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Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam RĪCĪBAS PLĀNS
(reģionālie pasākumi tiek īstenoti visā dokumenta darbības laikā no 2021.līdz 2027.gadam)
Iznākuma
(output)
rezultatīvie
rādītāji

Finanšu
resursi un
avoti

Pieaudzis
iesniegto patentu
skaits

1. ES fondi
2.Valsts
pētniecības
programma
3.Apvārsnis
Eiropa
4.Citi ārvalstu
un pārrobežu
sadarbību
veicinoši
finanšu
instrumenti

Daugavpils
Universitāte
Daugavpils
pilsētas dome
Komersanti
LPR
administrācija
LTRK Latgales
birojs

1.ES fondi
2.Pašvaldību
finansējums
3.Valsts
programmas

RTA
Rēzeknes pilsētas
dome
Komersanti
LPR
administrācija
LTRK Latgales
birojs

1. Valsts
finansējums
2. ES fondi

Malnavas
koledža
LPR novadu
pašvaldības

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

APR.1.1.1. Daugavpils Universitāte
1.Reģionam vajadzīgo speciālistu sagatavošana

PRIORITĀTE PR.1.1. EKSELENCE

RV.1. PRASMES

2.Mācību programmu un moduļu pilnveidošana
3.Sadarbības ar darba devējiem uzlabošana
4.Industrijas pasūtīto pētījumu veikšana
5.Tirgus orientēto starpdisciplināro pētījumu veikšana
6.Nozares rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādes
7.Akadēmiskā personāla mobilitāte, iesaistoties dažādās mobilitātes programmās/ projektos
8.Prototipu izstrāde

APR 1.1.2. Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija
1.Starpdisciplinārās profesionālās pilnveides programmas (STEM jomā) izstrāde un ieviešana Latgales
reģiona vidusskolās
2.Atbalsts STEM vajadzībām nepieciešamajam aprīkojumam un tehnoloģijām, kā arī IT skolvadības
un mācību procesa risinājumiem, lai nodrošinātu mācību līdzekļu un aprīkojuma atbilstību pilnveidotā
mācību satura īstenošanas vajadzībām

Veikti uzņēmumu
pasūtīti pētījumi
(skaits)

3.Pētījumi par Latgales reģiona darbaspēka mobilitāti, sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
4.Citi pielietojamie pētījumi
5.Latgales reģiona mobilitātes programmas izstrāde

APR 1.1.3. Malnavas koledža
1.Pētījumi studiju programmu un mācību procesa uzlabošanai
2.Studiju programmu attīstība
3.Pieredzes apmaiņa un sadarbība gan vietējā mērogā, gan starptautiski
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Grādu vai
kvalifikāciju
ieguvušo skaits
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APR 1.1.4. Augstskolu filiāļu un programmu attīstība Latgalē
1.Studiju programmu izstrāde un ieviešana
2. Nozaru pētījumi par darba tirgus aktuālo un nākotnes pieprasījumu Latgales reģionā

Iedzīvotāju, jo
īpaši jauniešu
īpatsvara,
pieaugums (skaits)

1. Valsts un
pašvaldību
finansējums
2. ES fondi

LPR novadu
pašvaldības
Augstākās
izglītības iestādes

1. ES fondi
2.Valsts
finansējums
3. Pašvaldības
finansējums

LPR
profesionālās
izglītības iestādes
un koledžas
LPR
administrācija

1. ES fondi
2. Valsts
finansējums

Profesionālās
izglītības un
augstākās
izglītības iestādes
Citas izglītības
iestādes
LPR novadu
pašvaldības
LPR

1. Pārrobežu
sadarbības
programmas
2. ES fondi
3. Pašvaldības
un valsts
līdzfinansējum
s

Profesionālās un
augstākās
izglītības iestādes
Citas izglītības
iestādes

APR 1.2.1. Profesionālās izglītības iestādes
1. Infrastruktūras attīstība, t.sk. ēku atjaunošana, uzlabošana, pielāgošana
2. Aprīkojuma, iekārtu un tehnoloģiju mācību procesa nodrošināšanai iegāde
3. Digitālu mācību programmu izveide un īstenošana
4. Informācijas par profesionālās izglītības iestādēm un koledžām digitalizācija
5.Profesionālās kultūrizglītības programmu attīstīšana, izglītojot nākamos kultūras un radošo industriju
profesionāļus

1. Profesionālo
kvalifikāciju
ieguvušo
iedzīvotāju
īpatsvara
pieaugums (%)
2. Jaunu mācību
programmu un
moduļu ieviešana
(skaits)

APR 1.2.2. Reģionālais proforientācijas mehānisms
1. Latgales plānošanas reģiona profesionālās orientācijas programmas un ieviešanas posmu izstrāde
2. Konsultāciju centru izveide novadu pašvaldībās un pagastos
3. Infrastruktūras attīstība, t.sk. aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde
4. Mācību programmu izstrāde, nodrošinot savstarpēju papildinātību un nepārklāšanos

Ieviesti
nodarbināto
apmācības
pasākumi (cilvēku
skaits)

5. Digitālu mācību materiālu un izglītības platformu izstrāde

APR 1.2.3. Mūžizglītība augstskolās un profesionālās izglītības iestādēs
1. Mūžizglītības centra izveidošana
2. Mūžizglītības programmu izstrāde, pielāgojot to apguvi gan klātienē, gan tālmācībā

3. Infrastruktūras attīstība, ja nepieciešams
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Apmācīti
darbinieki
atbilstoši vietējā
darba tirgus
vajadzībām,
vietējo uzņēmēju
vajadzībām
(cilvēku skaits)
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APR 1.2.4. NVA sniegtais atbalsts
1. Atbalsts uzņēmumu izaugsmes vajadzībās balstītai, mērķorientētai pieaugušo izglītībai, nodrošinot
nozares uzņēmumu pasūtītas darbinieku mācības uzņēmumu darba ražīguma un produktivitātes
veicināšanai un stratēģiskai uzņēmumu cilvēkresursu attīstībai un plānošanai

2. Attīstīt sistēmisku darba devēju ieguldījumu nodarbināto prasmju attīstībā ātrai un efektīvai
darbaspēka pielāgošanai darba tirgus attīstības vajadzībām

Palielinās
uzņēmumu
mērķorientēti
īstenotu
kvalifikācijas
apmācību skaits
(cilvēku skaits)

1. ES fondi
2.Valsts
finansējums
3. Privātais
finansējums

Nodarbinātības
valsts aģentūra
Komersanti
LPR novadu
pašvaldības
Pašvaldību
kapitālsabiedrība
s

1. ES fondi
2.Valsts
finansējums
3. Pašvaldību
finansējums

VAS Latvijas
Valsts ceļi
LPR novadu
pašvaldību
domes

1. ES fondi
2. Valsts
finansējums
3. Privātais
finansējums

VAS Latvijas
dzelzceļš
Komersanti

3. Izveidot atbalsta mehānismu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences
novērtēšanai

Projektu idejas Pielikumā Nr.1 PRASMES

RV.2. SAVIENOJUMI

PRIORITĀTE PR.2.1. MAĢISTRĀLES

RV.2. SAVIENOJUMI

APR 2.1.1. Galvenie autoceļi
1. Atbalstīta vai iniciēta autoceļu pārbūve un ceļu seguma atjaunošana, t.sk. autoceļu posmos, kas ir
attīstības centru tranzītielas
2. Atbalstīta vai iniciēta autoceļu pārbūve un ceļu seguma atjaunošana autoceļu posmos, kas ir
attīstības centru pilsētu ielas un kas sekmē komercdarbības attīstību un nodrošina piekļuvi TEN-T
autoceļu tīklam
3. Atbalstīta vai iniciēta valsts galveno ceļu posmu pilsētās atjaunošana, t.sk. tiltu būvniecība un
rekonstrukcija

1. Rekonstruētie
galvenie autoceļi
(km)
2. Jaunizveidoti
savienojumi
(maršruti)

APR 2.1.2. Dzelzceļš
1. Projekta “Dzelzceļa infrastruktūras 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, atbalsts.
2. 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,
atbalsts.
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Nodarbinātības
rādītāju
pieaugums (%)
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3. Veicināt multimodālo punktu izveidi – ēku rekonstrukcija, būvniecība, transporta sistēmas
savienojuma elementu izbūve
4. Veicināt Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta īstenošanu dzelzceļa līniju Krustpils –
Rēzekne un Krustpils – Daugavpils modernizācijai.

APR 2.1.3. Robežšķērsošana
1. Veicināt esošo robežšķērsošanas punktu modernizēšanu
2. Iniciēt jaunu robežšķērsošanas punktu izveidi ar eksporta un tranzīta procedūru noformēšanas
iespēju
3. Atbalstīt viedu robežkontroles tehnoloģiju ieviešana
4. Atbalstīt muitas un loģistikas centra izbūve un nepieciešamo pievadceļu un savienojumu izbūvi
5. Atbalstīt loģistikas centru izveidi

1. Uzlabota un
paātrināta robežu
šķēršana (min.)
2. Jauni
uzņēmumi
pierobežā (skaits)

1. ES fondi
2. Valsts
finansējums
3. Privātais
finansējums

Iekšlietu
ministrija

APR 2.1.4. Daugavpils lidosta – Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centrs
1. Veicināt sertificēta civilās aviācijas lidlauka izveidi komerciālu gaisa pārvadājumu veikšanai
2. Veicināt aviācijas centra izveidi, kas ietver pilotu skolas, planierisma centra, aviācijas tehnoloģiju
izmēģinājumu poligona, gaisa kuģu ilgtermiņa stāvvietu centra, gaisa kuģu ekspluatācijas un tehniskās
apkopes centra izbūvi un aprīkošanu
3. Atbalstīt lidostas pievadceļu un lidlauka skrejceļu izbūvi, t.sk. nepieciešamo aeronavigācijas un
sakaru aprīkojuma un iekārtu iegādi un uzstādīšanu
4. Veicināt ražošanas un komercteritoriju attīstību lidostas apkārtnē

1. Piesaistītas
privātās
investīcijas (eiro)
2. Jaunas darba
vietas (skaits)

1. ES fondi
2. Valsts
finansējums
3. Pašvaldību
finansējums
4. Privātais
finansējums

Daugavpils
pilsētas dome
Augšdaugavas
novada
pašvaldība

1. ES fondi
2. Valsts
finansējums
3. Pašvaldību
finansējums
4. Pārrobežu
sadarbības
programmas

VAS Latvijas
Valsts ceļi
LPR novadu
pašvaldības
Reģiona attīstības
centri

PRIORITĀTE 2.2. CEĻI

APR 2.2.1. Savienojumi starp attīstības centriem un pagastiem
1. Veicināt autoceļu pārbūvi un ceļu seguma atjaunošanu, t.sk. autoceļu posmos, kas ir attīstības
centru tranzītielas (ceļu saraksts Pielikumā Nr.2.1.)
2. Atbalstīt attīstības centru un reģionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstību,
satiksmes organizācijas pilnveidi
3. Atbalstīt attīstības centru un reģionālās nozīmes centru tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu un ielu
būvniecību un rekonstrukciju
4. Atbalstīt ceļu sakārtošanu uz pagastu centriem un attālām apdzīvotām vietām (ceļu saraksts
Pielikumā Nr.2.2.)
5. Veicināt attīstības centru apvedceļu izbūvi, nodrošinot to pieejamību un uzlabojot piekļuvi TEN-T
tīklam
6. Veicināt Austrumu stīgas projekta posmu atjaunošanu
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1. Nokļūšana līdz
nacionālas
nozīmes centram 45 min.
2. Nokļūšana līdz
reģionālas
nozīmes centram
no jebkura vietējā
centra reģionā - 30
min.
3. Nokļūšana no
novada centra līdz
pagasta centriem
pa asfaltētu ceļu
(īpatsvars %)
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APR 2.2.2. Attīstības centru mobilitātes infrastruktūras uzlabojumi
1. Veicināt veloceliņu un velo infrastruktūras izbūvi gar autoceļiem pašvaldību teritorijās, velo
tīklojums
2. Veicināt ielu, ceļu rekonstrukciju, attīstību, t.sk lietus notekūdeņu savākšanas infrastruktūras un
apgaismojuma izbūvi
3. Atbalstīt tiltu un pārvadu atjaunošanu
4.Atbalstīt velopunktu attīstību Latgalē, velo apkopi un velo servisu izveidi

1. Tūrisma
nozares ieņēmumu
pieaugums novadā
(eiro, %) 2.
Velopunktu
attīstība (skaits)

1. ES fondi
2. Pārrobežu
sadarbības
programmas
3. Pašvaldību
finansējums
4. Valsts
finansējums

LPR novadu
pašvaldības

Piekļuves iespēju
palielināšanās
ātrgaitas platjoslas
internetam (skaits)

1. ES fondi
2. Privātais
finansējums
3. Valsts
finansējums

LVRTC
LPR pašvaldības
Elektronisko
sakaru
komersanti

1. ES fondi
2. Pārrobežu
sadarbības
programmas
3. Pašvaldības
finansējums

LPR pašvaldības
Pašvaldību
iestādes un
kapitālsabiedrība
s
Biznesa
inkubatori
Nevalstiskās
organizācijas u.c.

1. ES fondi
2. Valsts
finansējums
3. Privāts
līdzfinansējum
s

Latgales
plānošanas
reģiona
pašvaldības

APR 2.3.1. IKT pēdējā jūdze
1. Attīstīt “Vidējās jūdzes” un “pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru (reģionālie
projekti pielikumā Nr.2.3.)
2. Atbalstīt 5G mobilo sakaru tīkla izbūvi un atbilstošas IKT infrastruktūras iegādi

APR 2.3.2. Publiskie interneta pieejas punkti

PRIORITĀTE PR.2.3. IT

1. Veicināt interneta pieslēgumu izveidi
2. Atbalstīt nepieciešamās IKT infrastruktūras iegādi un ierīkošanu

3. Atbalstīt iekārtu un datortehnikas iegādi un uzstādīšanu

Izveidoti vai
pilnveidoti
publiskie interneta
punkti (skaits)

APR 2.3.3. Digitālo prasmju attīstība
1. Veicināt nozaru un nodarbināto individuālajās vajadzībās balstītu pieaugušo izglītību, tādējādi ceļot
nodarbināto personisko un profesionālo kapacitāti, digitālo prasmju attīstību (piemēram, digitālo
prasmju mācību programmas īstenošana, digitālo iespēju izmantošanas nodrošināšana, paaugstinot
IKT iespēju izmantošanu,)
2. Veicināt uz sabiedrību un komersantiem orientēto digitālo iespēju un platformu izmantošanu un
prasmju attīstību
3. Veicināt digitālo aģentu datorprasmju uzlabošanu

Nodarbinātības
rādītāju
pieaugums, ko
sekmējusi IKT
prasmju apguve
vai uzlabošana
(%)

4. Atbalstīt tūrisma pakalpojumu digitalizāciju
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APR 2.4.1. Publiskā transporta pārvaldības uzlabojumi
1. Veicināt sabiedriskā transporta un pašvaldību autoparka pakāpenisku nomaiņu uz videi draudzīgu
autotransportu un uzlādes staciju ierīkošanai autoparkos
2. Veicināt elektroautobusu iegādi skolēnu pārvadāšanai, sociālo un citu pašvaldības dienestu
vajadzībām
3. Atbalstīt autoparku uzlādes staciju ierīkošanu

PRIORITĀTE PR.2.4. MOBILITĀTE

4. Veicināt sabiedriskā transporta pieejamību personām ar funkcionālajiem traucējumiem

1. Iegādāti
skolēnu autobusi
un cits
autotransports
(skaits)
2. Ierīkotas
elektrotransporta
uzlādes stacijas
(skaits)
3. Samazināts
CO2 izmešu
daudzums
(kg/gadā)

1. ES fondi
2. Valsts
finansējums

LPR pašvaldības
Sabiedriskā
transporta
uzņēmumi

1. ES fondi
2. Privātais
finansējums
3. Pašvaldības
finansējums

LPR pašvaldības
Komersanti

1. ES fondi
2. Pārrobežu
sadarbības
programmas
3. Pašvaldības
finansējums

LPR pašvaldības
Potenciāli
uzlādes staciju un
punktu
pakalpojumu
sniedzēji

APR 2.4.2. Publiskā transporta mezglu pilnveide
1. Atbalstīt multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstību, izveidojot multimodālos transporta
mezglus
2. Atbalstīt pilsētas ielu un tranzītsatiksmei izmantojamo ielu infrastruktūras izbūvi, pārbūvi un
atjaunošanu, nodrošinot integrētas transporta sistēmas veidošanu, uzlabojot transporta infrastruktūras
tehniskos parametrus un satiksmes drošību, sabiedriskā transporta attīstību
3. Veicināt velo ceļu un velo joslu kartēšanu un integrēšanu vienotā tīklā, trūkstošo savienojuma
posmu izbūvi, norāžu un atpūtas vietu izvietošanu
4. Atbalstīt viedo tehnoloģiju ieviešanu satiksmes plūsmas uzskaitei un regulēšanai t.sk. vides
jautājumu risināšanai
5.Atbalstīt un sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” un ATD 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

Efektīva
sabiedriskā
transporta sistēma
reģionā (maršrutu
skaits)

APR 2.4.3. Gudrā mobilitāte un mikromobilitāte
1. Elektro transporta uzlādes staciju un velo uzlādes punktu izveide pilsētās un pie tranzītceļiem; velo
celiņu un novietņu izbūve
2. Apkopes transportlīdzekļa iegāde, IKT risinājumu iegāde
3. Informatīvo stendu, norāžu izvietošana, tūrisma maršrutu marķēšanā
4. Videi draudzīgu transportlīdzekļu nomas punktu izveide
5. Pakomātu (pasta staciju) tīkla izveide vietējās nozīmes attīstības centros
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1. Samazināts
CO2 izmešu
daudzums
(kg/gadā)
2. Tūrisma
nozares ieņēmumu
pieaugums novadā
reģionā (eiro, %)
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Projektu idejas Pielikumā Nr.2 SAVIENOJUMI
RV.3. GUDRA PĀRVALDĪBA

PRIORITĀTE PR.3.1. IDEJAS

2. Konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu un apmācības
3. Konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem
4. Konsultācijas par piemērotākajām industriālajām zonām potenciāliem investoriem un komersantiem
5. Motivācijas pasākumu un apmācību organizēšana
6. Pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju, uzņēmēju grupu vizīšu organizēšana,
uzņēmējdarbības veiksmes piemēru iepazīšana, kontaktu veidošana

1. Jaunizveidotas
darba vietas
(skaits)
2. Jaunizveidoti
uzņēmumi (skaits)

1. ES fondi
2. Privātais
finansējums
3. Pašvaldību
finansējums
4. Valsts
finansējums

Latgales SEZ
pārvalde
Rēzeknes SEZ
pārvalde
LUC

1. Valsts
budžets
2. Pašvaldību
finansējums
3. Privātais
finansējums

Latgales SEZ
pārvalde

1. Pašvaldības
finansējums
2. Privātās
investīcijas
3. Finanšu
instrumenti
4. ES fondi
5. Pārrobežu
sadarbības
programmas
6. ALTUM

Daugavpils
pilsētas dome
Pašvaldības
iestādes un
kapitālsabiedrība
s
Komersanti
Nevalstiskās
organizācijas
Daugavpils
Universitāte

APR 3.1.2. Latgales SEZ darbības veicināšana
1. Jauno uzņēmumu izveide Latgales reģionā kā jauno investoru piesaistes Latgales reģionam
rezultāts.
2. Esošo uzņēmumu atbalsts
1. Atbalstīto
uzņēmumu skaits
2. . Jaunu darba
vietu skaits

APR 3.2.1. Daugavpils

PRIORITĀTE PR.3.2.
PAŠVALDĪBAS

RV.3. GUDRA PĀRVALDĪBA

APR 3.1.1. Latgales investīciju komanda
1. Konsultācijas par ES fondu pieejamību, pieteikumu aizpildīšanu

1. Pilsētas starptautisko savienojumu (mezglu) – lidostas, galvenie autoceļi, dzelzceļa - papildinoši
infrastruktūras attīstības projekti
2. Atbalsta pasākumi industriālo parku, ražošanas teritoriju un loģistikas infrastruktūras attīstīšanai (tai
skaitā īpašumu atpirkšana)
3. Atbalsta pasākumi cilvēkkapitāla piesaistei pilsētai un reģionam, t.sk. investīcijas pašvaldības
dzīvojamā fonda paplašināšanā, atjaunošanā un daudzstāvu dzīvojamo ēku būvniecībā
4. Publisko pakalpojumu kapacitātes stiprināšana un e-pārvaldes attīstība
5. Tehnoloģiski ietilpīgo ražošanu zināšanu un lietišķo pētījumu bāzes attīstība
6. Viedo tehnoloģiju un pētniecības centru attīstība
7. Pilsētvides/publiskās ārtelpas attīstība un pilsētu sabiedriskā transporta un mikromobilitātes
attīstības pasākumi
8. Industriālo un degradēto teritoriju revitalizācija un jaunu attīstības teritoriju izveide
9. Pilsētas tēla veidošana īstenojot kultūras projektus un citus starptautiska līmeņa notikumus
uzņēmējdarbības vidē, kultūrā, vēsturē, zinātnē un sportā, uzsverot pilsētas unikālās un īpašās iezīmes
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10. Kultūrvēsturiskā mantojuma objektu renovācija, konservācija un restaurācija
11. Vietējas, nacionālas un starptautiskās nozīmes sporta un kultūras objektu būvniecība, renovācija,
rekonstrukcija
12. Sociālās aprūpes pakalpojumu infrastruktūras attīstība pakalpojumu kvalitātes un pieejamības
uzlabošanai
13. Vides ilgtspējas nodrošināšana, pielāgojoties klimata pārmaiņām, t.sk. veicinot komunālo
pakalpojumu infrastruktūras attīstību.

APR 3.2.2. Rēzekne
1. Pilsētas starptautisko savienojumu (mezglu) – automaģistrāles, dzelzceļa – papildinoši
infrastruktūras attīstības projekti
2. Atbalsta pasākumi industriālo parku u.c. ražošanas teritoriju un loģistikas infrastruktūras attīstīšanai
(t.sk.īpašumu atpirkšana)
3. Starpreģionālā sabiedriskā transporta (autobusu, dzelzceļa) atbalsta pasākumi
4. Publisko pakalpojumu kapacitātes stiprināšana un e-pārvaldes attīstība
5. Tehnoloģiski ietilpīgo ražošanu zināšanu un lietišķo pētījumu bāzes attīstība
6. Pilsētvides/publiskās telpas, pilsētu sabiedriskā transporta attīstības pasākumi saskaņā ar pilsētas
attīstības programmu
7. Industriālo un degradēto teritoriju revitalizācija un jaunu attīstības teritoriju izveide
8. Atbalsts radošo industriju projektiem un kultūras menedžmenta projektiem
9. Kultūras projekti un citi starptautiska līmeņa notikumi biznesā, kultūrvēsturē, zinātnē un sportā,
izmantojot starptautiskās saiknes

1.Piesaistīto
investīciju apjoms
(eiro)
2. Inovāciju un
jaunu produktu
attīstība (skaits)

1. Pašvaldības
finansējums
2. Privātās
investīcijas
3. Finanšu
instrumenti
4. ES fondi
5. Pārrobežu
sadarbības
programmas
6. ALTUM

Rēzeknes pilsētas
dome
Pašvaldības
iestādes un
kapitālsabiedrība
s
Nevalstiskās
organizācija
Augstākās un
profesionālās
izglītības iestādes
Komersanti
RTA

1. Pašvaldības
finansējums
2. Privātās
investīcijas
3. Finanšu
instrumenti
4. ES fondi
5. Pārrobežu
sadarbības
programmas

Augšdaugavas
novada dome
Pašvaldības
iestādes un
kapitālsabiedrība
s
Komersanti
Nevalstiskās
organizācijas
Daugavpils
Universitāte

10. Veselības un rekreācijas tūrisma produktu attīstība
11. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana
12. Jaunu maršrutu/tīklu izveide tūrisma galamērķa attīstības veicināšana

APR 3.2.3. Augšdaugavas novads
1. Novada infrastruktūras un vides sakārtošana
2. Uzņēmējdarbības, t.sk. uzņēmumu, kas sadarbojas ar pētniecības iestādēm pārejai uz
klimatneitralitāti attīstība un cilvēkresursu attīstības veicināšana
3. Sociālās sfēras, veselības, izglītības, kultūras un sporta iestāžu darba efektivitātes uzlabošana
4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana- mūsdienu kultūras tradīciju un kultūrtelpu dažādības
stiprināšana, kultūras jaunievedumu un radošo nozaru attīstība
5. Līdzsvarota teritorijas attīstība
6. Kvalificētu cilvēkresursu piesaiste un attīstība
7. Vides kvalitātes uzlabošana
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8. Vides un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem
9. Teritorijas atpazīstamības veicināšana un vietas piederības sajūtas stiprināšana
10.Sociālās iekļaušanas veicināšana un saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošana, t.sk.
caur viedo kopienu attīstību, aktīvāku dažādu mērķa grupu (jaunieši, pensionāri, ģimenes, utt.) iesaisti
11. Novada starptautisko savienojumu infrastruktūras attīstības projekti
12. Atbalsta pasākumi industriālo parku u.c. ražošanas teritoriju un loģistikas infrastruktūras
attīstīšanai
13. Starpreģionālā sabiedriskā transporta (autobusu, dzelzceļa) atbalsta pasākumi
14. Tehnoloģiski ietilpīgo ražošanu zināšanu un lietišķo pētījumu bāzes attīstība
15. Industriālo un degradēto teritoriju revitalizācija un jaunu attīstības teritoriju izveide
16. Kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu nodrošināšana

Daugavpils
būvniecības
tehnikums

17. Ražošanas ēku un teritoriju energoefektivitātes uzlabošana, ražošanas ēku teritorijā esošo iekšējo
un ārējo inženiertīklu un inženiersistēmu nomaiņa pret energoefektīvākām
18. Ielu apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīviem risinājumiem
19. Tehnoloģiju un infrastruktūru izvēršana tīrai enerģijai par pieņemamu cenu, siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanā, energoefektivitātē un atjaunojamo energoresursu enerģijā
20.Mobilitātes, mikromobilitātes un efektīvas transporta sistēmas un tai piemērotās infrastruktūras
attīstība
21. Ilgtspējīgas un efektīvas enerģijas ražošanas un izmantošanas veidu attīstība, t.sk. pašvaldības
iestāžu, komersantu un mājsaimniecību ēku modernizācija ilgtspējīga enerģijas un AER izmantošanas
veicināšanai
22. Atkritumu un izejvielu otrreizējā izmantošana aprites ekonomikas ieviešanas veicināšanai
23. Klimatneitralitātes politikas veicināšana, īstenojot ieguldījumus ilgtspējīgā un energoefektīvā
infrastruktūrā, t.sk., viedās pārvaldības risinājumos
24. Enerģijas patēriņa samazinājums un atjaunojamo energoresursu lietošana pašvaldības ēkās un
iekārtās
25. Veicināt Daugavpils novada pašvaldības institūciju, iedzīvotāju un infrastruktūras pielāgošanos un
izturētspēju pret klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem
26. Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana, t.sk. teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas
27. Telemedicīnas un televeselības pakalpojumu ieviešana Augšdaugavas novada feldšerpunktos
28. Kopstrādes telpu izveide Augšdaugavas attīstības centros mobilitātes izraisīto CO2 izmešu
mazināšanai un attālinātā darba attīstības veicināšanai
29. Īres dzīvokļu būvniecība piepilsētas teritorijā
30. Lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde un pārstrāde augstākas pievienotās vērtības radīšanai
novadā

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-2027.gadam. Rīcības plāns

10

PR 3.2.4. Balvu novads
1. Balvu novada infrastruktūras attīstība
2. Ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana
3. Ziemeļlatgales materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma atjaunošana un attīstība (t.sk.
Balvu muižas apbūves kompleksa revitalizācija; Balvu un Pērkonu ezeru apsaimniekošanas plāna
īstenošana)
4. Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības, darbaspēka kvalifikācijas celšanas, mūžizglītības
attīstībai, ieviešot E-studiju apmācības un citus inovatīvus risinājumus lauku teritorijai
5. Specializēto (kokapstrādes u.c.) industriālo parku un saistītās infrastruktūras attīstības atbalsta
pasākumi
6. Sabiedriskā transporta atbalsta pasākumi pilsētas sabiedriskajam transportam un tā sasaistei ar
pagastu teritorijām
7. Reģionāla līmeņa centra pakalpojumu attīstība (pārvaldes, kultūras, sporta, sociālo pakalpojumi,
u.c.)

1. Piesaistīto
publisko un
privāto investīciju
apjoms (eiro)
2. Tūrisma
nozares ieņēmumu
pieaugums novadā
(eiro, %)

1. Pašvaldības
finansējums
2. Privātās
investīcijas
3. Finanšu
instrumenti
4. ES fondi
5. Pārrobežu
sadarbības
programmas

Balvu novada
pašvaldība
Pašvaldības
iestādes un
kapitālsabiedrība
s
Nevalstiskās
organizācijas
Izglītības
iestādes, t.sk.
reģiona
augstskolas

1. Pašvaldības
finansējums
2. Privātās
investīcijas
3. Finanšu
instrumenti
4. ES fondi
5. Pārrobežu
sadarbības
programmas

Līvānu novada
pašvaldība
Pašvaldības
iestādes un
kapitālsabiedrība
s
Nevalstiskās
organizācijas
Izglītības
iestādes, t.sk.
reģiona
augstskolas

8. Inovatīvu pilsētvides projektu realizācija (ielu telpas uzlabošana, zaļo zonu iekārtošana, aktīvās
atpūtas vietas, publiskās ārtelpas uzlabojumi, u.c.)
9. Publisko pakalpojumu iestāžu kapacitātes stiprināšanas pasākumi un e-pārvaldes attīstība
10. Jaunu attīstības teritoriju izveide

PR 3.2.5. Līvānu novads
1. Līvānu kā novada centra infrastruktūras attīstība
2. Ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana
3. Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras izveide
4. Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības, darbaspēka kvalifikācijas celšanas, mūžizglītības
attīstībai, ieviešot E-studiju apmācības un citus inovatīvus risinājumus lauku teritorijai
5. Specializēto industriālo parku un esošos ražošanas teritoriju apkalpes infrastruktūras atbalsta
pasākumi
6. Atbalsta pasākumi pilsētas sabiedriskajam transportam un tā sasaistei ar novada pagastiem un
apkārtējo novadu teritorijām
7. Reģiona līmeņa centra pakalpojumu attīstība (pārvaldes, kultūras, sporta, sociālo pakalpojumi, u.c.)
8. Inovatīvu pilsētvides projektu realizācija (ielu telpas uzlabošana, zaļo zonu iekārtošana, aktīvās
atpūtas vietas, publiskās ārtelpas uzlabojumi, u.c.)

1. Jaunu ražošanas
uzņēmumu skaits
2. Piesaistīto
privāto un
publisko
investīciju apjoms
(eiro)

9. Publisko pakalpojumu iestāžu kapacitātes stiprināšanas pasākumi un e-pārvaldes attīstība
10. Industriālo un degradēto teritoriju revitalizācija un jaunu attīstības teritoriju izveide
11. Ūdensmalu izmantošana (Daugavas un Dubnas upes, Līvānu ezers)
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PR 3.2.6. Ludzas novads
1. Ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana
2. Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras uzlabošana un izveide
3. Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības, darbaspēka kvalifikācijas celšanas, mūžizglītības
attīstībai, ieviešot E-studiju apmācības un citus inovatīvus risinājumus lauku teritorijai
4. Specializēto industriālo parku un esošos ražošanas teritoriju apkalpes infrastruktūras atbalsta
pasākumi
5. Atbalsta pasākumi pilsētas sabiedriskajam transportam un tā sasaistei ar novada pagastiem un
apkārtējo novadu teritorijām
6. Reģiona līmeņa centra pakalpojumu attīstība (pārvaldes, kultūras, sporta, sociālo pakalpojumi, u.c.)
7. Pilsētas centra reģenerācijas projekts (ar privātīpašnieku iesaistošo komponenti)
8. Inovatīvu pilsētvides projektu realizācija (ielu telpas uzlabošana, zaļo zonu iekārtošana, aktīvās
atpūtas vietas, publiskās ārtelpas uzlabojumi, u.c.)
9. Publisko pakalpojumu iestāžu kapacitātes stiprināšanas pasākumi
10. Jaunu attīstības teritoriju izveide

1. Jaunu
ražošanas
uzņēmumu skaits
2. Piesaistīto
privāto un
publisko
investīciju apjoms
(eiro)

1. Pašvaldības
finansējums
2. Privātās
investīcijas
3. Finanšu
instrumenti
4. ES fondi
5. Pārrobežu
sadarbības
programmas

Ludzas novada
pašvaldība
Pašvaldības
iestādes un
kapitālsabiedrība
s
Nevalstiskās
organizācijas
Izglītības iestādes
un reģiona
augstskolas

1. Pašvaldības
finansējums
2. Privātās
investīcijas
3. Finanšu
instrumenti
4. ES fondi
5. Pārrobežu
sadarbības
programmas

Krāslavas novada
pašvaldība
Pašvaldības
iestādes
Komersanti
Nevalstiskās
organizācijas
Izglītības iestādes
(t.sk. arodskolu
struktūrvienības
un reģiona
augstskolas)

PR 3.2.7. Krāslavas novads
1. Krāslavas novada sabalansēta infrastruktūras attīstība, tai skaitā lauku teritoriju attīstība un
ilgtspējas nodrošināšana
2. Ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana, tai skaitā pagastu savienojumi ar reģionālo centru,
“Austrumu stīgas” posmu uzlabošana, tilta pāri Daugavai pārbūve Krāslavā un Latvijas – Baltkrievijas
robežas šķērsošanas infrastruktūras modernizācija
3. Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras izveide (pievedceļu sakārtošana, jaunu specializēto
industriālo parku (piem., Loģistikas centra) un esošo ražošanas teritoriju infrastruktūras attīstība
4. Profesionālās un augstākās izglītības centru tīkls (t.sk. ar tālmācības elementu pielietojumu) un
atbalsta pasākumi profesionālajai izglītībai, darbaspēka kvalifikācijas celšanai, mūžizglītībai, interešu
un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu attīstība
5. Atbalsta pasākumi Krāslavas un Dagdas pilsētu sabiedriskajam transportam un tā sasaistei ar
novada pagastiem un apkārtējo novadu teritorijām
6. Reģionālā un vietējā līmeņa attīstības centru pakalpojumu attīstība un pieejamības uzlabošana
(pārvaldes, kultūras, sporta, izglītības, veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi, u.c.)
7. Dabas un kultūras pieminekļu atjaunošana un jaunu funkciju piešķiršana, integrēšana reģionāla un
nacionāla līmeņa tūrisma piedāvājumos (t.sk. Daugavas krastmalas izbūve, Krāslavas un Dagdas
pilsētu vēsturisko centru atjaunošanas pasākumi, Krāslavas pils kompleksa attīstība, Krāslavas
pilskalna infrastruktūras attīstība u.c.)
8. Tikšanās vietu/ konferenču telpu un ar to saistīto pakalpojumu attīstības atbalsta pasākumi
9. Inovatīvu pilsētvides projektu realizācija (ielu telpas uzlabošana, zaļo zonu iekārtošana, aktīvās
atpūtas vietas, publiskās ārtelpas uzlabojumi, u.c.)
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10. Publisko pakalpojumu iestāžu kapacitātes stiprināšanas pasākumi un e-pārvaldes attīstība
11. Jaunu attīstības teritoriju izveide
12. Dzīvojamā fonda sakārtošana un modernizēšana, īpaši - jauno speciālistu un ģimeņu piesaistei
13. Praktiski un inovatīvi vides aizsardzības un monitoringa pasākumi
14. Viedo tehnoloģiju izmantošana komunālajā saimniecībā, sociālo pakalpojumu jomā, pilsētvidē,
kultūras un izglītības iestādēs un tūrismā
15. Klimata pārmaiņu kontroles un energoefektivitātes pasākumi
16. Pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana klimata kontroles, viedo tehnoloģiju
utml.jautājumos
17. Citi pasākumi saskaņā ar Krāslavas novada attīstības programmu

PR 3.2.8. Preiļu novads
1. Preiļu kā novada un reģionālās nozīmes centra infrastruktūras attīstība
2. Reģiona līmeņa centra pakalpojumu attīstība (pārvaldes, kultūras, sporta, sociālo pakalpojumiu,
mūzizglītības u.c.)
3. Ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana
4. Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras uzlabošana un jaunu attīstības teritoriju, tai skaitā
specializēto industriālo parku izveide, degradēto teritoriju platību samazināšana
6. Publisko pakalpojumu iestāžu kapacitātes stiprināšanas pasākumi un e-pārvaldes attīstība
7. Atbalsta pasākumi pilsētas sabiedriskajam transportam un tā sasaistei ar novada pagastiem un
apkārtējo novadu teritorijām
8. IT, viedo un citu moderno tehnoloģiju izmantošana pilsētvidē, sociālajos pakalpojumos, kultūras,
tūrisma un citās jomās
9. Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības, darbaspēka kvalifikācijas celšanas, mūžizglītības
attīstībai, ieviešot E-studiju apmācības un citus inovatīvus risinājumus lauku teritorijai
10.Dzīvojamā fonda sakārtošana un modernizēšana, tai skaitā sociālo dzīvokļu optimizēšana
11.Komunālās saimniecības pasākumu, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanas uzlabošana
12. Preiļu muižas kompleksa un parka infrastruktūras attīstība, tai skaitā Preiļu pils renovācija
13.Aglonas kā sakrālā tūrisma centra izveide un pastāvīga pilnveide
14. Pilsētas centra reģenerācijas projekts (ar privātīpašnieku iesaistošo komponenti)
15. Inovatīvu pilsētvides projektu realizācija (ielu telpas uzlabošana, zaļo zonu iekārtošana, aktīvās
atpūtas vietas, publiskās ārtelpas uzlabojumi, u.c.)
16. Energoefektivitātes un vides aizsardzības pasākumu ieviešana klimata pārmaiņu kontrolei
17.Plašāka sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanas un realizācijas procesos
18.Starptautisko sakaru paplašināšana un pieredzes apmaiņa

1. Pašvaldības
finansējums
2. Privātās
investīcijas
3. Finanšu
instrumenti
4. ES fondi
5. Pārrobežu
sadarbības
programmas
1. Jaunu ražošanas
uzņēmumu skaits
2. Piesaistīto
privāto un
publisko
investīciju apjoms
(eiro)

Preiļu novada
pašvaldība
Pašvaldības
iestādes un
kapitālsabiedrība
s
Komersanti
Nevalstiskās
organizācijas
Izglītības iestādes
(t.sk. reģiona
augstskolas)

19.Citi pasākumi saskaņā ar Preiļu novada attīstības programmu
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PR 3.2.9. Rēzeknes novads
1. Novada starptautisko savienojumu (mezglu) – automaģistrāles, dzelzceļa – papildinoši
infrastruktūras attīstības projekti
2. Atbalsta pasākumi industriālo parku u.c. ražošanas teritoriju un loģistikas infrastruktūras attīstīšanai
(t.sk.īpašumu atpirkšana)
3. Starpreģionālā sabiedriskā transporta (autobusu, dzelzceļa) atbalsta pasākumi
4. Tehnoloģiski ietilpīgo ražošanu zināšanu un lietišķo pētījumu bāzes attīstība
5. Industriālo un degradēto teritoriju revitalizācija un jaunu attīstības teritoriju izveide
6. Atbalsts radošo industriju, kultūras projektiem un citiem starptautiska līmeņa notikumiem biznesā,
kultūrvēsturē, zinātnē un sportā, izmantojot vietējās un starptautiskās saiknes
7. Atbalsta pasākumi kultūrmantojuma, dabas vērtību un tūrisma attīstībai
8. Atbalsts pašvaldības pakalpojumu optimizācijai un digitalizācijai, pašapkalpošnas un
pašpakalpojumu iespējas attīstībai
9. Atbalsts viedo risinājumu ieviešanai pašvaldības pārvaldē, komunālpārvaldībā, infrastruktūras
attīstībā un iedzīvotāju iniciatīvās
Reģionālie projekti Pielikumā Nr.3.x)

1. Tūrisma
nozares ieņēmumu
pieaugums novadā
(eiro, %)
2. Jaunu ražošanas
uzņēmumu skaits
3. Piesaistīto
privāto un
publisko
investīciju apjoms
(eiro)

1. Pašvaldības
finansējums
2. Privātās
investīcijas
3. Finanšu
instrumenti
4. ES fondi
5. Pārrobežu
sadarbības
programmas

Rēzeknes novada
dome
Pašvaldības
iestādes un
kapitālsabiedrība
s
Komersanti
Nevalstiskās
organizācijas
RTA

1. ES fondi
2. Pašvaldības
finansējums
3. Klimata
pārmaiņu
finansēšanas
instruments vai
līdzīgs
4. Valsts
finansējums

VARAM
LPR
administrācija
LPR pašvaldības
Privātie
komersanti
Pašvaldību
kapitālsabiedrība
s
Mājsaimniecības

PRIORITĀTE PR.3.3. VIDE UN KLIMTS

APR 3.3.1. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
1. Pašvaldību īpašumā esošo ēku (t.sk. dzīvojamo daudzstāvu ēku) energoefektivitātes paaugstināšana
2. Apkurē izmantoto apkures iekārtu nomaiņa pret modernākām un efektīvākām iekārtām
3. Atjaunojamo energoresursu izmantošana ēkās
4. Vides pieejamības uzlabošanas pasākumu īstenošana, atbilstoši būvnormatīvos noteiktajām
prasībām
5. Ēku energosertifikācija un būvdarbi energoefektivitātes palielināšanai, t.sk., viedās pārvaldības
risinājumi
6. Esošo rūpnieciskās ražošanas jaudu modernizēšana, uzstādot energoefektīvākas ražošanas un
ražošanu nodrošinošas blakus procesu iekārtas
7. Ražošanas ēku un teritoriju energoefektivitātes uzlabošana, ražošanas ēku teritorijā esošo iekšējo un
ārējo inženiertīklu un inženiersistēmu nomaiņa pret energoefektīvākām
8. Ielu apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīviem risinājumiem
9. Tehnoloģiju un infrastruktūru izvēršana tīrai enerģijai par pieņemamu cenu, siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanā, energoefektivitātē un atjaunojamo energoresursu enerģijā
10. Atbalsts mājsaimniecībām pārejai uz atjaunojamajiem energoresursiem

1. Sniegtais
atbalsts
energoefektivitāte
s pasākumiem
privātajā sektorā
ražošanas
uzņēmumiem un
industriālajām
zonām (objektu
skaits)
2. Sniegtais
atbalsts
energoefektivitāte
s pasākumiem
publiskajā sektorā
(objektu skaits)
3. Samazināts
CO2 izmešu
daudzums
(kg/gadā)

Reģionālie projekti Pielikumā Nr.3x)
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APR 3.3.2. Ūdenssaimniecība un notekūdeņi
1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiju un elementu modernizācija un pielāgošana atbilstošai
jaudai, attīrīšanas kvalitātei, piesārņojuma novēršanai, t.sk. viedo tehnoloģiju ieviešana un
digitalizācija
2. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas (apstrādes) infrastruktūras attīstība
3. Veco, nolietoto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un infrastruktūras objektu, atjaunošana un
pārbūve, kā arī jaunu tīklu izbūve teritorijās, kur nav pieejami centralizētie ūdenssaimniecības
pakalpojumi un viedo sistēmu ieviešana
4. Ūdens noteces sistēmu izveidei, paplašināšanai un pārbūvei
5. Atbalsta pasākumi gala pieslēgumu nodrošināšanai mājsaimniecībām un komersantiem

1. Pieslēgumu
skaits pie
centralizētās
ūdensapgādes
sistēmas
2. Pieslēgumu
skaits pie
centralizētās
kanalizācijas
sistēmas

1. ES fondi
2. Finanšu
instrumenti

Komersanti
Pašvaldību
kapitālsabiedrība
s
LPR novadu
pašvaldības

1. ES fondi
2. Privātais
finansējums
3. Finanšu
instrumenti

LPR pašvaldības
Pašvaldību
kapitālsabiedrība
s
Atkritumu
apsaimniekošana
s komersanti

1. Pašvaldību
finansējums
2. Pārrobežu
sadarbības
programmu
finansējums
3. ES fondi

Pašvaldības vai
to iestādes, kas
apsaimnieko
ĪADT
Pašvaldības, kuru
teritorijā ĪADT
Privātie ezeru un
ĪADT
apsaimniekotāji
Izglītības iestādes
Latgales reģiona
attīstības
aģentūra

APR 3.3.3. Atkritumu apsaimniekošana
1. Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveidošana un paplašināšana, aptverot jaunas materiālu
grupas, ieguldot finansējumu infrastruktūras attīstībā, kā arī šķirošanas līniju un tehnoloģiju
modernizēšanā
2. Organisko kompostēšanas laukumu izveide
3. Atbalsts atkritumu pārstrādei, reģenerācijai, t.sk., biogāzes ieguvei, pastiprinātu uzmanību veltot
bioloģiski noārdāmo atkritumu tostarp notekūdeņu dūņu pārstrādei

1. Dalīti savākti
atkritumi
(tonnas/gadā)
2. Pārstrādāto
atkritumu apjoms
(tonnas/gadā)

APR 3.3.4. Dabas aizsardzība
1. Dabas aizsardzības programma “Daugavas loki”
2. Rāznas Nacionālā parka programmas īstenošana
3. Ezeru apsaimniekošanas projekti, t.sk. infrastruktūras izveide
4. Dabas aizsargājamo teritoriju izmantošana ekonomiskajām aktivitātēm, sportam, aktīvai atpūtai
5. Vietējās dabas un kultūrvides resursu infrastruktūras izveide izmantošanai tūrisma aktivitātēm
6. ĪADT aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās
7. Veselības maršrutu izveidi, izmantojot dabas aizsardzības plānā paredzēto infrastruktūru
8. Zaļās infrastruktūras elementu izveide ārpus Natura 2000 teritorijas
9. Publisko dabas teritoriju labiekārtošana
10. Apmācības, izglītības, konsultēšanas un informēšanas pasākumi prasmju attīstībai,
pārkvalificēšanai, izpratnes veicināšanai
11.Daugavas iespējamā pārrobežu piesārņojuma monitoringa un novēršanas pasākumi Krāslavas
novadā.
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1. Antropogēnās
slodzes
samazināšanās
ĪADT (% no
attiecīgās ĪADT)
2. Aktīvā tūrisma
izmantošanā
iekļautu ezeru,
upju un ĪADT
skaits
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12.Veikt dažāda veida saimniecisko darbību aizliegumu analīzi ĪADT kopsakarā ar kompensācijas
mehānismu par saimnieciskās darbības aizliegumu ĪADT un ĪADT noteiktajiem saimnieciskās
darbības ierobežojumiem.

APR 3.4.1. KAC un IT pakalpojumi
1. Pašvaldības iestāžu procesu digitalizācija

PRIORITĀTE PR.3.4. PAKALPOJUMI

2. IKT iegāde un nomaiņa
3. Viedo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana pilsētas drošības pasākumu īstenošanai, t.sk. šo datu
apstrādes iekārtu iegāde
4. Pakalpojumu sniedzēju un lietotāju e- prasmju pilnveide
5. Ar pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanu saistītu mobilo lietotņu izstrāde
6. Informācijas sistēmu izstrāde iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšanai sabiedriskos procesos
7. Attālināti nolasāmu ūdenssaimniecības un siltumapgādes skaitītāju iegāde un uzstādīšana,
atbilstošas programmatūras un iekārtu iegāde un uzstādīšana

1. Jaunu izveidotu
un pielāgotu
klientu
apkalpošanas
centru skaits
2. Elektroniski
noformētu
iesniegumu skaits
par valsts un
pašvaldību
pakalpojumiem

1. ES fondi
2. Pašvaldības
finansējums
3. Privātais
finansējums

LPR pašvaldības

1. ES fondi
2. Pašvaldību
finansējums
3. Privātais
finansējums

LPR pašvaldības,
pašvaldību
iestādes un
kapitālsabiedrība
s
Valsts iestādes
Valsts,
nevalstisko
organizāciju un
privātie sociālās
rehabilitācijas un
sociālās aprūpes
sniedzēji,
brīvprātīgie
Privātie
komersanti

APR 3.4.2. Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe
1. Sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras pieejamība, kā arī telpu pielāgošana personām ar
invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem
2. 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
3. Rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešanās infrastruktūras izveide, tajā skaitā jaunbūve
4. Rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana
5. Telemedicīnas risinājumu iegāde un ieviešana sociālās un veselības aprūpē
6. Inovatīvu un viedu risinājumu ieviešana un IKT infrastruktūras izveide sociālajos un veselības
pakalpojumos
7. Sociālā darba speciālistu un aprūpētāju kvalifikācijas paaugstināšana, apmācību programmu
pilnveidošana, to pieejamības nodrošināšana un pasākumi sociālās un veselības sfēras darbinieku
izdegšanas mazināšanai
8. Atbalsts veselības aprūpes speciālistu līdzdalībai sociālo pakalpojumu sniegšanā (t.sk.
starpprofesionāļu komandā), sadarbībai ar ģimenes ārstiem, slimnīcām
9. Kopēji pašvaldību sociālo dienestu un vietējo iniciatīvas grupu lokāli, uz apkaimes iedzīvotājiem
vērsti sociālie projekti
10. Atbalsts brīvprātīgo darbam
11. Atbalsts jaunu sociālo pakalpojumu izveidei
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1. Sociālo un
veselības aprūpes
pakalpojumu
dažādošanās,
pakalpojumu
groza
paplašināšanās
(skaits)
2. Sociālās un
veselības aprūpes
pakalpojumu
sniegšanā
nodarbināto skaita
pieaugums (%)
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12. Atbalstīt esošā aprūpes līmeņa reģiona ārstniecības iestādēs saglabāšanu un uzlabošanu
13.Veicināt atbalstu veselības aprūpes un ārstniecības speciālistu piesaistei
Reģionālie projekti Pielikumā Nr.3xx)

APR 3.4.3. Tūrisms un kultūra, sports un jaunatne
1. ES fondi
2. Valsts
finansējums
3. Pašvaldību
finansējums
4. Privātais
finansējums

1. Kultūras mantojuma objektu/būvju renovācija, konservācija, restaurācija
2. Latgales tūrisma klastera izveide uz Latgales tūrisma asociācijas bāzes
3. Teritoriju labiekārtošana

LPR pašvaldības
Īpaši
aizsargājamo
dabas teritoriju
administrācija
Nevalstiskās
organizācijas

4. Vietējas, nacionālas un starptautiskās nozīmes sporta un kultūras objektu būvniecība, renovācija,
rekonstrukcija
5.Organizēt reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa sporta pasākumus, nometnes un sacensības,
veidot sporta mācību bāzes
6. Tūrisma pakalpojumu dažādošana
7. Tūrisma aktīvās atpūtas objektu labiekārtošana, infrastruktūras sakārtošana, pakalpojumu kvalitātes
un pieejamības uzlabošana
7. Atbalsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju antropogēnās slodzes mazināšanas pasākumu
īstenošanai

1. Renovēti vai
atjaunoti
kultūrvēsturiski
objekti (skaits)
2. Pieaug tūrisms
(tūristu skaits, %)
3.Nepasliktinās
sabiedrības
veselība 4. LPR
un Latgales NVO
Memoranda
dalībnieku skaits

8. Atbalsts ar Latgales reģiona tradīciju saglabāšanu un vēsturi saistītos tūrisma un kultūras objektos
9. Tehnoloģiju ieviešana kultūras un tūrisma informācijas pieejamības veicināšanai
10. Radošo industriju centru attīstība
11. Pulciņu, interešu izglītības un profesionālās orientācijas iespēju attīstība reģiona bērniem un
jauniešiem
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12. Tūrisma produktu un pakalpojumu tematiskie tīklojumi, jaunu tūrisma objektu izveide
13. Kultūras galvaspilsētas projekta aktivitāšu sekmīga īstenošana
13. Sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšana
14. Kultūras mantojuma komercializācijas veicināšana
15.Tautas sporta attīstība, veselīga dzīvesveida aktualizēšana visās vecuma grupās
16. Atbalsts sporta infrastruktūras objektu attīstībai
17. Jauniešu iniciatīvu un socializācijas veicināšana
18. Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošana
19. Kopienu un apkaimju iniciatīvu atbalsts

APR 3.4.4. VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS
1.Pašvaldības iestāžu procesu digitalizācija
2.IKT iegāde un nomaiņa
3.Viedo tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana pilsētas drošības pasākumu īstenošanai, t.sk. šo datu
apstrādes iekārtu iegāde

4.Ar pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanu saistītu mobilo lietotņu izstrāde

5.Informācijas sistēmu izstrāde iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšanai sabiedriskos procesos

5.Attālināti nolasāmu ūdenssaimniecības un siltumapgādes skaitītāju iegāde un uzstādīšana,
atbilstošas programmatūras un iekārtu iegāde un uzstādīšana

Datortehnikas un
aprīkojuma
interneta
piekļuves punktos
probācijas klientu
apkalpošanai
skaits.
Saņemto
psihologa
konsultāciju skaits
personām, kas ir
probācijas klienti,
viņu ģimenes
locekļi vai
cietušie.
Elektroniski
noformētu
iesniegumu skaits
par valsts un
pašvaldību
pakalpojumiem.

ES fondi
Pašvaldības
finansējums
Privātais
finansējums

Centrs “Marta”,
NVO
LPR pašvaldības
Ministrijas

Projektu idejas Pielikumā Nr.3 GUDRA PĀRVALDĪBA
Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-2027.gadam. Rīcības plāns
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RV.4. EFEKTĪVI UZŅĒMUMI

PRIORITĀTE PR.4.4. IESĀCĒJI

1. Lokālu multifunkcionālu atbalsta punktu izveide – telpu aprīkošana, speciālistu piesaiste, mācību /
konsultāciju materiālu izstrāde, mācību / konsultāciju nodrošināšana

2. Izveidot biznesa (zinātnes) inkubatorus uzņēmējdarbības attīstībai nacionālās nozīmes attīstības
centros
3. Esošo inkubatoru darbības turpinājums
4. Industriālo parku izveide, t.sk. infrastruktūras un komunikāciju izbūve
5. Tirgus izpētes, konsultācijas

1. ES fondi
2. Privātais
finansējums
3. Pašvaldību
finansējums

ALTUM
LIAA
Biznesa
inkubatori
Augstākās
izglītības iestādes
LPR pašvaldības

1. ES fondi
2. Privātais
finansējums

Altum
CFLA
LIAA
Latgales SEZ
pārvalde
Rēzeknes SEZ
pārvalde
Reģiona
pašvaldības

1. Jaundibināto
uzņēmumu,
saimnieciskās
darbības veicēju
skaits
2. Darba vietu
skaita pieaugums
(%)

6. Kompleksu uzņēmējdarbības pakalpojumu sniegšana

7.Mācību kursu “Uzņēmējs no bērnības” integrēšana izglītības iestādēs, sākot jau no pirmsskolas

PRIORITĀTE PR.4.2. ALPĪNISTI

PRIORITĀTE 4.2.
APLĪNISTI

RV.4. EFEKTĪVI UZŅĒMUMI

PRIORITĀTE PR.4.1. IESĀCĒJI

1. Pašvaldības un privāto industriālo parku un loģistika centru attīstība, t.sk. teritorijas apbūves plāna
izstrāde, ceļu un laukumu izbūvei, lokālās/publiskās infrastruktūras izbūvei

2. Esošo ražošanas uzņēmumu darbības paplašināšanai un jaunu produktu ražošanai/pakalpojumu
sniegšanai, ražošanas līniju, iekārtu, tehnoloģiju, biznesa sistēmu iegāde un ieviešana, jaunu biznesa
modeļu ieviešana
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1. Sakoptas
degradētās
teritorijas (ha)
2. Jaunizveidoti
uzņēmumi RIS3
nozarēs (skaits)
3. Reģiona
eksporta apjoma
pieaugums (%)
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3. B2B segmentu un sadarbības modeļu identificēšana, B2B modeļa izstrāde Latgales reģionam

PRIORITĀTE PR.4.3. ČEMPIONI
1. ES fondi
2. Privātais
finansējums
3. SEZ atbalsts

1. Inovāciju pētniecības centru (pētniecības klasteru / inkubatoru) izveide, piesaistot zinātnisko
potenciālu no reģiona, LV un ārvalstīm

PRIORITĀTE PR.4.3. ČEMPIONI

2. Zaļo industriālo parku izveide kā piemērs uzņēmumu veiksmīgai transformāciju uz klimatneitrālu
ekonomiku

CFLA
LIAA
LPR novadu
pašvaldības
Komersanti
Reģiona
pašvaldības

3. Jaunu, inovatīvu, eksportspējīgu produktu zinātniskā pētniecība un izstrāde
4. Dalība starptautiskās nozaru izstādēs, konferencēs (semināros), tirdzniecības misijās, nacionālajā
stendā u.c

5. Cits atbalsts komersantiem jaunu tirgu apgūšanai un eksporta veicināšanai, t.sk. komersanti, kas
sadarbojas ar pētniecības iestādēm produktu un pakalpojumu izstrādē pārejai uz klimatneitralitāti

6. Esošo tehnoloģiju un tehnoloģisko procesu modernizācija, digitalizācija
7. Ražošanas, noliktavu un biroja telpu modernizācija un izbūve atbilstoši komersantu vajadzībām

1. Reģionā
deklarēto
iedzīvotāju
ienākumu
pieaugums (%)
2. Eksporta
pieaugums (%)
3. Pievienotās
vērtības
pieaugums
reģiona eksporta
TOP50
uzņēmumos (%)

8. Publiskās infrastruktūras un uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve un
modernizācija atbilstoši komersantu prasībām

9. Uzņēmumu pieslēguma tīkliem izbūves atbalsts un esošo pieslēgumu modernizācija (elektrība,
ūdens, notekūdeņi, siltums, telekomunikācijas, gāze u.c.)
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10. Publiskā līdzfinansējuma nodrošināšana ražošanas iekārtu iegādei un biznesa procesu
modernizācijai
11. Atbalsts nodarbināto un potenciālo jaunu darbinieku apmācībām, apgūstot uzņēmumu pieprasītās
praktiskās darba iemaņas
12. Nodokļu (IIN, NĪN u.c.) atlaides SEZ ietvaros un ārpus tām
13. Konsultācijas par ES fondu un citu publiskā atbalsta projektu izstrādi un vadību
Reģionālie projekti Pielikumā Nr.4.1.)

PRIORITĀTE PR.4.4. INVESTORI

PRIORITĀTE PR.4.4. INVESTORI
1. ES fondi
2. Privātais
finansējums
3. SEZ atbalsts
4. Pašvaldību
finansējums

1. Ražošanas, noliktavu un biroja telpu modernizācija un izbūve pēc investoru pieprasījuma

2. Publiskās infrastruktūras un uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve un
modernizācija atbilstoši komersantu prasībām

3. Uzņēmumu pieslēguma tīkliem izbūvesatbalsts un esošo pieslēgumu modernizācija (elektrība,
ūdens, notekūdeņi, siltums, telekomunikācijas, gāze u.c.)

4. Publiskā līdzfinansējuma nodrošināšana iekārtu iegādei un biznesa procesu modernizācijai

Latgales SEZ
pārvalde
Rēzeknes SEZ
pārvalde
LPR pašvaldības
LPR
administrācija

1. Nefinanšu
investīcijas (eiro)
2. Ārvalstu
investīciju
pieaugums/apjoms

5. Atbalsts nodarbināto un potenciālo jaunu darbiniekuap mācībām, apgūstot darba devēja pieprasītās
praktiskās darba iemaņas
6. Nodokļu (IIN, NĪN u.c.) atlaides SEZ ietvaros un ārpus tām

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-2027.gadam. Rīcības plāns

21

7. Konsultācijas par ES fondu un citu publiskā atbalsta projektu izstrādi un vadību
8. Viesmīlības sektora modernizācija un infrastruktūras izbūve
Reģionālie projekti Pielikumā Nr.4.2.)

PRIORITĀTE PR.4.5. SIRDIS

PRIORITĀTE PR.4.5. SIRDIS

1. Informācijas kampaņas par sociālās uzņēmējdarbības nozīmi un saturu , ieguvumiem uzņēmējiem
2. Inkubācijas un konsultatīvs atbalsts sociālās uzņēmējdarbības iesācējiem

3. Granti dzīvotspējīgu sociālās uzņēmējdarbības projektu īstenošanai, sociālā mērķa sasniegšanai:
biznesa idejai jābūt dzīvotspējīgai, ar būtisku sociālo ietekmi ilgtermiņā

4.Pašvaldību iesaiste atbalsta paplašināšanā sociāliem uzņēmumiem

1. Izveidoti
sociālie uzņēmumi
(skaits)
2. Nodarbinātības
pieaugums
sociālajos
uzņēmumos (%)
3. Atstumtības
riskam pakļauto
iedzīvotāju skaits
samazinās (%)

1. ES fondi
2. Pašvaldību
budžets
3. Valsts
nodokļu
atvieglojumi

Altum
LM
VID
CFLA
Reģiona
pašvaldības

5. NVO aktivitātes dzīves kvalitātes uzlabošanai un pilsoniskās līdzdalības veicināšanai,
sevišķi pēc Covid-19

Projektu idejas Pielikumā Nr.4 EFEKTĪVI UZŅĒMUMI

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-2027.gadam. Rīcības plāns

22

