrauktuvēm un likvidēt 

vilcienu kustības ātrumu 

ierobežojošās vietas, īstenošana.  

b. Projekta “Dzelzceļa pasažieru 

infrastruktūras modernizācija”, 

kura mērķis izbūvēt 

paaugstinātās pasažieru 

platformas tā paaugstinot 

pasažieru un vilcienu kustības 

drošību, pasažieru apkalpošanas 

kvalitāti un komfortu un izveidot 

videi draudzīgu pasažieru 

pārvadājumu dzelzceļa 

infrastruktūru, uzlabojot tās 

pieejamību visiem lietotājiem, 

īpaši personām ar ierobežotām 

pārvietošanās spējām, 

īstenošana. 

c. Multimodālo punktu izveide – 

ēku rekonstrukcija, būvniecība, 

transporta sistēmas savienojuma 

elementu izbūve. 

d. Latvijas dzelzceļa tīkla 

elektrifikācijas projekta 

īstenošanas varbūtības 

ziņā. Elektrifikācijas 

projekta iekļaušanas 

nepieciešamību ir 

nepieciešams izvērtēt 

sakarā ar iespējām to 

īstenot šajā plānošanas 

periodā. 

Tāpat izstrādājot LPR 

Attīstības programmu 

lūdzam ņemt vērā, 

šādus VAS “ Latvijas 

dzelzceļš” projektus: 

- projekts 

“Dzelzceļa 

infrastruktūras 

modernizācija vilcienu 

kustības ātruma 

paaugstināšanai”, kura 

mērķis ir palielināt 

vilcienu kustības 

ātrumu līdz 140 km/h 

iecirknī no Rīgas līdz 

Daugavpilij, 

paaugstināt satiksmes 

drošības līmeni uz 

dzelzceļa 

pārbrauktuvēm un 

likvidēt vilcienu 

kustības ātrumu 

ierobežojošās vietas. 

Laika periodā līdz 

modernizācija 

vilcienu kustības 

ātruma 

paaugstināšanai”, 

kura mērķis ir 

palielināt vilcienu 

kustības ātrumu līdz 

140 km/h iecirknī 

no Rīgas līdz 

Daugavpilij un no 

Krustpils līdz 

Rēzeknei, 

paaugstināt 

satiksmes drošības 

līmeni uz dzelzceļa 

pārbrauktuvēm un 

likvidēt vilcienu 

kustības ātrumu 

ierobežojošās 

vietas, īstenošana.  

b. Projekta “Dzelzceļa 

pasažieru 

infrastruktūras 

modernizācija”, 

kura mērķis izbūvēt 

paaugstinātās 

pasažieru 

platformas tā 

paaugstinot 

pasažieru un 

vilcienu kustības 

drošību, pasažieru 



īstenošana dzelzceļa līniju 

Krustpils – Rēzekne un Krustpils 

– Daugavpils modernizācijai. 

 

2023.gadam plānots 

modernizēt visas 

dzelzceļa 

pārbrauktuves iecirknī 

Rīga – Daugavpils, līdz 

2027.gadam – 

dzelzceļa iecirknī 

Krustpils – Rēzekne. 

Laika periodā līdz 

2023.gadam vilcienu 

maksimālais 

braukšanas ātrums tiks 

palielināts līdz 140 

km/h dzelzceļa iecirknī 

Rīga – Daugavpils 

samazinot ceļā 

pavadāmo laiku starp 

abām galastacijām par 

30 minūtēm. Laika 

periodā līdz 

2027.gadam šāda veida 

dzelzceļa 

infrastruktūras 

pilnveidošana notiks 

dzelzceļa iecirknī no 

Krustpils līdz 

Rēzeknei, ceļā 

pavadāmo laiku starp 

gala stacijām samazinot 

par attiecīgi 10 

minūtēm. 

- projekts 

apkalpošanas 

kvalitāti un 

komfortu un 

izveidot videi 

draudzīgu pasažieru 

pārvadājumu 

dzelzceļa 

infrastruktūru, 

uzlabojot tās 

pieejamību visiem 

lietotājiem, īpaši 

personām ar 

ierobežotām 

pārvietošanās 

spējām, īstenošana. 

c.Multimodālo punktu 

izveide – ēku 

rekonstrukcija, 

būvniecība, 

transporta sistēmas 

savienojuma 

elementu izbūve. 

d. Latvijas dzelzceļa 

tīkla elektrifikācijas 

projekta īstenošana 

dzelzceļa līniju 

Krustpils – Rēzekne 

un Krustpils – 

Daugavpils 

modernizācijai. 



“Dzelzceļa pasažieru 

infrastruktūras 

modernizācija”, kura 

mērķis izbūvēt 

paaugstinātās pasažieru 

platformas tā 

paaugstinot pasažieru 

un vilcienu kustības 

drošību, pasažieru 

apkalpošanas kvalitāti 

un komfortu un 

izveidot videi 

draudzīgu pasažieru 

pārvadājumu dzelzceļa 

infrastruktūru, 

uzlabojot tās 

pieejamību visiem 

lietotājiem, īpaši 

personām ar 

ierobežotām 

pārvietošanās spējām. 

Līdz 2027.gada beigām 

pieejamā un 

piesaistāmā 

finansējuma ietvaros 

tiks modernizētas 

stacijas un pieturas 

punkti dzelzceļa līnijās 

no Krustpils līdz 

Daugavpilij un no 

Krustpils līdz 

Rēzeknei. 



- projekts 

“Nožogojumu un gājēju 

pāreju ierīkošana 

dzelzceļa 

infrastruktūras 

objektos”, kura mērķis 

ir drošības žogu un  

pāreju būvniecība  

paredzēta bīstamākajās 

vietās, kur ir lielāka 

dzelzceļa satiksmes 

intensitāte un gājēju 

plūsma un augstāks 

negadījumu risks. 

Projekts plānots laika 

periodā līdz 

2035.gadam. 

- Projekts 

“Elektrificēto dzelzceļa 

līniju modernizācija” 

Ņemot vērā to, ka ES 

valstu elektrifikācijas 

standarts ietver 25kV 

kontakttīkla 

izmantošanu, uz 25kV 

kontakttīklu plāno 

pāriet gan Lietuva, gan 

Igaunija, un arī Rail 

Baltica izmantos 25kV 

kontakttīklu, LDz ir 

izvirzījis mērķi veikt 

esošās 3.3kV 



kontakttīkla sistēmas 

nomaiņu uz 25kV 

sistēmu. Dzelzceļa tīkla 

elektrifikācijas plāna 

īstenošana un pilnīga 

pāreja uz 25kV sistēmu 

ilgtermiņā nodrošinās 

arī iespēju attīstīt 

pasažieru 

pārvadājumus, turklāt 

arī kravu pārvadātājiem 

būs papildus motivācija 

ar laiku pāriet uz 

elektrovilci, tādējādi 

būtiski samazinot 

lokomotīvju 

uzturēšanas un 

ekspluatācijas 

izmaksas, kā arī 

perspektīvā pārvadāt 

kravas ar vilcienu 

sastāviem pat līdz 8000 

t. Publiskā finansējuma 

pieejamības gadījumā 

līdz 2035.gadam 

plānots modernizēt 

līniju Krustpils – 

Rēzekne un Krustpils – 

Daugavpils. 

Publisko finansējumu 

augstākminēto projektu 

ieceru realizācijai 



plānots piesaistīt no 

valsts budžeta, 

Kohēzijas fonda un 

Atveseļošanas un 

noturības mehānisma. 

Finansējuma saņēmējs 

– VAS “Latvijas 

dzelzceļš”. 

11. 3.2.4. Prioritāte Mobilitāte 

(47.lpp) 

 

Nepieciešams papildināt sadaļu 

ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 

plāniem. VAS “Latvijas 

dzelzceļš” sadarbībā ar 

pašvaldībām plāno mobilitātes 

punktu (integrēti dažādu 

transporta veidu savienojumi, 

tādējādi pēc iespējas mazinot 

nepieciešamību pēc personiskā 

autotransporta izmantošanas) 

izveidi, dzelzceļa stacijām un 

pieturas punktiem piegulošo 

teritoriju nododot pašvaldībām 

un sadarbībā ar tām šajā teritorijā 

izveidojot autostāvvietu 

park&drive vajadzībām, kā arī 

labiekārtojot vidi un veidojot 

dzelzceļa staciju par sociālo 

centru. Turpmākajā laika periodā 

plānots mūsdienīgas, lietotājiem 

ērtas un drošas velosipēdu 

novietnes izvietot pie visām 

dzelzceļa stacijām un pieturas 

punktiem, kā arī pēc iespējas pie 

 Ņemts vērā NA Sadarbībā ar VAS 

“Latvijas dzelzceļš” 

izveidot mobilitātes 

punktus (integrēti 

dažādu transporta 

veidu savienojumi, 

tādējādi pēc iespējas 

mazinot 

nepieciešamību pēc 

personiskā 

autotransporta 

izmantošanas), 

dzelzceļa stacijām 

un pieturas punktiem 

piegulošās teritorijās 

izveidojot 

autostāvvietu 

park&drive 

vajadzībām, kā arī 

labiekārtojot vidi un 

veidojot dzelzceļa 

staciju par sociālo 

centru  



dzelzceļa stacijām izvietot 

elektroauto un elektroskūteru 

uzlādes vietas. 

12. 3.2.4.2. Publiskā transporta 

mezglu pilnveide. 2. 

Apakšprioritātes 

pamatojums: 

 

a. Latgales reģionā ir 

samērā neefektīva 

sabiedriskā transporta 

sistēma. Svārstmigrācija 

notiek galvenokārt 

izmantojot privātos auto un 

nelegālos pārvadātājus, jo 

vilcienu un autobusu reisi ir 

laikos, kas nav piemēroti 

darbaspēka, skolēnu un 

studentu kustībai starp 

apdzīvotām vietām. 

(49.lpp) 

Precizēt Nepiekrītam 

apgalvojumam, par 

neefektīvu transporta 

sistēmu, jo Atbilstoši 

MK noteikumiem Nr. 

634 “Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 

organizēšanas kārtība 

maršrutu tīklā” ir 

noteikts kā jautājums 

par izmaiņām maršrutu 

tīklā, tiek skaņots ar 

pašu plānošanas 

reģionu un reģionālās 

nozīmes autobusu 

kursēšanas izmaiņu 

gadījumā bieži tiek 

pielāgots iedzīvotāju 

vajadzībām, ja 

plānošanas reģions to 

atbalsta. Arī vilcienu 

kustības grafiks iespēju 

robežās tiek pielāgots 

iedzīvotāju vajadzībām. 

Vienlaikus ir jāņem 

vērā vilcienu satiksmes 

un vilcienu maršrutu 

specifika, kā arī 

pieejamā transporta 

Nav ņemts 

vērā 

Pierītam, ka 

izmaiņas 

maršrutu tīklos 

tiek skaņotas ar 

plānošanas 

reģionu, taču 

gan maršruti, 

gan grafiks tiek 

pielāgots 

vilcienu 

satiksmes un 

vilcienu 

maršrutu 

specifikai, kā arī 

pieejamā 

transporta 

kapacitātei un 

pieejamiem 

finanšu 

līdzekļiem, kas, 

diemžēl to arī 

padara samērā 

neefektīvu. 

Tādēļ 

nepieciešams to 

attīstīt un 

padarīt 

efektīvāku. 

NA 



kapacitāte un pieejamie 

finanšu līdzekļi, kas var 

ierobežot pielāgošanās 

iespējas. 

13. 3.2.4.2. Publiskā transporta 

mezglu pilnveide, 3. 

Līdzšinējās darbības, d. 

“Līdz 2023.gadam VAS 

Latvijas dzelzceļš 

modernizēs pasažieru 

platformas 48 stacijās un 

pieturas punktos. Tiks 

izveidotas taktilās joslas, 

apziņošanas sistēma un 

vienotas informatīvās 

norādes saskaņā ar 

noteiktiem standartiem. 

Tāpat modernizācijas 

projekts paredz izbūvēt 

pieejas platformām 

cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Projekta 

rezultātā tiktu pilnībā 

modernizēta pasažieru 

infrastruktūra 

elektrificētajās dzelzceļa 

līnijās Rīga– Tukums 2, 

Rīga–Skulte, Rīga–

Krustpils un Rīga–Jelgava.” 

(49.lpp) 

Izslēgt. 

 

Projekts tāds pastāv un 

ir atzīmēts 

priekšlikumos 

“Dzelzceļš” sadaļā. 

Šajā sadaļā nav aktuāls, 

jo aprakstītas darbības, 

kas līdz šim tika veiktas 

citos plānošanos 

reģionos un citos 

dzelzceļa iecirkņos. 

 

 

Ņemts vērā NA Līdzšinējās 

darbības:  

a. Latvijas-Šveices 

sadarbības 

programmas 

ietvaros iegādātie 

skolēnu autobusi 

visām 

pašvaldībām, kas 

nodrošina skolēnu 

pārvadājumus 

īpaši izstrādātos 

maršrutos, tos 

nogādājot uz un no 

skolas. 

b.Lai nodrošinātu 

reģionālo 

iedzīvotāju 

kustību, 

sabiedriskā 

transporta 

pārvadātājiem 

(autobusi un 

pasažieru vilciens) 

tiek kompensēti 

zaudējumi 

subsīdiju veidā no 

valsts budžeta, kas 



rodas nerentablos 

autobusu un 

pasažieru vilciena 

maršrutos.  

c. 2016.gadā tika 

pabeigts Kohēzijas 

fonda līdzfinansēts 

projekts, kura 

ietvaros tika 

modernizēti 9 

dīzeļvilcienu 

vagonu sastāvi, ar 

kuriem pilnībā vai 

daļēji aizstās 

nokalpojušos 

vagonu sastāvus. 

14. Prioritātē   “3.2.3. Prioritāte 

IT” iekļauto apakšprioritāti  

“3.2.3.1. IKT pēdējā jūdze” 

(41-42.lpp) 

Vēršam uzmanību, ka ir 

nepieciešams izvērtēt un veikt 

atbilstošus labojumus un 

precizējumus attiecībā uz 

apakšprioritātes ieviesējiem, 

atbildīgajiem par 

apakšprioritātes ieviešanu, kā arī  

finansējuma avotiem un 

finansējuma apjomu. 

Ņemot vērā, ka Eiropas 

Komisijas 2011.gada 

9.novembra lēmuma 

Nr.(C2011)7699 “Par 

valsts atbalstu 

Nr.SA.33324 (2011/N) 

– Nākamās paaudzes 

tīkli lauku teritorijās” 

(VAP) 21.punkts 

paredz VAS “Latvijas 

Valsts radio un 

televīzijas centrs” 

(LVRTC) 

ierobežojumus attiecībā 

uz pakalpojumu 

sniegšanu 

Ņemts vērā NA Ieviesēji:  

a. LPR pašvaldības 

b. Elektronisko 

sakaru komersanti 

 

Sadaļas  

“Finansējuma 

apjoms” un 

“Atbildīgais par 

apakšprioritātes 

ieviešanu” ir dzēstas 

 

 



galalietotājiem, proti, 

nosaka, ka  visu VAP 

ietvaros 

izbūvētās  infrastruktūr

as ekspluatācijas laiku 

(20 gadus) LVRTC 

nepiedāvās 

mazumtirdzniecības 

pakalpojumus 

galalietotājiem, lūdzam

 kā apakšprioritātes 

ieviesējus noteikt LPR 

pašvaldības un 

elektronisko sakaru 

komersantus, bet 

kā  atbildīgos par 

apakšprioritātes 

ieviešanu: a. LPR 

pašvaldības,  b. 

Satiksmes ministriju 

(par “pēdējās jūdzes” 

attīstības pasākumiem 

ar Eiropas Savienības 

Atveseļošanās un 

noturības mehānisma 

un Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda 

finansējumu 2021.-

2027.gada plānošanas 

perioda 

ietvaros),  c.VARAM.  

 



Lūdzam ievietot 

arī izvērstu informāciju 

par apakšprioritātes 

īstenošanai 

norādīto  finansējuma 

apjomu 200 milj. eiro, 

norādot indikatīvi 

iespējamos finansējuma 

avotus.    

15. 4.3.Ieviešanas uzraudzības 

kārtība. 11. Prioritāšu un 

apakšprioritāšu uzraudzībā 

veido dialogu ar sabiedrību. 

Reizi divos gados (par 

prioritāri vai apakšprioritāti 

atbildīgā institūcija sk. 

Tabulu Nr.1) sagatavo 

pārskatu par prioritātes / 

apakšprioritātes 

sasniegumiem, pārskata 

sagatavošanā piestaistot 

pārējās prioritātes / 

apakšprioritātes ieviešanā 

iesaistītās institūcijas 

(piemēram, citas 

pašvaldības, 

kapitālsabiedrības, 

izglītības institūcijas, 

utml.). 

Skaidrot, kas ir “par prioritāri vai 

apakšprioritāti atbildīgā 

institūcija.”  Vēršam uzmanību, 

ka uzraudzības pārskatu par 

attīstības programmas 

īstenošanas rezultātiem izstrādā 

plānošanas reģions.  

  

Ministru kabineta 2013. 

gada 16. jūlija 

noteikumi Nr. 402 

"Noteikumi par 

plānošanas reģionu 

teritorijas attīstības 

plānošanas 

dokumentiem" 29. 

punkts nosaka, ka 

uzraudzības pārskatu 

par ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas un 

attīstības programmas 

īstenošanas rezultātiem 

plānošanas reģions 

izstrādā ne retāk kā 

reizi divos gados. Tajā 

ietver informāciju par 

veiktajām darbībām, 

rezultatīvo rādītāju 

izmaiņām, secinājumus 

un ieteikumus 

turpmākajai rīcībai, kā 

Ņemts vērā NA 11.Reizi divos gados  

LPR sagatavo 

ieviešanas 

uzraudzības un 

novērtēšanas 

pārskatu un iesniedz 

Attīstības padomei 

2023.g., 2025.g. un 

2027.gadā. 

 



arī informāciju par 

atbilstību ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā 

izvirzītajiem mērķiem. 

16. 4.5.3. Vidēja termiņa 

darbības rezultātu rādītāji 

5.tabula 

(102. lpp) 

Precizēt  Novērtēšanas rādītāji 

un sasniedzamie 

rezultāti, kas attiecas uz 

valsts autoceļiem, nav 

pašvaldību pārziņā, 

tāpēc tie nebūtu šeit 

jāuzrāda. 

Ņemts vērā NA Nokļūšana līdz 

nacionālas nozīmes 

centram pa 

pašvaldību ceļiem 

(min) 

Nokļūšana līdz 

reģionālas nozīmes 

centram no jebkura 

vietējā centra 

reģionā  pa 

pašvaldību ceļiem 

(min) 

Nokļūšana no 

novada centra līdz 

pagasta centriem pa 

asfaltētu pašvaldības 

ceļu (km) 

17. Vispārīgi Rosinām vairāk akcentēt 

dzelzceļu kā izdevīgu alternatīvu 

klimatneitralitātes veicināšanai 

transporta sektorā iedzīvotāju 

mobilitātes risinājumos vidējos 

un lielos attālumos.  

 

Programmā būtu jāvērš 

uzmanība tirgus apstākļiem un 

ārpolitiskās situācijas ietekmei 

uz dzelzceļu kravu pārvadājumu 

 Ņemts vērā NA Precizēta programma 



tranzītu, lai tiktu atspoguļoti 

cēloņi un faktiskās izmaiņas šajā 

pārvadājumu segmentā, kuru 

ietekme varētu turpināties visu 

dokumenta atskaites periodu 

18. Visā dokumentā Lūdzam nelietot terminu 

“automaģistrāles” attiecībā uz 

esošo valsts autoceļu tīklu. 

Latvijā šobrīd nav 

automaģistrāļu.  

Ņemts vērā NA Lietots termins 

“galvenie autoceļi” 

Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2020-2027 Rīcības plāns 

19. 7.punkts “Dienvidaustrumu 

apvedceļa un otrā tilta pāri 

Daugavai būvniecība”. 

(4.lpp) 

Svītrot Kohēzijas fondu kā 

norādīto finanšu avotu. 

Projekts 

“Dienvidaustrumu 

apvedceļa un otrā tilta 

pāri Daugavai 

būvniecība” nav 

iekļauts potenciālo 

Kohēzijas fonda 

projektu sarakstā.  

Ņemts vērā NA svītrots 

Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2020-2027 Esošās situācijas analīze 

20. “ Saskaņā ar Nacionālo 

attīstības plānu paredzēts 

no Latgales līdz Rīgai 

nokļūt 2,5stundu laikā”  

(31.lpp) 

Precizēt. Šāds  mērķis NAP2027 

nav noteikts. 

Ņemts vērā NA Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda 

līdzfinansētie valsts 

reģionālo autoceļu 

pārbūves projekti 

2014.-2020.g. 

plānošanas periodā 

ietver autoceļu 

tehniskā stāvokļa 

uzlabošanu, 

nodrošina autoceļu 

lietotājiem 

komfortablus un 

drošus braukšanas 



apstākļus, samazinot 

autobraukšanas 

izmaksas un ceļā 

pavadīto laiku 

(paredzēts no 

Latgales līdz Rīgai 

nokļūt 2,5stundu 

laikā) un vienlaikus 

pagarinot pārbūvēto 

asfaltbetona segu 

kalpošanas laiku 

(paaugstinot to 

nestspēju) 

21. LPR esošās situācijas 

analīze: 

“2018.gada 6.novembrī 

Ministru kabinetā 

apstiprinātais indikatīvais 

dzelzceļa infrastruktūras 

attīstības plānā 2018.–

2022.gadam paredzēts 

īstenot dzelzceļa tīkla 

elektrifikācijas 1.posmu – 

Daugavpils – Krustpils; 

Rēzekne – Krustpils – Rīga. 

Iznākuma rādītājs – 

pārbūvēto vai modernizēto 

dzelzceļa līniju kopējais 

garums – 300 km). Projekts 

ir nozīmīgs Latvijas 

tautsaimniecības, transporta 

un tranzīta nozares 

Izslēgt. Tika pārvērtētas 

projektu prioritātes un 

pārskatītas to 

finansēšanas iespējas. 

Ņemot vērā augsto 

risku, ka dzelzceļa 

investīciju projektu 

“Latvijas dzelzceļa 

tīkla elektrifikācija” 

realizēšana nebūs 

ekonomiski pamatota, 

turklāt dzelzceļa 

infrastruktūras lietotāji 

nespēs nosegt 

izveidotās dzelzceļa 

infrastruktūras 

uzturēšanas izmaksas 

bez valsts budžeta 

finansējuma atbalsta, 

Ņemts vērā NA dzēsts 



izaugsmes un 

konkurētspējas stiprināšanā 

mainīgos tirgus apstākļos, 

kad īpaši strauji saasinās 

konkurence kā globālā 

mērogā, tā tuvāku reģionu 

un kaimiņvalstu starpā. 

Projekts ļaus saglabāt 

Latvijas tranzīta koridora 

starptautisko konkurētspēju 

un ieņēmumus no tranzīta 

nozares kopējos valsts 

budžeta ieņēmumos. 

… 

Aptuveni 38% no 

investīcijām tiktu apgūtas 

lokāli ar Latvijas 

darbaspēku un materiāliem. 

Daļu no investīcijām 

iecerēts tieši saņemt atpakaļ 

valsts budžetā no 

uzņēmējdarbības papildu 

aktivitātēm un darbaspēka 

papildu iesaistes (nodokļu 

ieņēmumu palielinājums), 

netiešās un inducētās 

ietekmes uz IKP, un papildu 

UIN paaugstinātas 

pārvadātāju peļņas 

rezultātā. Projektam ir 

būtisks Latgales reģiona 

attīstībai, radot papildu 

kā arī ņemot vērā 

ierobežotu finansējuma 

pieejamību un finanšu 

prognozes, 18.03.2020. 

LDZ Valde pieņēma 

lēmumus Nr. VL-

19/124 par projekta 

Nr.6.2.1.1/18/I/001 

“Latvijas dzelzceļa 

tīkla elektrifikācija” 

noslēgto līgumu ar 

Centrālo finanšu un 

līgumu aģentūru 

izbeigšanu. 23.03.2020. 

LDz Padome pieņēma 

lēmumu Nr.PA 1.2./6-1 

“Par iepriekšējo 

piekrišanu 09.10.2019. 

līguma ar Centrālo 

finanšu un līgumu 

aģentūru Nr.L-

2360/2019 par projekta 

Nr.6.2.1.1/18/I/001 

īstenošanu 

izbeigšanai”. 

07.04.2020. starp LDz 

un CFLA tika 

parakstīta  vienošanās 

Nr.L-572/2020 par 

projekta  “Latvijas 

dzelzceļa  tīkla 

elektrifikācija” 



ienākumus vietējiem 

iedzīvotājiem un veicinot 

reģionu bezdarba līmeņa 

samazināšanos. Tas sniegs 

kravu pārvadātājiem 

papildu uzturēšanas un 

enerģijas izmaksu 

ietaupījumu.” 

īstenošanas izbeigšanu. 

  



 Iesniedzējs un pārstāvētā organizācija: DAP Latgales reģionālā administrācija 

Nr. 

p. k. 

Dokumenta redakcija 

(konkrēta punkta redakcija, 

norādot lpp.un dokumentu) 

Priekšlikums vai iebildums par 

projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 

priekšlikumam / 

iebildumam 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts 

vērā 

(aizpilda 

LPR) 

Pamatojums, ja 

iebildums/priekš

likums nav 

ņemts vērā  

(aizpilda LPR) 

Projekta attiecīgā 

punkta galīgā 

redakcija 

(aizpilda LPR) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

Programma: 

Visā dokumentā 
Attīstības programmā ir 

nepieciešams ņemt vērā arī 

akciju sabiedrības “Latvijas 

valsts meži” (turpmāk – LVM) 

meža apsaimniekošanas 

plānus, kuru darbības mērķi ir 

nodrošināt valstij piederošās 

zemes ilgtspējīgu un atbildīgu 

apsaimniekošanu, vienlaicīgi 

gūstot maksimāli iesējamos 

ienākumus īpašniekam – 

valstij. LVM meža 

apsaimniekošanas plāni satur 

informāciju, kuru nepieciešams 

ņemt vērā, plānojot dažāda 

veida un līmeņa aktivitātes 

Reģionā, piemēram, tūrisma, 

dabas aizsardzības, vides un 

klimata utt. 

Pārvalde sniedz 

informāciju, ka vairākām 

Reģionā esošajām īpaši 

aizsargājamām dabas 

teritorijām (turpmāk – 

ĪADT) – dabas 

liegumiem “Lubāna 

mitrājs”, “Grebļukalns”, 

“Dubnas paliene”, dabas 

parkam “Adamovas 

ezers” un aizsargājamo 

ainavu apvidum 

“Augšdaugava”, kurš 

ietver sevī dabas parku 

“Daugavas loki” – tiek 

izstrādāti dabas 

aizsardzības plāni, kuru 

uzdevums ir saskaņot 

dabas aizsardzības, dabas 

resursu izmantošanas, 

reģiona attīstības un citas 

intereses tā, lai tiktu 

saglabātas teritorijas 

dabas vērtības. Dabas 

Ņemts vērā NA Papildināta Esošās 

situācijas analīzes 

sadaļa “Dabas 

aizsardzība” 



aizsardzības plāni ir 

saistoši visu līmeņu 

teritorijas plānojumiem 

un teritorijas 

apsaimniekotājiem. 

Dabas aizsardzības 

plāniem ir ieteikuma 

raksturs 
2. 3.3.3.4. apakšnodaļas 

Dabas aizsardzība 

c. apakšpunktā (80. lpp.) 

“Ekotūrisms, dabai 

draudzīgs tūrisms, ūdens 

izmantošana, pie Daugavas 

esošo pašvaldību sadarbība, 

ezeru izmantošana, ĪADT 

apsaimniekošana attīstās 

nepietiekami. ĪADT (193 

120 ha platībā jeb 13% no 

reģiona teritorijas platības), 

kur noteikts īpašs režīms un 

ierobežota saimnieciskā 

darbība, bieži tiek uztverts 

kā slogs.” 

Reģiona Attīstības programmā 

aicinām veikt dažāda veida 

saimniecisko darbību 

aizliegumu analīzi ĪADT, kuras 

ietvaros identificēt  

aizliegumus, kas rada šajā 

punktā minētos slogus. Analīzi 

nepieciešams veikt kopsakarā 

ar kompensācijas mehānismu 

par saimnieciskās darbības 

aizliegumu ĪADT un ĪADT 

noteiktajiem saimnieciskās 

darbības ierobežojumiem. 

 Ņemts vērā NA Uzdevumi: 

[..] 

l. Veikt dažāda veida 

saimniecisko darbību 

aizliegumu analīzi 

ĪADT kopsakarā ar 

kompensācijas 

mehānismu par 

saimnieciskās 

darbības aizliegumu 

ĪADT un ĪADT 

noteiktajiem 

saimnieciskās 

darbības 

ierobežojumiem. 

 

 

3. 

Esošās situācijas analīze: 

Dokumentā (11.–12. lpp.) 
precizēt informāciju par ĪADT 

un mikroliegumiem 

1.1. Saskaņā ar Dabas 

datu pārvaldības sistēmā 

“OZOLS” (turpmāk – 

DDPS Ozols) esošo 

informāciju Reģiona 

teritorijā atrodas 118 

valsts nozīmes īpaši 

Ņemts vērā NA Precizēta Esošās 

situācijas analīzes 

sadaļa “Dabas 

aizsardzība” 



aizsargājamas dabas 

teritorijas (tajā skaitā 

ģeoloģiskie veidojumi, 

dendroloģiskie stādījumi, 

alejas) (iekļautas arī 

tādas teritorijas, kuras 

daļēji ietilpst Latgales 

reģionā). 

Kopējais dabas 

pieminekļu – 

aizsargājamo koku 

(dižkoku) – skaits DDPS 

Ozols uz 2021. gada 

1. martu ir 1557. Kā 

pareizi norādīts 

Dokumentā “par dižkoku 

ir atzīstams jebkurš koks, 

kas atbilst Ministru 

kabineta 2010. gada 

16. marta noteikumos 

Nr. 264 “Īpaši 

aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie 

aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” 

iekļautajām prasībām”. 

Pārvalde sniedz 

informāciju, ka Reģionā 



vēl nav apzināti visi 

valsts nozīmes dižkoki 

un to skaits varētu būt 

ievērojami lielāks. 

Reģionā ir 344 

mikroliegumi un 154 

mikroliegumu 

buferzonas, kas izveidoti 

īpaši aizsargājamo sugu 

dzīvotņu vai īpaši 

aizsargājamo biotopu 

aizsardzībai. Informācija 

par dižkokiem, 

mikroliegumiem un 

mikroliegumu 

buferzonām pastāvīgi 

tiek papildināta un 

aktuālā informācija par 

tiem pieejama DDPS 

Ozols. 

4. 11. lpp. rindkopa, kas sākas 

ar “viens nacionālais parks 

– Rāznas …” 

nomainīt ar šādu informāciju – 

“Rāznas Nacionālais parks ir 

plaša teritorija nacionāli 

nozīmīgu dabas veidojumu, 

daudzveidīgu biotopu, cilvēka 

darbības neskartu un maz 

pārveidotu ainavu, kultūras un 

vēstures pieminekļu 

saglabāšanai. Tajā notiek 

 Ņemts vērā NA Rāznas Nacionālais 

parks ir plaša 

teritorija nacionāli 

nozīmīgu dabas 

veidojumu, 

daudzveidīgu 

biotopu, cilvēka 

darbības neskartu un 

maz pārveidotu 



zinātniskā izpēte un 

izglītošanas darbs. Nacionālais 

parks kalpo arī rekreācijai un 

tūrismam” 

ainavu, kultūras un 

vēstures pieminekļu 

saglabāšanai. Tajā 

notiek zinātniskā 

izpēte un 

izglītošanas darbs. 

Nacionālais parks 

kalpo arī rekreācijai 

un tūrismam 

5. 5. attēls Attēla apzīmējumu sadaļā ir 

norādīts, ka tajā tiek attēloti arī 

mikroliegumi, dabas 

pieminekļi. Apskatot pašu 

karti, var secināt, ka visā 

Reģionā ir tikai pieci 

mikroliegumi un dabas 

pieminekļi. Lai nerastos 

nevēlami pārpratumi, ieteicams 

veikt kartogrāfiskā materiāla 

papildināšanu vai izvēlēties 

atbilstošāku šādu objektu 

attēlošanu. 

 Ņemts vērā  Mikroliegumi un 

Dabas pieminekļi ir 

pārāk mazas 

teritorijas lai tās 

spētu attēlot visa 

reģiona kartē. Līdz 

ar to precizēta attēla 

apzīmējumu daļa 

6. 12. lpp. norādīts, ka 

saimniecisko darbību īpaši 

aizsargājamās dabas 

teritorijās nosaka Ministru 

kabineta 2010. gada 

16. marta noteikumi 

Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo 

Papildus jānorāda, ka daudzām 

īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām, kas izveidotas 

Reģiona teritorijā, ir izstrādāti 

individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi, līdz 

Informācija par 

aizsargājamo teritoriju 

aizsardzību un 

izmantošanu 

reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem 

Ņemts vērā NA Papildināta Esošās 

situācijas analīzes 

sadaļa “Dabas 

aizsardzība” 



dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” 

ar to šajās teritorijās vispārīgie 

noteikumi nav spēkā. Kā 

piemēru var minēt Ministru 

kabineta 2004. gada 

24. februāra noteikumus Nr. 94 

“Dabas parka “Cirīšu ezers” 

individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”, 

Ministru kabineta 2007. gada 

22. maija noteikumus Nr. 333 

“Dabas parka “Numernes 

valnis” individuālie 

aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” u. c. 

pieejama: 

https://www.daba.gov.lv/

lv/par-ipasi-

aizsargajamam-dabas-

teritorijam. 

 

7.  26. lpp sadaļā Tūrisms dabas teritoriju 

nosaukumus nepieciešams 

papildināt ar atbilstošām īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju 

kategorijām, piemēram, dabas 

liegums “Lubāna mitrājs” utt. 

Tāpat norādām, ka 

nepieciešams veikt labojumu 

attiecībā uz Dokumentā minēto 

– “dabas parks “Rāzna”” –, 

aizstājot to ar “Rāznas 

Nacionālais parks”. 

 Ņemts vērā NA Šajā sakarā jāmin 

vairākas unikālas 

dabas teritorijas, 

piemēram, dabas 

liegums Lubāna 

mitrājs, dabas parki 

– „Daugavas loki”, 

“Dvietes paliene” un 

„Rāznas Nacionālais 

parks”. 

8. 27. lpp sniegta informācija, 

ka Lubāna ezera mitrāja 

komplekss sastāv no 

vairākām mazām 

precizēt Vēršam uzmanību, ka 

2009. gadā ir izveidots 

dabas liegums “Lubāna 

Ņemts vērā NA Vēl minams 

“Lubāna mitrājs”. 

Visā tā areālā 

apvienoti 12 dabas 

https://www.daba.gov.lv/lv/par-ipasi-aizsargajamam-dabas-teritorijam
https://www.daba.gov.lv/lv/par-ipasi-aizsargajamam-dabas-teritorijam
https://www.daba.gov.lv/lv/par-ipasi-aizsargajamam-dabas-teritorijam
https://www.daba.gov.lv/lv/par-ipasi-aizsargajamam-dabas-teritorijam


aizsargājamām teritorijām. mitrājs”, kurā apvienoti 

kādreizējā Lubāna 

mitrāja kompleksā 12 jau 

esoši dabas liegumi 

(Bērzpils purvs, Īdiņu 

purvs, Īdeņas un 

Kvapānu dīķi, Lagažas-

Šnitku purvs, Lubānas 

ieplakas, Lubānas un 

Sūļagala purvs, 

Pārabaine, Pededzes 

lejtece, Salas purvs, 

Tīrumnieku purvs, 

Seldžu ozolu audze un 

Audīles mežs), papildus 

iekļaujot Lubāna ezeru 

un bioloģiski vērtīgas 

ezeram pieguļošas 

teritorijas.  

liegumi (Bērzpils 

purvs, Īdiņu purvs, 

Īdeņas un Kvapānu 

dīķi, Lagažas-Šnitku 

purvs, Lubānas 

ieplakas, Lubānas un 

Sūļagala purvs, 

Pārabaine, Pededzes 

lejtece, Salas purvs, 

Tīrumnieku purvs, 

Seldžu ozolu audze 

un Audīles mežs), 

kopā ar Lubāna 

ezeru un bioloģiski 

vērtīgām ezeram 

pieguļošas 

teritorijām.   Tas 

iekļauts Eiropas 

putniem nozīmīgo 

vietu sarakstā un ir 

populārs putnu 

novērošanai. 

 

9.  Vietējās nozīmes ĪADT ir 

nozīmīgs dabas un rekreācijas 

resurss, kam būtu jāpievērš 

lielāka uzmanība teritorijas 

plānošanas dokumentos 

Reģionā ir noteiktas arī 

vietējas nozīmes īpaši 

aizsargājamas dabas 

teritorijas (turpmāk – 

vietējās nozīmes ĪADT), 

kuras saskaņā ar likuma 

“Par īpaši aizsargājamām 

teritorijām” 13. panta 

Ņemts vērā NA Papildināta Esošās 

situācijas analīzes 

sadaļa “Dabas 

aizsardzība” 



trešo daļu ir dibinājušas 

un apsaimnieko 

pašvaldības. 

 Rēzeknes novadā kā 

vietējās nozīmes ĪADT ir 

noteiktas Žogotu parks 

Čornajas pagastā, 

Ozolmuižas parks 

Ozolmuižas pagastā, 

Ilzenbergas muižas parks 

Ilzeskalna pagastā, 

Zaļmuižas parks 

Nautrēnu pagastā. 

Rēzeknes novadā 

pašvaldības nozīmes 

dabas un 

kultūrvēsturiskie objekti 

un teritorijas ir arī 

Bērzgales lapegļu aleja 

Bērzgales pagastā, 

Opiņķu Velna ala 

Nautrēnu pagastā, 

Balteņu laukakmens 

Čornajas pagastā, 

Loboržu akmens Vērēmu 

pagastā. 

Viļakas novadā kā 

vietējās nozīmes ĪADT ir 



noteikts dabas parks 

“Balkanu kalni” Šķilbēnu 

pagastā un dabas liegums 

“Liepnas upes ieleja” 

Žīguru pagastā. 

Šobrīd Dabas 

aizsardzības pārvalde 

veic informācijas 

aktualizēšanu DDPS 

Ozols par vietējas 

nozīmes ĪADT un ir 

izsūtījusi vēstules 

pašvaldībām, kuru 

teritorijās pēc dažādos 

avotos minētām ziņām ir 

vietējas nozīmes ĪADT, 

lūdzot sniegt informāciju 

par to pašreizējo statusu. 

Tiek veikta no 

pašvaldībām saņemtās 

informācijas apkopošana. 

Līdz ar to vietējās 

nozīmes ĪADT skaits 

Reģionā varētu būt 

lielāks. 

10.  Svarīgi ir Reģiona plānošanā 

ievērot pamatprincipus, kuru 

īstenošana nepieļautu ezeru 

ūdens kvalitātes samazināšanos 

Reģiona teritorija ir ar 

ezeriem bagātākais 

reģions Latvijā. Īpaši 

minama ir Sauleskalna 

ezerzeme (35 ezeri) un 

Rāznas Nacionālais 

Ņemts vērā NA Papildināta Esošās 

situācijas analīzes 

sadaļa “Dabas 

aizsardzība” 



parks, kas ir viens no 

ezeriem bagātākajiem 

apvidiem visā Latvijā un 

ko raksturo unikālas 

dabas vērtības, izcili 

gleznainas un 

daudzveidīgas ainavas, 

kā arī sena un bagāta 

kultūrvēsture. Tās dabas 

vērtību vissvarīgākais 

elements ir daudzie dziļie 

un tīrie ledāja veidotie 

ezeri, kuri atbilstoši 

DDPS Ozols pieejamajai 

informācijai ir īpaši 

aizsargājami biotopi - 

Drīdzis, Sivers, Ārdavs, 

Cārmans, Ojats, Rāzna, 

Zosnas ezers, Ežezers un 

citi. Labās ūdens 

kvalitātes un lielā 

dziļuma dēļ Ārdavs, 

Biešons, Cārmans, 

Cierps, Drīdzis, Jazinks, 

Lejs, Sivers, Rāzna, 

Zosnas ezers un citi 

Reģiona ezeri ir iekļauti 

prioritāro lašveidīgo 

ūdenstilpju sarakstā, kurš 

noteikts Ministru 

kabineta 2002. gada 

12. marta noteikumos 



Nr. 118 “Noteikumi par 

virszemes un pazemes 

ūdeņu kvalitāti”. Lai 

saglabātu ezeru labo 

kvalitāti, ir svarīgi 

samazināt barības vielu 

ienesi ezeros no to 

sateces baseiniem. 

Saimnieciskā darbība 

ezeru sateces baseinā, 

piemēram, pļavu 

uzaršana un jaunu 

lauksaimniecisko platību 

veidošana, ar rapsi un 

kukurūzu apsēto platību 

palielināšana, vidē 

paliekošu augu 

aizsardzības līdzekļu 

izmantošana 

lauksaimniecības 

platībās, aktīva 

mežsaimnieciskā 

darbība, rekreācija, ezera 

krastu apbūve, jebkādu 

neattīrītu notekūdeņu 

ieplūde, kā arī ezeru 

aizsargjoslu neievērošana 

palielina biogēnu ienesi 

ezeros. 

11.  Reģionā ir vērojamas 

tendences, kas saistāmas ar 

lauksaimniecībā izmantojamo 

 Ņemts vērā NA Papildināta Esošās 

situācijas analīzes 

sadaļa “Dabas 



platību apmežošanu tādās 

vietās, kur to līdzšinējā 

apsaimniekošana ir ievērojami 

apgrūtināta. Tomēr pirms šādu 

darbību veikšanas ir 

nepieciešams rūpīgi izvērtēt 

apmežošanas ietekmi uz ainavu 

telpu visa Reģiona un Latvijas 

mērogā. Veicot 

lauksaimniecības zemju 

apmežošanu sevišķi ainaviskās 

vietās, piemēram, upju un 

ezeru krastos, tiktu ievērojami 

samazināts atvērto un 

reģionam raksturīgo ainavu 

īpatsvars, kas nav vēlams. 

aizsardzība” 

12  Reģiona teritorijā izveidots 

plašs meža autoceļu tīkls, kuru 

tuvā nākotnē plānots 

paplašināt. Būtiskākie riski, 

kas apdraud ne vien mežu 

masīvu, bet arī mozaīkveida 

ainavu ar ievērojamu mežu 

īpatsvaru bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu, ir 

mežu fragmentācija un 

traucējumu palielināšana, ko 

rada ceļu ekspluatācija. Šobrīd 

jau daļa meža teritoriju, 

izbūvējot meža autoceļus, ir 

fragmentēta. Papildus jānorāda, 

ka šo ceļu būvniecība nav 

Gan meža ceļu, gan 

mežsaimnieciskās 

darbības ietekmē 

radusies mežu un meža 

biotopu fragmentācija 

būtiski mazina gan meža 

kā reto un aizsargājamo 

sugu dzīvotnes vērtību, 

gan meža ainavisko 

vērtību 

Ņemts vērā NA Papildināta Esošās 

situācijas analīzes 

sadaļa “Dabas 

aizsardzība” 



stratēģiski izvērtēta, un bieži 

meža autoceļi beidzas vien 

dažu simtu metru attālumā no 

citiem autoceļiem un dabiskām 

brauktuvēm, tādējādi 

neveidojot savienojumu, kas 

būtu nepieciešams, vērtējot 

kopējo ceļu tīklu reģionā. 

13.  dabisko upju posmu tīrīšanas 

darbi ir nepieciešami, bet būtu 

ļoti kritiski jāvērtē to apjoms, 

lai dabiskās upes netiktu 

pārveidotas un tām raksturīgā 

bioloģiskā daudzveidība 

nesamazinātos. 

Tā kā Reģiona teritorija 

ir bagāta ar upēm, liela 

daļa no tām ir 

mazpārveidotas dažādu 

saimniecisko darbību 

rezultātā. Tām ir 

saglabājies nepārveidots 

dabiskais tecējums un 

daudzas no tām atbilst 

īpaši aizsargājamā 

biotopa – Upju 

straujteces un dabiski 

upju posmi – pazīmēm. 

Palielinoties pieejamajam 

finansējumam no dažāda 

veida projektiem un 

citiem finansējuma 

avotiem, konstatēts, ka 

vēlme veikt dažāda veida 

un apjoma saimnieciskos 

darbus, kas saistāmi ar 

upju un meliorācijas 

sistēmu tīrīšanu, pieaug. 

Tomēr ir jāatzīmē fakts, 

Ņemts vērā NA Papildināta Esošās 

situācijas analīzes 

sadaļa “Dabas 

aizsardzība” 



ka šāda veida darbības ir 

nepieciešams rūpīgi 

izvērtēt arī no dabas 

daudzveidības viedokļa 

14.  plānojot dažāda veida 

meliorācijas sistēmu 

būvniecības, atjaunošanas un 

pārbūves darbus, būtu jāpievērš 

īpaša uzmanība, lai netiktu 

izmainīti dažādi hidroloģiskie 

parametri. 

Reģionā ir vairākas 

purvu, mitro mežu un 

upju palieņu platības, 

kurās tām raksturīgos 

mitruma apstākļus ir 

svarīgi uzturēt ilgstošā 

laika periodā. Reģionā ir 

izveidoti vairāki dabas 

liegumi, piemēram, 

Lubāna mitrājs, Orlovas 

(Ērgļu) purvs, Stompaku 

purvi, Klešniku purvs, 

Gulbju un Platpirovas 

purvs, Lielais Pelečāres 

purvs u. c. 
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15   Pieaugot publisko 

pasākumu popularitātei, 

kas pulcē lielu skaitu 

apmeklētāju (piemēram, 

velosacensības, 

orientēšanās sacensības, 

taku skrējieni, bezceļa 

braucieni, pārgājieni, 

dažāda veida festivāli 

u. c.), tiek radīta būtiska 

papildu antropogēnā 

slodze uz dažāda veida 

teritorijām ar augstu 
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dabas vērtību un 

biotopiem. 

16.   Katru gadu aizvien 

populārāki kļūst 

pārgājieni, laivu 

braucieni, purvu 

pārgājieni, “krastingi”, 

“upingi” u. c. līdzīgas 

aktivitātes, kas ne 

vienmēr notiek zinošu 

gidu pavadībā un 

atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem 

aktiem. Šāda veida 

aktivitātes Reģionā ir 

norādītas kā īpaši 

nozīmīgas tūrisma jomā. 

Aktīva brīvā laika 

pavadīšana pie dabas ir 

atzīstama par 

popularizējamu un 

attīstāmu visas valsts 

līmenī. Reģiona teritorija 

paver ļoti plašas iespējas 

šajā jomā, un Reģionā ir 

izstrādāti maršruti, kuros 

pieejama dažāda veida 

labiekārtota 

infrastruktūra. Tomēr 

jāņem vērā, ka ne 

vienmēr āra aktivitātēm 

tiek izmantoti minētie 
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maršruti, kā rezultātā 

plaši tiek apmeklētas 

dabas teritorijas bez 

speciāli labiekārtotām 

vietām, un kas ir īpaši 

jutīgas pret jebkāda veida 

antropogēno slodzi. Arī 

publiski pieejamie 

maršruti ne vienmēr ir 

aprīkoti ar speciālām 

telšu vietām, ugunskuru 

vietām, tualetēm, lai 

samazinātu apmeklētāju 

negatīvo ietekmi, it īpaši 

pārgājienu maršrutos, 

kuros attālums starp 

apdzīvotajām vietām ir 

liels vai vispār neved gar 

tām. 

17.  Ieteicams Reģiona dažāda 

līmeņa plānošanas dokumentos 

izvērtēt dažādu invazīvo sugu 

izplatību, to ietekmi uz 

Reģionam raksturīgo ainavu un 

iespējas šo sugu izplatības 

ierobežošanā un apkarošanā.  

 

Svarīgi uzsvērt dažādu 

invazīvo sugu 

(piemēram, Sosnovska 

latvāņa, adatainā 

dzeloņgurķa, signālvēža 

u. c. sugu) postošo 

ietekmi uz Reģiona 

ainavu, dabu, ekonomiku 

un pat cilvēku veselību. 

Valsts augu aizsardzības 

dienests ir uzsācis akciju 

“Par Latviju bez 

latvāņiem” un akcijas 
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ietvaros sniedza 

informāciju, ka 2020. 

gadā Latvijā ar 

Sosnovska latvāņiem 

aizauguši 10 782,96  ha 

zemes, tie sastopami 105 

Latvijas pilsētās un 

novados. Viens no 

Latvijā visplašāk ar 

Sosnovska latvāņiem 

invadētajiem novadiem ir 

Reģionā iekļautais 

Dagdas novads. Plašāka 

informācija ar Sosnovska 

latvāņiem invadētajām 

platībām pieejama 

http://karte.vaad.gov.lv/. 

Savukārt adatainā 

šāvējgurķa strauja 

izplatība ir konstatēta 

Daugavas krastos, kur tas 

ir pārņēmis lielu daļu no 

upes krastiem un 

ievērojami izmainījis 

ainavu 

18.  Attīstības programmas visās 

sadaļās būtu nepieciešams 

iestrādāt rīcības kopumu 

antropogēnās slodzes negatīvās 

ietekmes samazināšanai un 

ierobežošanai īpaši 

aizsargājamajās dabas 

cilvēku aktivitātes 

ietekmes (saimnieciskā 

darbība ezeru sateces 

baseinos, ezeru krastu 

apbūve, notekūdeņu 

ieplūde, pļavu uzaršana, 

augu aizsardzības 
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teritorijās, ainaviski vērtīgajās 

teritorijās un no bioloģiskās 

daudzveidības viedokļa 

vērtīgajās teritorijās. Līdz ar to 

Attīstības programmas ietvaros 

būtu izstrādājams rīcību 

kopums, kas nodrošinātu, ka 

minētajās teritorijās 

antropogēnā slodze tiktu 

kontrolēta un šajās jutīgajās 

teritorijās tiktu saglabāti īpaši 

aizsargājamie biotopi, īpaši 

aizsargājamo augu, putnu sugu 

dzīvotnes, tiktu nodrošinātas 

ūdeņu un mežu 

aizsargfunkcijas, tiktu 

novērsta/samazināta erozijas 

procesu attīstība, kā to nosaka 

Sugu un biotopu aizsardzības 

likums un Latvijas ainavu 

politikas pamatnostādnes. 

līdzekļu izmantošana 

lauksaimniecības 

platībās, aktīva 

mežsaimnieciskā darbība 

– mežu fragmentācija un 

traucējumu palielināšana, 

izbūvējot meža autoceļus 

–, derīgo izrakteņu 

ieguves vietu 

paplašināšana un jaunu 

radīšana, dažāda veida 

rekreācija, kas pulcē lielu 

skaitu apmeklētāju u. c.) 

summējas, un summārā 

antropogēnā slodze uz 

dabas vērtībām kļūst 

nekontrolējama, radot 

būtisku negatīvu ietekmi 

uz esošajām dabas 

vērtībām, tās noplicinot, 

iznīcinot, kā arī 

pastiprinot erozijas 

procesu attīstību 

19.  Pārvalde rekomendē Reģiona 

Attīstības programmā iekļaut 

zaļās infrastruktūras stratēģijas 

pamatprincipus 

Savvaļas augiem un 

dzīvniekiem, lai 

nodrošinātu to ilgtermiņa 

dzīvotspēju, ir jābūt 

iespējai pārvietoties, 

migrēt, izkliedēties un 

apmainīties populācijām 

starp aizsargājamajām 

teritorijām un ārpus tām. 
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Pārvalde dara zināmu, ka 

Eiropas Padome 

2013. gadā ir pieņēmusi 

zaļās infrastruktūras 

stratēģiju “Zaļā 

infrastruktūra – Eiropas 

dabas kapitāla 

pilnveide”. 

20.  Ainavu plāna izstrādē 

nepieciešams vērst uzmanību 

uz augstvērtīgo ainavu telpu 

saglabāšanu, paredzot arī 

risinājumus, kas nodrošinās 

mērķtiecīgu ainavu kvalitātes 

uzlabošanu, novērstu 

augstvērtīgo ainavu telpu 

izzušanu un uzlabotu ainavu, 

kur tās vērtība ir mazinājusies 

vai zudusi. 

Piemēram, galvenokārt 

Daugavas upes tuvumā ir 

izveidotas vairākas 

derīgo izrakteņu ieguves 

vietas, no kurām lielākā 

daļa aktīvi tiek 

izmantotas arī šobrīd, 

tomēr vērtējot ilgtermiņā, 

būtu svarīgi noteikt īpaši 

vērtīgās ainavu telpas 

Daugavas upes tuvumā 

un citās ainaviski 

vērtīgajās Reģiona 

teritorijas daļās. Ierīkojot 

derīgo izrakteņu ieguves 

vietas, neatgriezeniski 

tiek pārveidots reljefs un 

izmainīta ainava, kas 

īpaši Daugavas tuvumā 

nebūtu vēlama. Nosakot 

šādas ainaviski vērtīgās 

teritorijas un piemērojot 

tām īpašus aizsardzības 

noteikumus Reģiona 
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dažāda līmeņa 

plānošanas dokumentos, 

tiktu izvērtēts īpaši 

vērtīgo ainavas telpu 

izvietojums un veicināta 

turpmāka to aizsardzības 

nodrošināšana. Šāda 

izvērtējuma ietvaros būtu 

ieteicams noteikt arī no 

ainavas viedokļa 

mazvērtīgākās Reģiona 

teritorijas daļas, kurās 

derīgo izrakteņu ieguve 

neveicinātu ainavas un 

dabas un kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

noplicināšanos. 

  

 


