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Labdien, godātie interesenti! 

 

 
 Latgales plānošanas reģiona publiskais pārskats par 2015.gadu ikvienam sabiedrības 

loceklim dod ieskatu Latgales plānošanas reģiona darbā, detalizēti un vienkārši izklāstot 

būtiskākās darbības jomas un rezultātus. Publiskais pārskats satur plašu informāciju par 

plānošanas reģiona veiktajiem pasākumiem pārskata gada periodā, finanšu izlietojumu, 

personāla attīstību, kā arī iestādes plāniem nākamajam gadiem. 

 

Reģiona publiskajā gada pārskatā ir apkopota izsmeļoša informācija par notikušajām 

aktivitātēm, kā arī plānotajiem darbības virzieniem Latgales plānošanas reģiona attīstībā. 

Pieejami dati par reģiona gada budžeta un piesaistītā finansējuma izlietojumu, kā arī par 

realizētajiem projektiem 2015. gadā un turpmākajām projektu iecerēm.  

 

Plānošanas reģionu pieredze Latvijā nav īpaši ilga, tie izveidoti 2006. gada otrajā pusē, 

tādēļ svarīgi veidot sabiedrības izpratni par reģiona darbību un tā nozīmi valsts attīstības 

kontekstā. Latgales plānošanas reģiona lēmējorgāns ir Latgales plānošanas reģiona attīstības 

padome 21 locekļa sastāvā. Savukārt izpildinstitūcijas funkcijas veic Latgales plānošanas 

reģiona administrācija, kas nodrošina padomes pieņemto lēmumu izpildi. 

 

Atzinību guvis Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs, kas tika izveidots 

2013.gadā ar mērķi veidot vienotu konsultantu tīklu un nodrošināt koordinētu atbalstu 

uzņēmējdarbības attīstībai reģionā. Savu atpazīstamību Uzņēmējdarbības centrs ieguvis ar 

darbu iedzīvotāju, jaunatnes un uzņēmēju vidē, sniedzot vispusīgas konsultācijas, uzturot 

informācijas bāzi un izglītojošos materiālus par uzņēmējdarbības iespējām visā reģionā. 

Uzņēmējdarbības centra pakalpojumus izmanto visplašākā mērķauditorija, sākot no uzņēmējiem 

un beidzot ar pašvaldībām, to iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.  

 

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdē tika apstiprināts  „Rīcības plāns Latgales 

reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam”, kas ir turpinājums iepriekšējo gadu dokumentam 

„Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2012.–2013.gadā.” Viens no šī plāna uzdevumiem ir 

Latgales uzņēmējdarbības centra darbības stiprināšana ar mērķi koncentrēt esošos resursus un 

atbalsta instrumentus uzņēmējdarbības attīstībai Latgalē. Kā būtisku šī rīcības plāna darbības 
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komponenti ir jāatzīmē papildus atbalsta piesaisti Latgales pašvaldībām - nacionālās un 

reģionālās nozīmes centriem, līdz ar ko šajās vietās tiks panākta iespēja sakārtot  

uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru. Plāna izstrādes gaitā notika plašas diskusijas ar 

nozaru ministrijām par plānā iekļaujamajiem pasākumiem, kas notiek vienlaikus ar Eiropas 

Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbalsta ieviešanas nosacījumu izstrādi, 

kas skar plāna projektā iekļautos pasākumus.  

 

Līdz ar to turpināsies darbs pie Latgales rīcības plānā izvirzītā mērķa: panākt aktīvāku 

iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, kā arī radīt labvēlīgākus nosacījumus privāto 

investīciju piesaistei Latgalei. Šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams īstenot kompleksu Latgales 

reģiona attīstības programmu saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu,  Latgales attīstības 

stratēģiju 2030 un Latgales attīstības programmu 2010. - 2017.g., saskaņojot un apvienojot 

aktivitātes un projektus no Eiropas Komisijas piedāvātajiem tematiskajiem mērķiem.  

 

Publiskais gada pārskats domāts ikvienam Latgales iedzīvotājam, kā arī valsts un 

pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām.  

 

Reģiona publisko pārskatu sagatavoja Latgales plānošanas reģiona administrācijas 

darbinieki. Dokuments pieejams publiski www.latgale.lv. 

 

 

 

Patiesā cieņā, 

Alīna Gendele  
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja 
 
Iveta Maļina-Tabūne  
Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja  
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Latgales plānošanas reģiona juridiskais statuss un struktūra 

Latgales plānošanas reģions (Plānošanas reģions) ir atvasināta publiska persona, kas 

nodrošina Plānošanas reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts 

pārvaldes iestāžu sadarbību un ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pārraudzībā esoša iestāde. 

Plānošanas reģions ir publisko tiesību juridiskā persona, tai ir sava simbolika, veidlapa un 

konti valsts kasē, kā arī zīmogs ar reģiona nosaukumu. Plānošanas reģions 10.08.2006. 

reģistrēts LR VID Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90002181025. Plānošanas reģiona 

juridiskā adrese - Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4601. 

Plānošanas reģions darbojas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, Attīstības plānošanas 

sistēmas likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu un citiem spēkā esošiem 

normatīviem aktiem, kā arī Latgales plānošanas reģiona nolikumu. Plānošanas reģiona 

teritoriju veido šādas vienotas administratīvās teritorijas: divas nacionālas nozīmes pilsētas – 

Daugavpils un Rēzekne, un 19 novadi - Aglonas novads, Baltinavas novads, Balvu novads, 

Ciblas novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Kārsavas novads, 

Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Riebiņu 

novads, Rugāju novads, Vārkavas novads, Viļakas novads, Viļānu novads, Zilupes novads. 

Plānošanas reģiona lēmējorgāns ir Latgales plānošanas reģiona (LPR) attīstības padome 

(LPRAP). Padome ir saskaņā ar Reģionālās attīstības likumā noteikto Plānošanas reģionā 

ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta institūcija. LPRAP pārstāvniecība ir 

pa vienam pašvaldību izvirzītam pārstāvim no katras Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās 

pašvaldības. Līdz ar to LPRAP sastāvu veido 21 Latgales pašvaldību vadītāji un deputāti, no 

kuru vidus saskaņā ar LPR Nolikumu tiek ievēlēti LPRAP priekšsēdētājs un priekšsēdētāja 

vietnieks. LPRAP pārstāv Latgales pašvaldību viedokli un intereses, organizē un vada 

ilgtermiņa attīstības plānu un stratēģiju izstrādi un realizāciju un politiskā līmenī pārstāv 

Latgales reģiona intereses, kā arī identificē un virza kopīgus projektus reģiona attīstībai. 

LPRAP var izskatīt jebkuru jautājumu kas ir Plānošanas reģiona kompetencē, tai skaitā tās 

pienākumos ir apstiprināt, papildināt un grozīt Plānošanas reģiona un Sadarbības komisijas 

nolikumus, apstiprināt Plānošanas reģiona budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par 

budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, apstiprināt Plānošanas reģiona 

attīstības programmas, teritorijas plānojumu, vides pārskatu un stratēģiskās plānošanas 
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dokumentus, noteikt Plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, 

mērķus un prioritātes, noteikt Plānošanas reģiona simboliku un citas darbības. 

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvs 2015.gadā: 

 Alīna Gendele, Attīstības padomes priekšsēdētāja, Ludzas novada domes 

priekšsēdētāja; 

 Gunārs Upenieks, Attīstības padomes priekšsēdētājas vietnieks, Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājs; 

 Jānis Lāčplēsis, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs; 
 Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs; 
 Helēna Streiķe, Aglonas novada domes deputāts; 

 Andris Kazinovskis, Balvu novada domes priekšsēdētājs; 

 Lidija Siliņa, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja; 

 Juris Dombrovskis, Ciblas novada domes priekšsēdētājs; 

 Sandra Viškure, Dagdas novada domes priekšsēdētāja; 

 Janīna Jalinska, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja; 
 Stefans Rāzna, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs; 

 Ināra Silicka, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja; 

 Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs; 

 Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja; 
 Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs; 

 Pēteris Rožinskis, Riebiņu novada domes priekšsēdētājs; 

 Sandra Kapteine, Rugāju novada domes priekšsēdētāja; 

 Anita Brakovska, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja; 

 Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs; 

 Jekaterina Ivanova, Viļānu novada domes priekšsēdētāja; 

 Oļegs Agafonovs, Zilupes novada domes priekšsēdētājs. 

 

Plānošanas reģiona struktūra 2015.gadā *: 

1. Attīstības padomes priekšsēdētājs  

2. Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks 
3. Administrācijas vadītājs  

4. Juridiskā un lietvedības nodaļa 
4.1. Vadītājs; 
4.2. Galvenais grāmatvedis 

5. Projektu plānošanas un ieviešanas nodaļa 
5.1. Vadītājs 
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5.2. Projektu koordinators 
5.3. Vecākais komercdarbības speciālists 
5.4. Latgales reģiona pārstāvniecības administrators 
5.5. Juriskonsults 
5.6. Kultūras vadītājs 
 

6. Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs 
6.1. Vadītājs 
6.2. Informācijas vadības speciālisti 
6.3. Juriskonsults 

7. Sabiedriskā transporta nodaļa 
7.1. Vadītājs  
7.2. Maršrutu tīkla plānotājs  

8. Latgales uzņēmējdarbības centrs 
8.1. Vadītājs 
8.2. Komercdarbības konsultanti 

* uz 2015.gada decembri 

1.2. Darbības virzieni 

Plānošanas reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, 

koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Saskaņā ar dažādos 

normatīvajos aktos noteikto kompetenci, Plānošanas reģions:  

1) nosaka Plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un 
prioritātes; 

2) nodrošina Plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši attīstības plānošanas 
dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;  

3) vada un uzrauga Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un 
ieviešanu; 

4) nodrošina pašvaldību sadarbību un Plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa 
institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;  

5) izvērtē Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, nacionālā attīstības plāna un nozaru 
attīstības programmu atbilstību Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem un, 
konstatējot neatbilstību, ierosina grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus 
vai lemj par grozījumiem Plānošanas reģiona plānošanas dokumentos; 

6) izvērtē vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumus reģionālās attīstības 
valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;  

7) sadarbībā ar pašvaldībām un valsts iestādēm izstrādā Plānošanas reģiona attīstības 
plānošanas dokumentus, nodrošina to savstarpējo saskaņotību un atbilstību Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un  nacionālajam attīstības plānam, kā arī  šo plānošanas 
dokumentu ieviešanu;  
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8) koordinē un veicina Plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, 
īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;  

9) sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību 
Plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem; 

10) izstrādā un īsteno projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros; 

11) sniedz atzinumu par vietējā līmeņa ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības 
programmas  atbilstību reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā 
arī attīstības plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem; 

12) koordinē pasažieru pārvadājumus Latgales plānošanas reģiona vietējos reģionālajos 
maršrutos. 

2015.gada laikā pēc plānošanas reģionu iniciatīvas un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas atbalsta tika izstrādāti, valdībā atbalstīti un uz Saeimas komisijām 

virzīti grozījums Reģionālās attīstības likumā (RAL), saskaņā ar kuriem tika ieplānots 

izdarīt grozījumus Reģionālās attīstības likumā. Saskaņā ar tiem RAL tiek papildināta 16.1 

panta pirmo daļa ar 11.punktu šādā redakcijā: "11) veicina saimniecisko darbību 

plānošanas reģiona teritorijā.". Plānošanas reģioniem izdevās likumdevējam pierādīt šī 

jaunā darbības virziena nepieciešamību, un Likums Saeimā pieņēma 2016.gada 26.maijā. 

1.3. Plānošanas reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un 
starptautiskā līmenī 

2015.gadā tika nodrošināta Latgales plānošanas reģiona interešu pārstāvniecība 

nacionālā un starptautiskā līmeņa darba grupās, vadības grupās un padomēs: 

 Eiropas reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda, Eiropas sociālā fonda 2007-
2013 Uzraudzības Komitejā; 

 Latvijas Pašvaldību savienības valdē; 
 Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta vadības komitejā; 

 Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. perioda Uzraudzības komitejā un 
2014-2020 perioda Uzraudzības komitejā; 

 Satiksmes ministrijas Optiskā tīkla uzraudzības padomē; 
 Latvijas Tūrisma konsultatīvajā padomē; 

 Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē; 
 Latvijas – Šveices un Norvēģijas un Eiropas ekonomiskās zonas apvienotajā finanšu 

instrumentu uzraudzības un vadības komitejās; 
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā Eiropas Savienības 

fondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” Koordinācijas padomē; 
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 Latvijas - Lietuvas starpvalstu pārrobežas sadarbības komisijas tematiskajās darba 
grupās;  

 Eiropas 2007.-2013. perioda kaimiņattiecību un partnerības un pārrobežu sadarbības 
programmu: Lietuvas – Latvijas - Baltkrievijas, Lietuvas – Latvijas, Latvijas – 
Krievijas – Igaunijas vadības un uzraudzības komitejās. 

 2014-2020 programmas Eiropas reģionālā attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas 
sociālā fonda Uzraudzības Komitejā; 

 Veselības ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.5.pasākuma un Eiropas 
Sociālā fonda 1.3.2.pasākuma uzraudzības komisijā; 

 Lietuvas – Latvijas, Latvijas – Krievijas, Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas ES pārrobežu 
sadarbības programmu 2014.-2020.gadam Programmēšanas un Uzraudzības komitejās; 

 Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas  politikas koordinācijas komitejā; 
 Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta padomē; 

 Finanšu ministrijas izveidotajās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejās. 

1.4. Reģiona attīstības un plānošanas dokumenti 

1.4.1. Reģionālās attīstības plānošanas dokumenti 

Reģionālā attīstība tiek nodrošināta atbilstoši šādiem savstarpēji saskaņotiem un 
hierarhiski pakārtotiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem:  
 
1) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija;  
 
2) Nacionālais attīstības plāns;  
 
3) plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānojums, stratēģija un attīstības programma;  
 
4) vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānojums, ilgtspējīgas attīstības stratēģija un 
attīstības programma.  

1.4.2. Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumam ir šādas sastāvdaļas: 

1. daļa – Esošās telpiskās struktūras apraksts; 

2. daļa – Telpiskās attīstības perspektīva; 

3. daļa – Teritorijas plānojuma vadlīnijas; 

4. daļa – Pārskats par plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādi. 

 Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums ir ilgtermiņa (20 gadiem) teritorijas 

plānošanas dokuments, kas nosaka Latgales plānošanas reģiona telpisko attīstību. Tā 

uzdevums ir sniegt vadlīnijas vietējo teritorijas plānojumu izstrādāšanai un veidot pamatu 

nacionālajam plānojumam.  
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 2007.gada 3.oktobrī Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome apstiprināja 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006.-2026.gadam, izvērtējot vietējo 

pašvaldību teritorijas plānojumu, vietējo partnerību attīstības stratēģiju, pašvaldību attīstības 

programmu, investīciju piesaistes projektu ideju un citu plānošanas dokumentu saskaņotību ar 

LPR Teritorijas plānojumu. Tāpat tika pieņemts lēmums, ka Latgales plānošanas reģiona 

vietējām un rajonu pašvaldībām, jāsaskaņo savi teritorijas plānojumi ar Latgales plānošanas 

reģiona teritorijas plānojumu un nepieciešamības gadījumā jāveic tajos grozījumi līdz 

2012.gada 31.decembrim. Plānojums stājās spēkā 2007. gada 18. oktobrī (publikācija 

„Latvijas Vēstnesī” 2007.gada 17.oktobrī).  

Latgales plānošanas reģions 2012.gada 5.oktobrī saņēma Vides pārraudzības valsts biroja 

atzinumu Nr.4-01/1295 par LPR Teritorijas plānojuma 2006.-2026.gadam īstenošanas 

ietekmes uz vidi monitoringu, kurā norādīts, ka Vides pārraudzības valsts birojs uzskata par 

lietderīgu turpmāk sagatavot monitoringa ziņojumu tikai par Latgales plānošanas reģiona 

stratēģijas laika posmam līdz 2030.gadam un attīstības programmas 2010.-2017.gadam 

īstenošanas vides ietekmēm, ņemot vērā arī ietekmju telpisko raksturu atbilstoši telpiskajā 

attīstības perspektīvā noteiktajam. Monitoringa ziņojums Birojā iesniedzams 2017.gadā. 

1.4.3. Latgales reģiona attīstības programma un stratēģija 2030 

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome 2008.gada 5.novembrī pieņēma 

lēmumu par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2010. – 2017.gadam un 

Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģijas 25 gadiem izstrādes uzsākšanu.  

2010.gadā notika dokumentu izstrāde, kurā kopumā iesaistījās vairāk kā 200 cilvēku. 

Tie bija aktīvākie sabiedrības locekļi un visu sektoru – valsts, pašvaldības un privāto 

uzņēmumu vadītāji. Plānošanas procesa ietvaros notika septiņu darba grupu tikšanās, divas 

publiskās apspriešanas, sanāksmes reģiona pilsētās un novados, tika plaši izmantoti 

iepriekšējie pētījumi un pārskati, aptaujas. 

2010.gada 1.decembrī Latgales plānošanas reģiona attīstības padome apstiprināja 

Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2030. Latgales stratēģija ir 

ilgtermiņa politikas dokuments, Latgales stratēģijas lielais mērķis ir panākt straujāku reģiona 

ekonomisko attīstību, lai celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo 

potenciālu un padarītu Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm. 

Lai to paveiktu, nepieciešamas izmaiņas reģiona ekonomikas struktūrā, būtiski 

palielinot privātā sektora īpatsvaru pievienotās vērtības radīšanā (vienlaikus saglabājot 

darbavietas sabiedriskajā sektorā, kas ir un būs nozīmīga sastāvdaļa izaugsmes sekmēšanā). 



Latgales plānošanas reģiona 2015.gada Publiskais Pārskats 
 

 11

Stratēģijas ieviešanai  jāsekmē pakāpenisku ienākumu palielināšanos, 2030. gadā sasniedzot 

60% no ES vidējās bruto darba samaksas līmeņa. 

Līdz 2020. gadam nepieciešama uzmanības fokusēšana uz ienākumu radīšanu Latgales 

reģiona iedzīvotājiem – kas nozīmē cilvēka cienīgus dzīves apstākļus, darbu un ienākumus. 

Ir nepieciešams radīt 30 000 jaunu darbavietu, vienlaicīgi saglabājot esošās (esošajiem 

uzņēmumiem kāpinot darbības efektivitāti, tehnoloģisko izcilību un darbaspēka 

produktivitāti). Tikai šāda scenārija gadījumā kļūst iespējama būtiska dzīves kvalitātes 

uzlabošanās un aktīvas sabiedrības veidošanās. Tūlītējās darbības ir vērstas uz rīcībām, kas 

vairos pilsētu pievilcību, uzņēmējdarbības efektivitāti un prasmes strādāt ar finanšu resursiem. 

Par veiksmīgu stratēģijas realizāciju liecinās reģiona iedzīvotāju skaits, kurš 2030. gadā būs 

vismaz 300 000 iedzīvotāju. 

Latgales stratēģija nosaka četrus stratēģiskos virzienus, kuri koncentrē uzmanību 

galvenā mērķa sasniegšanai. Tie ir cieši saistīti savstarpēji, vienlaikus katrs prasot speciālus 

uzdevumus. Latgales reģiona izaugsme būs iespējama, ja reģionā būs attīstīta 

uzņēmējadarbība un uzņēmumi saņems efektīvu atbalstu, ja reģions būs iekšēji un 

starptautiski savienots, ja Latgale nepārtraukti pilnveidos savas prasmes un tiks realizēti labas 

pārvaldības principi. 

PRASMES 
Prasmes ietver zināšanu apguvi un to atbilstošu pielietošanu darbā un ikdienas dzīvē. 

Atbildība par rezultātu prasa pielāgoties pasaules izaugsmes ātrumam un pastāvīgi 

pieaugošajām kvalitātes prasībām. Tam nepieciešama pastāvīga mācīšanās un prasmju 

pilnveidošana – uzņēmējiem, ārstiem, skolotājiem, vadītājiem – katram Latgales reģiona 

iedzīvotājam. Latgalei svarīgi audzēt kompetenci pārtikas rūpniecībā, metālapstrādē un 

mašīnbūvē, kokapstrādē, transportā un loģistikā, lauksaimniecībā un tūrismā. Uzņēmēju 

sadarbība ar reģiona izglītības iestādēm nodrošinās inovāciju rašanos visos līmeņos. Prasmju 

veidošanā liela, bet ne vienmēr izšķiroša loma ir izglītības nozarei. Mācību process svarīgs 

gan bērnudārzā, gan vecumā, gan uzņēmumos. 

SAVIENOJUMI 
Savienojumi ir īstenojami tehniski un sociāli. Tehniskie jeb infrastruktūras risinājumi ceļu, 

satiksmes, informācijas pārraides, savienotu transporta veidu un mezgla vietu formās 

nepieciešami, lai samazinātu “attālumu laikā”, radītu pakalpojumu pieejamību, drošību un ātru 

komerciālās darbības apriti. Sociālie tīkli un biznesa tīkli nepieciešami, lai veidotu un 

realizētu jaunas idejas. 

GUDRA PĀRVALDĪBA 



Latgales plānošanas reģiona 2015.gada Publiskais Pārskats 
 

 12

Pārvaldība ietver gan valsts un pašvaldību organizētu teritoriju un jomu mērķtiecīgu 

uzturēšanu un attīstības vadību, gan arī sabiedriskās līdzdalības procesu. Latgales pašvaldībām 

ir jākļūst par reģiona attīstības dzinējspēku – iniciējot un koordinējot sadarbību institūciju, 

uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju un aktīvo cilvēku starpā. Latgales pašvaldībās ir 

izveidojušies resursi un prasmes, lai nekavējoties uzņemtos teritoriju un visa reģiona 

ekonomiskās veicināšanas iniciatīvu. Atbalstu šajā procesā var sniegt aktīva un pašorganizēta 

sabiedrība. 

EFEKTĪVI UZŅĒMUMI 

Uzņēmumi ir reģiona ekonomiskās izaugsmes pamats. Latgales reģions atšķirsies ar 

mērķtiecīgu uzņēmējdarbības atbalstu, lai uzņēmumu darbība kļūtu efektīvāka, lai augtu 

uzņēmumu apgrozījums, eksportspēja, lai tie investētu ražošanas kapacitātē, produktivitātes 

palielināšanā un pelnītu. Reģiona un pašvaldību uzdevums ir struktūru un procesu veidošana 

prasmju attīstībai, jaunu zināšanu piesaistei, tīklošanai, tehnoloģiskam un infrastruktūras 

atbalstam. Stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai izstrādāta Latgales attīstības programmas 

līdz 2017.gadam. 

1.4.4. Latgales reģiona attīstības programma 2010.-2017.gadam 
 

 2010.gada 1.decembrī Latgales plānošanas reģiona attīstības padome apstiprināja 

Attīstības programmu 2010. – 2017.gadam.  

Līdzīgi kā Latgales reģiona attīstības programma izstrādē, arī šī dokumentu izveidē ir 

līdzdarbojušies ikvienas Latgales pašvaldības un to iestāžu speciālisti, kā arī dažādu valsts 

iestāžu un uzņēmumu Latgales filiāļu vadītāji, augstskolu, profesionālo izglītības iestāžu, 

uzņēmumu, uzņēmumu un sabiedriskā labuma nevalstisko organizāciju vadītāji - kopā vairāk 

kā 200 cilvēku. Aktīvās diskusijās un darba grupu sanāksmēs radītas jaunas idejas un panākta 

vienošanās iesaistīties nākamā plānošanas perioda programmēšanā un darbības programmu 

tālākā attīstīšanā. 

Augšminētie Latgales plānošanas reģiona plānošanas un programmēšanas dokumenti 

bija par pamatu VARAM sadarbībā ar visām  ministrijām un LPR administrāciju izstrādājam 

un 2012.gada 27.jūnijā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.281 apstiprinātajam „Rīcības plāns 

Latgales reģiona izaugsmei 2012.–2013.gadā.” Viens no šī dokumenta pielikumiem ir arī 

„Realizējamo pasākumu plāns” ar konkrētiem pasākumiem un laika grafikiem doto uzdevumu 

izpildei. 

2012.gada otrajā pusē tika uzsākta šī plāna realizācija, kas sekmīgi tika turpināta arī 

2013. un 2014.gadu gada periodā. LPR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādes un 



Latgales plānošanas reģiona 2015.gada Publiskais Pārskats 
 

 13

īstenošanas rezultātā tika sniegti 6 atzinumi par darbības programmas „Policentriska attīstība" 

3.6.1.1. aktivitātes un 3.6.2.1.aktivitātes ietvaros realizējamo projektu idejām un izmaiņām.  

Kā tālākās rīcības sekoja Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdē apstiprinātais 

dokuments  „Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam”, kas ir turpinājums 

iepriekšējo gadu programmai „Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2012.–2013.gadā.” 

Viens no šī plāna uzdevumiem ir Latgales uzņēmējdarbības centra darbības stiprināšana ar 

mērķi koncentrēt esošos resursus un atbalsta instrumentus uzņēmējdarbības attīstībai Latgalē. 

Kā būtisku šī rīcības plāna darbības komponenti ir jāatzīmē papildus atbalsta piesaisti Latgales 

pašvaldībām - nacionālās un reģionālās nozīmes centriem, līdz ar ko šajās vietās tiks panākta 

iespēja sakārtot  uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru. Plāna izstrādes gaitā notika plašas 

diskusijas ar nozaru ministrijām par plānā iekļaujamajiem pasākumiem, kas notiek vienlaikus 

ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbalsta ieviešanas 

nosacījumu izstrādi, kas skar plāna projektā iekļautos pasākumus. 

2014.gadā LPR sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un Alūksnes novadu apkopoja un 

iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Latgales programmas 2010-

2017 pielikumu “Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” (apstiprināts LPR AP 2014.gada 

2.decembra rakstiskajā procedūrā). Sadarbībā ar VARAM un pašvaldībām darbs pie šīs 

programmas dokumentu precizēšanas un aktualizēšanas turpinājās arī 2015.gada periodā. 

Projekti tiks īstenoti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  prioritārā virziena 

“Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte”  specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. 

„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām” 3.pasākuma “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales 

PR un Alūksnes novada pašvaldībās” ietvaros (Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējums 52 247 026 euro). Latgales programmas pielikumā ir iekļauti 16 prioritārie un 15 

rezerves projekti, kurus reģiona pašvaldības un Alūksnes novads ieviesīs līdz 2020.gadam. 

Latgales PR attīstības programmas pielikums ir Latgales reģiona un Alūksnes novada 

piedāvājums nākamā ES finanšu perioda 2014-2020 ietvaros mērķtiecīgi ieviest darbības, lai: 

• uzlabotu pilsētvidi,  

• atdzīvinātu pilsētas,  

• atjaunotu un attīrītu pamestas rūpnieciskās teritorijas (tai skaitā pārveidei 

paredzētās zonas),  

• samazinātu gaisa piesārņojumu, 

• veicinātu investoru piesaisti pilsētām. 

Pasākuma realizāciju plānots uzsākt laika periodā no 2016.gada. 
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Projekti vistiešāk veicinās Latgales reģiona attīstības programmas 2010-2017 Darbības 

programmas „Latgale ID” mērķi - sniegt koncentrētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 

Latgalē, t.sk. palielināt privātā sektora saražotās pievienotās vērtības lomu IKP; panākt lielāku 

privātā sektora aktivitāti un augstāku nodarbinātības līmeni no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 

skaita; saglabāt esošās un radīt jaunas darba vietas reģionā līdz 2017.gadam; kā arī sekmēs 

„Latgale ID” apakšprogrammas Investīciju piesaiste uzdevumu sniegt atbalstu investoriem 

(darbības: neapbūvēto un apbūvēto teritoriju, t.sk. industriālo teritoriju sakārtošana, tiešo 

ārvalstu investīciju veicināšana – finanšu atbalsta shēmas, reģionāli papildinošas darbības 

LIAA aktivitātēm). 

 

2. LATGALES REĢIONA DARBĪBAS REZULTĀTI 2015.gadā 
 

2.1. Darbs pie Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumprojekta 
 

2015.gada laikā pēc Latgales plānošanas reģiona iniciatīvas un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalsta notika intensīvs darbs pie Latgales 

speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) likumprojekta izstrādes. Tiesību akts tika izstrādāts 

sadarbībā ar VARAM speciālistiem un ekspertiem, virzīts un  atbalstīts valdībā un iesniegts 

atbildīgajām Saeimas komisijām. 

Likums nosaka, ka SEZ darbība ilgs līdz 2035.gada 31.decembrim un tās kopējā 

teritorija nepārsniegs 5% no Latgales reģiona platības. Latgales SEZ izveidošanas mērķis ir 

veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras 

attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai. Ar Latgales SEZ izveidi tiek radīts papildu 

instruments, lai Latgale attīstītos līdzvērtīgi citiem Latvijas reģioniem, jo ikviena reģiona 

attīstība ir cieši saistīta ar uzņēmējdarbības vides attīstību Latvijā. 

Likumā nav noteikta katras Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības 

maksimālā teritorijas platība, kurai var tikt piešķirts SEZ statuss. Lai teritoriju platību 

noteikšanas process būtu elastīgs un spētu pielāgoties uzņēmējdarbības vides pieprasījumam,  

priekšlikumus par katrai Latgales plānošanas reģionā ietilpstošajai pašvaldībai nosakāmo 

teritorijas platību, kurai var tikt piešķirts SEZ statuss, sniegs Latgales plānošanas reģiona 

attīstības padome. Balstoties uz Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu, 

VARAM izskatīšanai valdībā virzīs Ministru kabineta noteikumu projektu, ar kuru tiks 

apstiprināta Latgales SEZ teritoriju platība. 

Likums paredz, ka par konkrētu SEZ teritoriju un to robežām lems Latgales SEZ 

pārvalde, teritoriju robežas apstiprinot ar vispārīgo administratīvo aktu. Attiecīgi arī  Latgales 

SEZ teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību noteiks Ministru kabinets. 
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Vienlaikus tiek noteikts arī Latgales SEZ pārvaldības modelis, kā arī Latgales plānošanas 

reģiona attīstības padomes loma zonas pārvaldībā. 

2016.gada 19.maijā Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja VARAM izstrādāto 

likumprojektu „Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums”, ar kuru ir paredzēts izveidot 

jaunu speciālo ekonomisko zonu Latgales reģionā. Par Latgales SEZ izveidošanu nobalsoja 89 

deputāti. Apstiprinot šo likumu, uzņēmumiem, kuri veiks ieguldījumus attiecīgajā Latgales 

SEZ teritorijā, būs iespēja pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma 

ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%), kā arī citi 

atvieglojumi un iespējas. Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums stājās spēkā 2016.gada 

20. jūnijā. 

 
2.2. LPR darbības rezultatīvie rādītāji 

 
Saskaņā ar 2015.gada Vienošanos par valsts budžeta dotāciju izlietojumu, kas 

noslēgta starp Latgales plānošanas reģionu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju, Plānošanas reģions sasniedza paredzētos darbības rezultātus un rezultatīvos 

rādītājus valsts budžeta piešķirto dotāciju ietvaros, tādējādi nodrošinot efektīvu, lietderīgu un 

tiesisku valsts budžeta piešķirto dotāciju izlietojumu. 

Latgales plānošanas reģions pārskata periodā īstenoja sekojošus pasākumus:  

   1.tabula 
Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(Darba nosaukums) Darbības rezultāti 2015.gadā 

Reģionālās attīstības likumā, Teritorijas plānošanas likumā un Attīstības plānošanas sistēmas likumā  
noteikto funkciju īstenošana 

1.  Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības 
plānošanas dokumentu 
izstrāde/aktualizācija, ieviešana un 
ieviešanas uzraudzība 

Aktualizēts plānošanas reģiona attīstības programmas 
rīcības plāns 
Sagatavots pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
un attīstības programmas īstenošanas rezultātiem  
Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze  
Sniegta informācija un konsultācijas plānošanas reģionu  
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu 
izstrādē  
Precizēta kārtība, kādā plānošanas reģions izvērtē 
vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
attīstības programmas  

2.  Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā 
saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu 
prasībām 

Sniegtas konsultācijas par plānošanas reģionā ietilpstošo 
vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem  
Sniegtas konsultācijas par vietējo pašvaldību attīstības 
stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību 
plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem un normatīvo aktu prasībām  
Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo 
pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei  

3.  Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un 
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Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(Darba nosaukums) Darbības rezultāti 2015.gadā 

plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas 
reģionu attīstības plānošanas dokumentiem 

nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādei un pilnveidošanai  
Nodrošināta līdzdalība nacionālā līmeņa institūciju 
darba sanāksmēs un sēdēs  

4.  Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās 
attīstības atbalsta pasākumi 

Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi  
Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku 
personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības 
atbalsta saņemšanai  

5.  Attīstības programmas pielikuma izstrāde 
par sadarbības projektiem 

Izstrādāts attīstības programmas pielikums par 
sadarbības projektiem (1) 

6.  Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu 
datu bāze 

Aktualizēta pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu 
datu bāze (4) 

7.  Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana   Latgales plānošanas reģiona noslēgto projektu 
uzturēšanas nodrošināšana saskaņā ar normatīvo aktu, 
projektu līgumu un auditoru prasībām 

Sabiedriskā transporta organizēšana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 

8.  Nodrošināta sabiedriskā transporta kustība 
reģionālajos maršrutos plānošanas reģiona 
pašvaldību un iedzīvotāju interesēs 

Sagatavoti priekšlikumi par reģionālo maršrutu 
grozījumiem (46) 
Apsekotas pieturvietas plānošanas reģiona teritorijā 
(3248)  
Apkopota un sniegta informācija ATD par skolēnu 
maršrutiem reģiona teritorijā (maršrutu apraksti un 
shēmas) 

PR administrācijas darbības nodrošināšana 

9.  PR attīstības padomes darba nodrošināšana Organizētas attīstības padomes sēdes (5) 

Organizētas LPR administrācijas darbinieku sanāksmes 
(4) 

10.  PR budžeta sagatavošana un iesniegšana 
attīstības padomē 

Sagatavots un iesniegts attīstības padomē 
apstiprināšanai LPR 2015.gada budžets  

11.  Vienošanās un Vienošanās grozījumu par 
valsts budžeta finansējuma izlietojumu starp 
VARAM un LPR saskaņošana, izvērtēšana 
un noslēgšana. 

Sagatavota Vienošanās par  valsts budžeta finansējuma 
izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti 
VARAM 

12.  PR finanšu un darba plāna atskaišu 
sagatavošana un iesniegšana VARAM 
  
  

Sagatavotas un iesniegtas VARAM mēneša finanšu 
atskaites (12) 
Sagatavots un iesniegts VARAM gada pārskats (1) 
Sagatavots un iesniegts VARAM LPR publiskais 
pārskats (1) 
Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna 
ceturkšņa atskaites (4) 

13.  PR administrācijas kapacitātes stiprināšana  Organizēti apmācības semināri darbiniekiem (1) 

ES SF informācijas centra darbības nodrošināšanai 
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Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(Darba nosaukums) Darbības rezultāti 2015.gadā 

14.  Sniegta informācija un konsultācijas 
potenciālajiem projektu iesniedzējiem un 
citiem interesentiem par Eiropas Savienības 
fondiem (2014.-2020.plānošanas periodā) 
un citiem ārvalstu palīdzības finanšu 
instrumentiem   

Nodrošināta  plānošanas reģiona ES Struktūrfondu 
informācijas centra darbības turpināšana un pabeigšana 
Kopā šajā laika posmā tika informēti 2636 interesenti 
(t.sk. 2300 pa e-pastu un 336 klātienē informatīvajos 
pasākumos) 
Noorganizēti informatīvie semināri (2) 

Latgales uzņēmējdarbības centra  darbības nodrošināšana  

15.  Nodrošināti un sniegti informatīvie un 
konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības 
atbalstam Latgales plānošanas reģionā 

Nodrošināta  plānošanas reģiona ES Struktūrfondu 
informācijas centra darbības turpināšana un pabeigšana  
Sniegtas konsultācijas klātienē, e-pastā, pa tālruni - par 
uzņēmējdarbības atbalsta iespējām (510) 
Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta 
starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības 
attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas 
par e-pakalpojumu izmantošanu, apmācības portāla 
www.latvija.lv efektīvai lietošanai,  konsultācijas par 
dažādu institūciju pakalpojumiem (244) 
Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem 
ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras atrašanai un attīstībai (16) 

16.  Veicināta uzņēmējdarbības attīstība 
reģionos 

Izveidoti ( 7 ) uzņēmumi  

Paplašināti ( 6 )uzņēmumi 

Kopā izveidotas  (18) darba vietas 

Projekts „Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība 
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” 

17.  Cilvēkresursu piesaiste RSIC Nodrošināta darba samaksa (3) darbiniekiem 

18.  Nodrošināta dalība darbiniekiem citu 
institūciju pasākumos par ES SF 
jautājumiem  

Nodrošināta dalība citu institūciju pasākumos par ES SF 
jautājumiem (3) darbiniekiem 

19.  Noorganizēti semināri, konferences, 
informatīvie pasākumi un apmācības 

Noorganizēti semināri, konferences, informatīvie 
pasākumi un apmācības (21) 

Latgales plānošanas reģiona projekts „„Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu 
iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos”, akronīms THEME VILLAGE”; projekta Nr. 

LLIV-306 
20.  Projekta vadīšana un koordinācija, 

Sabiedrības iesaistīšana 
Dalība Projekta vadības komitejas sanāksmēs (1) 

Dalība projekta ieviešanas grupas sanāksmēs (3) 

Sagatavotas projekta partneru individuālās atskaites (1) 

Informācijas par projektu ievietošana reģionālajā portālā 
(1) 
Preses relīzes (1) 

Noslēgts līgums par tematisko ciemu aprīkojuma 
izgatavošanu (1) 
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Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(Darba nosaukums) Darbības rezultāti 2015.gadā 

Latgales plānošanas reģiona projekts  "Museum Gateway", akronīms "MG";  projekta Nr. LLB-2-208 

21.  Veicināt kopējas tūrisma tradīcijas un 
produktus  Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas 
pārrobežu reģionā. 
Muzeju personāla kapacitātes 
paaugstināšana 
Kopēja tūrisma produkta  
Vadība un koordinācija  

Dalība projekta ieviešanas grupas sanāksmēs (3)  
Brošūru/karšu izveide 6 valodās (1) 
  Kopīga noslēguma pasākuma organizēšana (1) 
Starpposma atskaites sagatavošana un iesniegšana 
auditoram un Tehniskajam Sekretariātam (1) 
Projekta gala atskaites sagatavošana un iesniegšana 
auditoram (1) 

Latgales plānošanas reģiona realizētais projekts ”Stratēģija investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā” (WILLINVEST) LLV-390 

22.  Palielināt Latgales un Ignalinas 
atomelektrostacijas reģionu pierobežas 
teritorijas konkurētspēju investīciju 
piesaistē un veicināt ilgtspējīgu ekonomisko 
un sociālo attīstību. 

Dalība projekta vadības komitejas sanāksmēs (1) 
Dalība projekta ieviešanas grupas sanāksmēs (2) 
Informācijas par projektu ievietošana reģionālajā  
portālā www.latgale.lv (1) 
Dalība pieredzes apmaiņas braucienos (1) 

Stratēģijas investīciju piesaistei pilsētvides teritorijām 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā izstrāde (1) 
Investīciju pakešu izstrāde (5) 

Latgales plānošanas reģions projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās 
attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 4.3-24 

/NFI/INP-002 
23.  Stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un 

plānošanas reģionu teritorijas attīstības 
plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt 
reģionāla un valsts līmeņa teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu projektus 

Izstrādāta Latgales plānošanas reģiona publisko 
pakalpojumu attīstības koncepcija un iesniegta VARAM 
(1) 
Sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, izveidotas 
stratēģiskās partnerattiecības (noslēgts 1 nodomu 
protokols/sadarbības līgums) ar Norvēģijas valsts, 
reģionālajām vai pašvaldību iestādēm 

Latgales plānošanas reģions projekts „ Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās 
attīstības pasākumu izstrāde” 4.3-24 /NFI/INP-001 

24.  Stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu 
kapacitāti un sniegt atbalstu 
uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos 

līdzdalība Norvēģijas ekspertu vizītes Latvijā 
noorganizēšanā  
noorganizēti semināri un diskusijas (5) 

noorganizētas pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo 
nevalstisko organizāciju vizītes uz kaimiņvalstīm (2) 
nodrošināta dalība investīciju forumos (2) 

izstrādāts investīciju katalogs (1) 

uzturēta un aktualizēta tīmekļa vietne invest.latgale.lv 
(1) 
nodrošināta Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā 
darbība (1) 
noorganizēts pasākums Latgales pārstāvniecībā par 
Latgales reģiona eksporta veicināšanu un investoru 
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Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(Darba nosaukums) Darbības rezultāti 2015.gadā 

piesaistes iespējām (1) 

noorganizētas Latgales dienas Rīgā (1) 

izveidota prezentāciju video filma (1) 

Latvijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 
centru investīciju piedāvājumu izstrāde Latgales 
plānošanas reģionam (2) 
 sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, izveidotas  
stratēģiskās partnerattiecības (noslēgts nodomu 
protokols/sadarbības līgums) ar Norvēģijas iestādēm 
 reģionālo konkursu organizēšana inovatīvām biznesa 
idejām: 
deleģēts viens pārstāvis no plānošanas reģiona, kura 
pienākumos ir līdzdarboties konkursu  vērtēšanas un 
žūrijas komisijas darbā; 
deleģēts viens pārstāvis no plānošanas reģiona 
pasākuma organizatorisko jautājumu koordinēšanā. 

 
2.3. Sadarbības līgumi ar Kultūras ministriju. 

 

2015.gadā Latgales plānošanas reģions ar Kultūras ministriju noslēdza Deleģēšanas 
līgumu par valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā. Plānošanas reģions veic 
valsts pārvaldes uzdevumus, īstenojot valsts kultūrpolitiku reģionos - nodrošina regulāru datu 
ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē, apzina un sagatavo nepieciešamo informāciju par 
kultūras tūrisma produktu klāstu Latgales plānošanas reģionā, sadarbībā ar kultūras nozares 
pārraugošām institūcijām, nodrošina metodisko un konsultatīvo palīdzību kultūras 
speciālistiem Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās, kultūrpolitikas īstenošanas un kultūras 
procesu analīzes jautājumos. 

   Pārskata periodā, saskaņā ar deleģēšanas līgumu, galvenais uzsvars tika likts uz  
informācijas papildināšanu, izmainīšanu un fotogrāfiju sagatavošanu un ievadi Latvijas 
digitālajā kultūras kartē  (LDKK) sadaļās nevalstiska organizācija, radošās rezidences, 
mākslas galerijas, kultūrvēsturiskās vietas, amatu prasmes, maršruti. 

Tika pārskatīti visi ievadītie tūrisma maršruti, informācija aktualizēta. No tūrisma 
maršrutiem tika izslēgts maršruts “Militārā Daugavpils”, objektus saglabājot. Tas tika darīts, 
izvērtējot maršrutu, pēc Daugavpils TIC speciālistu ieteikuma.    Kultūras kartē ir pievienots 
viens jauns maršruts “Zilupe – tolerances pilsēta” ar 5 objektiem. Izvērtējot objektus kopā ar 
novadu tūrisma speciālistiem, no dažiem maršrutiem atsevišķi objekti tika izslēgti. Izslēgšanas 
iemesli ir dažādi - objekti nav pieejami tūristiem, jo nav sakopti, objektiem ir nomainījušies 
īpašnieki, nav atrisināts zemes jautājums, objektu īpašnieki nevēlas uzņemt tūristus, u.c. 
Attiecībā uz sadaļu „amatu prasmes”, arī tika konkretizēti vairāki objekti, sakarā ar amatnieku 
aktīvās darbības izbeigšanu. Visiem ievadītajiem kultūrtūrisma maršrutu objektiem ir 
pievienotas fotogrāfijas,  atjaunota un papildināta informācija 

 Tika sniegts atbalsts pašvaldību kultūras darbiniekiem, LDKK pievienojot jaunus 
objektus  sadaļā „Mākslinieciskais kolektīvs” un izslēdzot darbību beigušos mākslinieciskos 
kolektīvus. Kopā sadaļa  tika pievienoti 27 jauni  mākslinieciskie kolektīvi, pastāvēt beiguši 
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13 kolektīvi.  Gada laikā Latgales plānošanas reģiona kultūras centros ir nomainījušies vairāki 
darbinieki, līdz ar to  tika sniegta palīdzība jaunajiem darbiniekiem darbā ar LDKK un, 
sadarbojoties ar Kultūras ministrijas speciālistiem, 9 jaunajiem darbiniekiem tika izsūtītas 
piekļuves paroles LDKK.  

Latgales plānošanas reģions sadarbojas ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, 
iesaistās  Latvijas Nacionālā  kultūras centra un Kultūras ministrijas pasākumos:  

 2015.gada 21. aprīlī dalība Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajā reģionu 
kultūras darbinieku  seminārā Krustpilī;  

 2015.gada 17. februārī, Rīgā, Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajā   sanāksmē 
par Nemateriālā kultūras mantojuma jautājumiem; 

 2015.gada 27. maijā, Rīgā, Kultūras ministrijas organizētajā   sanāksmē par ES fondu 
Darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
īstenošanas nosacījumiem; 

 2015.gada 23.novembrī, Rīgā, Lielā Ģilde, Kultūras ministrijas organizētais “Baltā 
galdauta forums”; 

 2015.gada 3. decembrī, Rīgā, Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, dalība     konsultatīvās 
komisijas sēdi; 

 2015.gada 10.decembrī, Rīgā, Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajā    
konsultatīvās  komisijas sēdē . 

   2015.gadā notika aktīva sadarbība ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldību 
kultūras darbiniekiem. Latgales plānošanas reģiona pašvaldību kultūras speciālistiem tika 
sniegtas konsultācijas par datu ievadi un informācijas sagatavošanu LDKK. Konsultācijas tika 
sniegtas gan tikšanās reizēs, gan telefoniski, gan ar e-pastu starpniecību. Telefoniski sniegtas 
67 konsultācijas un atbalsts datu ievadē LDKK. Tiem kultūras centru vadītājiem, kuri nebija 
iesnieguši statistikas atskaites, tika telefoniski un ar e-pastu starpniecību sūtīti atgādinājumi. 
Lai sniegtu konsultācijas, notika tikšanās ar kultūras darbiniekiem novados, kā arī dalība 
novadu kultūras darbinieku darba sanāksmēs Balvos, Krāslavā, Rēzeknē, Daugavpilī. 

2015.gada Deleģēšanas  līguma izpildes kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji. 
 
Tabulā apkopoti  izpildes kvalitatīvie un  kvantitatīvie  rādītāji, saskaņā ar Deleģēšanas līguma 
3.4. punktu: 

   2.tabula 
I. 2015.gadā apzināto un ievadīto objektu 
skaits šādās LDKK sadaļās: „nevalstiskās 
organizācijas”, „radošās rezidences”, 
„mākslas galerijas” 

- Nevalstiskās organizācijas – 6 

II. 2012.- 2014.gadā ievadīto objektu skaits, 
kuriem atjaunota un papildināta informācija 
šādās LDKK sadaļās „nevalstiskās 
organizācijas”, „radošās rezidences”, un 
„mākslas galerijas” 

- Nevalstiskās organizācijas – 91 
- Mākslas galerijas – 10  
- radošās rezidences - 1 

III. LDKK ievadīto Plānošanas reģiona 
kultūrtūrisma maršrutu informācijas 
aktualizēšana un uzlabošana 

Informācija aktualizēta visos 60 kultūras 
tūrisma maršrutos. Visiem, maršrutos 
iekļautajiem objektiem, ir pievienotas 
fotogrāfijas. 
Ievadīts viens jauns maršruts. 
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IV. Pilnvērtīgas kultūrtūrisma maršrutu 
informācijas nodrošināšana LDKK, ievadot 
informāciju par objektiem sadaļās 
„Kultūrvēsturiskās vietas” un „Amatu 
prasmes” 

Informācija aktualizēta visiem objektiem 
sadaļās „Amatu prasmes” – 105 objekti; 
„Kultūrvēsturiska vieta”  - 266 objekti; 
Fotogrāfijas pievienotas objektiem „Amatu 
prasmes” – 60; 
Fotogrāfijas pievienotas objektiem 
„Kultūrvēsturiska vieta” – 136; 
Pievienoti jauni objekti “Kultūrvēsturiska 
vieta” – 45 objekti; 
Pievienoti jauni objekti “Amatu prasmes” – 
17 objekti; 

V. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts 
kultūras speciālistiem reģionos un 
pašvaldībās jautājumos par pašvaldībās 
kultūrpolitikas īstenošanas un kultūras 
procesu analīzi (datu apkopošanu LDKK). 

Konsultāciju skaits gadā – 67; 

 
  LDKK uzlabošanai LPR ierosināja papildināt to ar jaunu sadaļu „Tautas lietišķās 

mākslas studija”. Šādu kolektīvu reģionā ir pietiekami daudz,  un tie ir arī Dziesmu svētku 
dalībnieki, savukārt pašlaik  LDKK aizpildāmās informācijas sadaļas šobrīd īsti neatbilst 
studiju darbībai. Uz doto brīdi šīs studijas ir ievadītas gan pie „Amatu prasmēm”, gan sadaļā  
„Mākslinieciskais kolektīvs”. 

Informācija par kultūras aktivitātēm Latgales plānošanas reģionā tiek ievietota arī 
reģionālajā portālā www.latgale.lv. 

2.4. Plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes 
 
2015.gadā notika piecas LPRAP sēdes, kas norisinājās dažādās Latgales pilsētās un 

novados, kā arī galvaspilsētā. LPRAP sēžu darba kārtībā tika iekļauti un risināti daudzi 

Latgales reģiona attīstībai būtiski uzdevumi. Vairākkārtīgi uz LPRAP sēdēm tika uzaicināti un 

piedalījās valsts pārvaldes un sabiedrisko institūciju pārstāvji, ar kuriem LPRAP locekļi 

diskutēja un kopīgi meklēja izdevīgākos risinājumus Latgales reģiona attīstībai.  

Nozīmīgākie no 2015.gada attīstības padomes sēžu norisēs izskatītajiem jautājumiem 

un pieņemtajiem lēmumiem: 

   3.tabula 
LUDZA 

2015.gada 29.janvārī         Nr.1 
 

1. Par Latgales plānošanas reģiona pārstāvja deleģēšanu darbam Sabiedriskā transporta 
padomē.  

2. Par Latgales plānošanas reģiona Darba plāna 2015.gadam projektu „Vienošanās ar 
VARAM par valsts budžeta dotācijas izlietojumu” ietvaros, Latgales plānošanas reģiona 
budžetu 2015.gadam, par Latgales plānošanas reģiona amatu vienību sarakstu un 
struktūru 2015.gadam, par Latgales plānošanas reģiona un Kultūras ministrijas 
deleģēšanas līguma „Par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras jomā” projektu.  

3. Par valsts amatpersonu amatu savienošanas saskaņošanu.  
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4. Par aktualitātēm Labklājības ministrijas kompetencē esošajās nozarēs. Piedalās LM 
ministrs U.Augulis, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore I.Kalvāne, Valsts darba 
inspekcijas direktors R.Lūsis, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktore 
I.Šmitiņa, Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas direktore L.Rieksta Riekstiņa. 

 
 

RĪGA 
2015.gada 1.aprīlī         Nr.2 
 
1. Par Finanšu ministrijas izstrādāto Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa likumprojekta 

izstrādes gaitu un tā prognozēto ietekmi uz Latgales reģiona pašvaldību fiskālo stāvokli. 
Piedalās FM ministrs J.Reirs, departamentu vadītāji J.Plūme, I.Komisare. 

2. Par VARAM „Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam” projektu.  
Piedalās VARAM ministrs K.Gerhards, departamenta vadītājs R.Bremšmits. 

3. Par VARAM Informatīvā ziņojuma “Par plānošanas reģiona darbības pilnveidošanu” 
projektu.  Piedalās VARAM ministrs K.Gerhards, departamenta vadītājs R.Bremšmits. 

4. Par Latgales plānošanas reģiona pārstāvja deleģēšanu darbam Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam Uzraudzības komitejā.  

5. Par valsts amatpersonu amatu savienošanas saskaņošanu.  
6. Par valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi. 
7. Par Latgales plānošanas reģiona simbolikas apstiprināšanu. 

 
CIBLAS NOVADS 

2015.gada 16.jūnijā         Nr.3 
 
1. Par Speciālo ekonomisko zonu izveides iespējām Latgalē.  
2. Par Latvijas un Latgales kongresa simtgades sagatavošanas pasākumiem.  
3. Par valsts amatpersonu amatu savienošanas saskaņošanu.  
4. Par izmaiņām Latgales plānošanas reģiona 2015.gada budžetā un amatu vienību sarakstā. 
5. Par Latgales Uzņēmējdarbības centra darbību.  
6. Par Veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādes gaitu. 
7. Par GMI pabalstiem un pašvaldību aizņēmumiem Valsts kasē dzīvokļu fonda uzlabošanai 

reģionos. 
 

DAUGAVPILS 
 
2015.gada 18.septembrī        Nr.4 
 
1. Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ieviešanas gaitu, 

aktualitātēm un projektu iespējām Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām. Piedalās  
Zemkopības ministrs J.Dūklavs. 

2. Par sociālo pakalpojumu attīstības jautājumiem un deinstitucionalizācijas pasākumu 
ieviešanu Latgales reģionā. Piedalās  Labklājības ministrijas pārstāvji. 

3. Par ES fondu specifisko atbalsta mērķu 3.3.1 un  5.6.2. īstenošanas pasākumu Ministru 
kabineta noteikumu projektu izstrādes  procesu. Piedalās  Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji. 

4. Par Ministru kabineta noteikumu projektu  “Lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto 
zemes gabalu un zemes gabalu, kas nav izmantoti īpašumtiesību atjaunošanai, piederību 
vai piekritību pieņemšanas kārtība”.  
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5. Par Latgales plānošanas reģiona konkursa  “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2015’’ 
nolikuma apstiprināšanu.  

 
RĪGA 

 
2015.gada 30.septembrī        Nr.5 
 
1. Par sociālo pakalpojumu  un deinstitucionalizācijas pasākumu ieviešanu Latgales reģionā. 
2. Dažādi informatīvie jautājumi. 
 

2.5. Plānošanas reģiona attīstības padomes rakstiskās procedūras 
 

Saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikuma p.58.4, kas nosaka, ka steidzamības 
gadījumā Padome var pieņemt lēmumu rakstiskajā procedūrā, Latgales plānošanas reģionā 
2015.gadā tika organizētas piecas Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes rakstiskās 
procedūras lēmumu pieņemšanai steidzamības kārtā. 

   4.tabula 
 

2015.gada 18.februārī         Nr.1 
Par Latgales plānošanas reģiona pārskatu par 2014.gadu 
 
2015.gada 30.jūlijā         Nr.2 
1. Par grozījumiem "Kārtībā, kādā Latgales plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas". 
2. Par Latgales plānošanas reģiona 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
 
2015.gada 15.decembrī        Nr.3 
Par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona 2015.gada budžetā 
 
2015.gada 30.decembrī        Nr.4 
1. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzības 
pārskatu par 2013.un 2014.gadu. 
2. Par Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010.-
2017.gadam Novērtējuma ziņojumu par 2013.-2014.gadu. 
3. Par projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās 
Nr. 9.2.2.1./15/I/005. 
 
2016.gada 5.janvārī         Nr.5 
Par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona 2015.gada budžetā. 
 

2.6. Attīstības un plānošanas nodaļas darbības rezultāti 
 

Izpildot Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta un LR VARAM Metodisko 

ieteikumu attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī prasības, plānošanas 

reģions 2015.gadā ir izvērtējis un sniedzis atzinumus par 1 vietējās pašvaldības attīstības 

programmu un 1 ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu atbilstību plānošanas reģiona 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām. 
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Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta trešo un ceturto daļu LPR 

2014.gadā ir izvērtējis 1 vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai teritorijas plānojumu 

grozījumu pirmo redakciju atbilstību reģiona attīstības plānošanas pamatnostādnēm. 

LPR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādes un īstenošanas rezultātā tika 

sniegti 3 atzinumi par  profesionālās ievirzes izglītības iestāžu attīstības un investīciju 

stratēģiju projektiem, kuri tika izstrādāti, lai piesaistītu ERAF finansējumu, sniegts atzinums 

Daugavpils Universitātes projekta pieteikuma “NANOWORLD” iesniegšanai programmā 

HORIZON 2020, sniegta atsauksme par Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 

SIVN Vides pārskata projektu, atzinums par ESF 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

publicitātes vadlīnijām ESF finansējuma saņēmējiem, atzinums par Latvijas- Lietuvas-

Baltkrievijas programmas projektu, atzinums par rīkojumu projektu VSS-534 “Par studiju 

kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem” un VSS-535 “Par studējošo kredīta dzēšanu no 

valsts budžeta līdzekļiem”; atzinumi par MK noteikumu projektiem SAM 3.3.1.  "Palielināt 

privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un 

balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"  un  SAM 5.6.2. 

"Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām" īstenošanas noteikumi",  atzinums par Rīcības plāna Latgales reģiona 

izaugsmei 2015-2017.gadam projektu, atzinums par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas sagatavoto Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā 

atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”, kā arī sagatavoti 

priekšlikumi normatīvo aktu projektiem, piemēram, par MK noteikumu projektu “Lēmumu 

par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un zemes gabalu, kas nav izmantoti 

īpašumtiesību atjaunošanai, piederību vai piekritību pieņemšanas kārtība”, MK noteikumu 

projektam "Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un 

pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei", Transporta politikas sadaļas 

aktualizācijai ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam Rīcības plānā un Saeimas ilgtspējīgas 

attīstības komisijai par  izstrādātajiem risinājumiem skolu tīklam. 

2015.gadā Latgales plānošanas reģions sagatavoja Latgales plānošanas reģiona 

attīstības plānošanas dokumentu- Latgales stratēģijas 2030 un Latgales attīstības programmas 

2010.-2017. ieviešanas uzraudzības pārskatu par 2013. un 2014.gadu, kā arī nodrošināja 

ieviesto projektu rezultātu uzturēšanu: nodrošināta pabeigtā projekta „1DP/1.4.1.2.4/09 

/IPIA/NVA/005 Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā” 
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uzturēšana- tika sagatavots pārskats par Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu 

attīstības programmas 2010.-2017. ieviešanu 2013. un 2014.gadā, nodrošināta Latvijas 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-306 Tematiskie ciemi uzturēšana- 

saņemts pozitīvs  otrā līmeņa finanšu kontroles atzinums. 

2015.gadā noritēja aktīvs darbs pie Latgales reģiona pašvaldību projektu ideju 

sagatavošanas un aktualizēšanas Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

stratēģiskā atbalsta mērķa 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Plānošanas reģiona 

speciālisti piedalījās normatīvā regulējuma izstrādē, rīkoja pašvaldību speciālistu tikšanās ar 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem un koordinēja projekta ideju 

aktualizēšanu. 

Tāpat 2015.gadā Latgales plānošanas reģions sadarbojās ar pārējiem Latvijas 

plānošanas reģioniem, sniedza informāciju ilgtspējīgu attīstības stratēģiju un attīstības 

programmu izstrādei Rīgas, Kurzemes un Vidzemes plānošanas reģioniem. 

2.7. Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas 
centra galvenie darbības rezultāti  

 
Latgales plānošanas reģionā kopš 2006. gada veiksmīgi darbojās ES struktūrfondu 

informācijas centrs. 2015. gadā, beidzoties ES SF tehniskas palīdzības finansējumam, tika 

nodrošināta  plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra darbības 

turpināšana un pabeigšana. Tā galvenie darbības rezultāti 2015.gadā: 

■ Eiropas ESF/ERAF/KF tehniskās palīdzības ietvaros Latgales reģionā tika organizēts 
21 pasākums par ES SF aktualitātēm (t.sk. semināri, informatīvi/konsultatīvās dienas), 
kuros piedalījās 272 interesenti; 

■ valsts budžeta līdzekļu ietvaros aktivitātes nodrošināšanai Latgales reģionā organizēti 
2 semināri par dažādiem finanšu instrumentiem un programmām, kuros piedalījās 64 
interesenti; 

■ Kopā šajā laika posmā tika informēti 2636 interesenti (t.sk. 2300 pa e-pastu un 336 
klātienē informatīvajos pasākumos);  

■ Sagatavoti un izplatīti informatīvie ziņojumi vismaz 2x mēnesī. 

 

2.8. Latgales plānošanas reģiona realizētie, sagatavotie un iesniegtie 
projekti 2015.gadā 

 
2.8.1. 2015.gadā sekmīgi realizētie projekti: 
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■ Eiropas Sociālā fonda/Eiropas reģionālā attīstības fonda/Kohēzijas fonda tehniskā 
palīdzība Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības 
nodrošināšanai. 

■ Latgales plānošanas reģiona projekts  "Museum Gateway", akronīms "MG";  projekta 
Nr. LLB-2-208 Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas  pārrobežu sadarbības programma 
2007.-2013.gadam;  

■ Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības 
plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu 
instrumenta ietvaros. 

■ Projekts WILL INVEST - Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-
2013.gadam ietvaros. 
 

2.8.2. 2015.gadā uzsāktie un 2016.gadā tupinātie projekti: 

■ Projekts „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības 
pasākumu izstrāde” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un 
Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros; 

■ Projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās 
Nr. Nr.9.2.2.1./15/I/005 
 

2.9. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana  reģionālās 
nozīmes maršrutos 

 
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas likuma un Rajonu 

pašvaldību reorganizācijas likuma nosacījumiem, jau 2009.gadā Latgales plānošanas reģions 

uzsāka darbu pie funkciju pārņemšanas sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā 

vietējās nozīmes maršrutos. Tā gaitā tika izstrādāti un ar pašvaldībām saskaņoti normatīvie 

dokumenti šī procesa veiksmīgai norisei. Šajā laikā reģions izveidoja maršrutu tīklus un 

komisijas uz bijušo rajonu tīklu bāzes, kā arī veica vispārīgu situācijas izvērtējumu saistībā ar 

sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas funkcijas pārņemšanu, izstrādāja galvenās 

vadlīnijas un rekomendācijas atbilstoši spēkā esošiem sabiedriskā transporta nozari 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, veica sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pieprasījuma izvērtēšanu plānošanas reģionā. Ar 2010.gada 1.janvāri Latgales plānošanas 

reģions pārņēma bijušo rajonu pašvaldību funkcijas sabiedriskā transporta pakalpojumu 

organizēšanā vietējās nozīmes maršrutos.  

Kopš 2014.gada saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma grozījumiem, 

Latgales plānošanas reģiona kompetencē sabiedriskā transporta jomā ietilpst reģiona 

pašvaldību un iedzīvotāju viedokļu noskaidrošana un apkopošana par maršrutu tīklu 

plānošanas reģiona teritorijā, priekšlikumu iesniegšana Autotransporta direkcijai un 

Sabiedriskā transporta padomei attiecībā uz maršrutu tīklu un sabiedriskā transporta 
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pakalpojumu tarifu un to izmaiņām, pieturvietu apsekošana plānošanas reģiona teritorijā un 

priekšlikumu sniegšana s par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu maršrutu kustības 

sarakstos vai maršrutu aprakstos, kā arī citu uzdevumu veikšana atbilstoši Sabiedriskā 

transporta padomes lēmumiem vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

2015.gadā Latgales plānošanas reģions turpināja uzsākto pieturvietu apsekošanu 

reģionālo maršrutu pieturvietu datu bāzes izveidošanai, kā rezultātā plānošanas reģiona 

teritorijā kopumā tika apsekotas 3545 pieturvietas. Tāpat tika sagatavoti un Autotransporta 

direkcijai un Sabiedriskā transporta padomei iesniegti 46 priekšlikumi par reģionālās nozīmes 

maršrutu grozījumiem. 

Plānošanas reģions tika pārstāvēts 13 Sabiedriskā transporta padomes sēdēs.  

Sadarbībā ar pašvaldībām tika uzsākts darbs pie maršrutu tīkla optimizācijas variantu 

izvērtēšanas, ar mērķi nodrošināt pakalpojumus un vienlaicīgi nesamazināt iedzīvotāju 

iespējas nokļūt pašvaldību administratīvajos centros un pakalpojumu sniegšanas vietās. 

Sadarbībā ar pašvaldībām apkopota un sniegta informācija Autotransporta direkcijai par 

skolēnu maršrutiem 18 pašvaldībās, ieskaitot maršrutu aprakstus un maršrutu shēmas. 

2.10. Latgales uzņēmējdarbības centra galvenie darbības rezultāti 
 

Kopš 2013.gada Latgales plānošanas reģionā darbojas Latgales uzņēmējdarbības 

centrs (LUC), kas veidots kā pilotprojekts ar mērķi nodrošināt informatīvos un konsultatīvos 

pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam. Savas darbības laikā LUC izveidojies sadarbību ar 

vairākām valsts institūcijām un sabiedriskajām  organizācijām (VAS "Latvijas Attīstības 

finanšu institūciju Altum" (Altum), SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru” 

(LLKC), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) u.c.), kas sniedz uzņēmējdarbības 

atbalsta pakalpojumus reģionā.  

LUC darbības teritorija ir visas Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības. 

LUC 2015. gadā sasniegtie rādītāji: 

■ LPR LUC tīklā darbojas 8 speciālisti, nosacīti pa bijušām reģiona rajonu 

teritorijām - (Daugavpils, Līvāni, Preiļi, Krāslava, Rēzekne, Ludza, Balvi). Speciālisti ikdienā 

klātienē un attālināti konsultē uzņēmējus, uzņēmējdarbības uzsācējus un LUC pakalpojumos 

ieinteresētas personas. 

■ Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā 

ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par e-pakalpojumu 

izmantošanu, apmācības portāla www.latvija.lv efektīvai lietošanai,  konsultācijas par dažādu 

institūciju pakalpojumiem, konsultēto personu skaits – 244. 
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■ Sniegtas 510 konsultācijas klātienē, e-pastā, pa tālruni - par uzņēmējdarbības 

atbalsta iespējām. 

■ Sniegtas 16 konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu 

attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai. 

■ Pamatojoties uz LUC sniegtajām konsultācijām ir izveidoti 7 jauni uzņēmumi, 

paplašinājušies 6 uzņēmumi un radītas vismaz 18 jaunas darba vietas. 

■ Tika organizēta motivācijas un apmācības pasākumu sēriju jauniešiem „LUC 

Biznesa mēnesis”, kura norises 11 pasākumu vietas ģeogrāfiski aptvēra visu Latgales reģionu.  

Pasākumu ciklā dalību ņēma 380 jaunieši. 

■ Latgales uzņēmējdarbības centrs 2015.gadā izsludināja konkursu ’’Latgales 

reģiona uzņēmēju gada balva’’, godinot labākos Latgales uzņēmumus 5 nominācijās. Dalībai 

konkursā tika saņemti 28 uzņēmumu pieteikumi, pie tam daži uzņēmēji tika pieteikti vairākās 

nominācijās vienlaicīgi. Tāpat kā iepriekšējā gadā, lielāko daļu konkursa pieteikuma anketu 

tika saņemts no reģiona pašvaldībām. Lielākais pretendentu skaits tika pieteikts nominācijās 

Sociāli atbildīgs uzņēmums, Gada lauksaimnieks. 2015.gadā atzinību ieguva sekojoši 

uzņēmēji: lielākais nodokļu maksātājs – SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, lielākais darba 

devējs – SIA „LEAX Rēzekne”, sociāli atbildīgs uzņēmums – SIA „Preiļu celtnieks”, gada 

lauksaimnieks – Z/S „Kotiņi”, gada jaunais komersants – SIA „Gravtex”.  

■ 2015.gadā piesaistīti 14 uzņēmumi no Latgales reģiona tirdzniecības misijām 

uz Tamperes pilsētu (Somija), un 15 Latgales reģiona uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko 

organizāciju pārstāvji darba vizītē apmeklēja Oslo Norvēģijā. Tirdzniecības misiju rezultātā 

tika noslēgti 8 Latgales produkcijas eksporta līgumi. 

■ Sadarbībā ar LTRK tika organizētas Uzņēmēju Dienas Latgalē 2015 

Daugavpilī, kuru apmeklēja vairāk nekā 6000 cilvēki.  

■ Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tika 

organizēta konkursa “Biznesa Ekspresis” biznesa ideju vērtēšana.  

■ Tika organizēts semināru cikls visā Latgales teritorijā, kuru mērķis bija 

informēt iedzīvotājus pat biznesa atbalsta iespējam Latgales reģionā. 

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta projekta atbalstu un sadarbībā ar VARAM un LUC 

2014.gada 16.jūnijā tika atklāta Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā. Arī 2015.gada laikā 

pārstāvniecība darbojas kā daudzprofila centrs, un tas ir ieguvis savu noteiktu atpazīstamību 

Latgales reģiona uzņēmēju un pašvaldību vidū. Pārstāvniecība funkcionē gan kā informācijas 

komunikācijas kanāls, gan paralēli tiek piedāvātas tikšanās telpas Latgales uzņēmēju 

komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem. 
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Latgales reģiona pārstāvniecībā tiek prezentēti aktuālie investīciju projekti, Latgales 

vietējo uzņēmēju un amatnieku produkcija, kā arī nodrošinātas sanāksmju un darba telpas 

Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem un sadarbības partneriem. Ņemot vērā 

tūrisma nozīmi reģionālās attīstības veicināšanā ārpus Rīgas, pārstāvniecībā tiek aktīvi 

prezentētas arī tūrisma un atpūtas iespējas Latgalē. 

Latgales pārstāvniecības izveidošana un līdzšinējā darbība pierādīja tās 

nepieciešamību kā noteikta veida praktisku atbalsta centru galvaspilsētā privātajiem 

uzņēmējiem un investoriem. Vēl kāds nozīmīgs faktors  - Latgales pārstāvniecība nodrošināja 

saskarsmes vietu starp Latgales reģiona pašvaldībām un NVO pārstāvjiem no vienas puses un 

Saeimas deputātiem, ministrijām un valsts institūcijām. Latgales pārstāvniecība deva iespēju 

veicināt diskusiju par atbalsta veidiem un programmām cilvēkresursu attīstībā un piesaistē, 

par infrastruktūras ilgtermiņa attīstības pasākumiem, kā arī citām darbībām, kas varētu 

veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē. 

2015.gada 15. augustā Rīgā, Jēkaba laukumā Rīgas svētku ietvaros jau otro gadu pēc 

kārtas notika Latgales diena Rīgā, ko rīkoja Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Rīgas 

domi, Latgales Uzņēmējdarbības centru un biedrību “Latgales tematiskie ciemi”. Visas dienas 

garumā Jēkaba laukumā darbojās Latgales mājražotāju un amatnieku tirdziņš, amatnieki 

piedāvāja interesentiem meistarklases un visas dienas garumā pasākuma apmeklētājus 

izklaidēja labākie Latgales tautas muzikanti un dejotāji. Rīgas svētku laikā pasākuma 

apmeklētāji varēja iepazīties ar Latgales ceļojošā tirgus dalībniekiem un Latgales 

tematiskajiem ciemiem: Višķu amatnieku ciemu, Nākotnes ozolu ciemu, Skaistās Izabellas 

ciemu, Kotleru vīna ciemu, Tirgus ciemu, Muzikantu ciemu, Goda saimnieču ciemu, Turku 

pirts ciemu, Raibās pūralādes ciemu. Apmeklētājiem bija iespēja iegādāties īstus Latgales 

lauku labumus un baudīt viesmīlīgu un omulīgu gaisotni kā Latgalē! Tāpat Jēkaba laukumā 

varēja vērot visdažādāko tradicionālo amatnieku darbošanos, kā arī iegādāties amata meistaru 

izstrādājumus: tradicionālo Latgales keramiku, pinumus, izšuvumus u.c. 

Lai nodrošinātu LUC darbību, VARAM sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu 

sagatavoja vienošanos par valsts budžeta dotāciju izlietojumu 2015.gadam. Vairākas LUC 

darbības aktivitātes tiek uzturētas līdz ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gadam 

finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības 

pasākumu izstrāde” ieviešanu. 
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2.11. Projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 
reģionā” 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 313 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. 

pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros tika sagatavots un 2015. gada 30. septembrī 

Centrālajai un finanšu līgumu aģentūrai (CFLA) iesniegts Latgales plānošanas reģiona 

projekta pieteikums “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”.  Uz 

projekta iesniegšanas brīdi tika pievienoti nodomu protokoli par sadarbību projektā ar 16 

reģiona pašvaldībām un 3 VSAC “Latgale” filiālēm.  

2015. gada 23. decembrī tika parakstīta Vienošanās starp Latgales plānošanas reģionu 

un Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta īstenošanu līdz 2022. gada 31. 

decembrim. 

 

3. BUDŽETA UN PERSONĀLA INFORMĀCIJA 
 

3.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 
 

2015.gadā tika sastādīts, apstiprināts un izpildīts 2015.gada budžets saskaņā ar 

pastāvošo likumdošanu. Budžeta izpildes gaitā Plānošanas reģions stingri ievēroja likumu 

„Par budžetu un finanšu vadību”.  

Finanšu līdzekļi tika piesaistīti arī dažādu reģionālās nozīmes projektu īstenošanai no 

vairākām programmām un avotiem, un tika izlietoti saskaņā ar apstiprināto projektu un līgumu 

nosacījumiem atbilstoši LPR AP apstiprinātajām budžetu tāmēm. 

Plānošanas reģiona budžeta finansējumu un tā izlietojumu pa izdevumu pozīcijām var 

aplūkot 5.tabulā. 

5. tabula 
Nr.p.k. Finanšu līdzekļi 2014. gadā 

(faktiskā 
izpilde, 
euro) 

2015. gadā (euro) 
apstiprināts likumā faktiskā izpilde 

1. Ieņēmumi (kopā) 1043358 1467125 1467125 
1.1. Valsts budžeta transferti 998475 

 
580233 580233 

1.2. Ārvalstu finanšu palīdzība 42139 
 

886892 886892 

1.3. Pārējie iepriekš neklasificētie 2744 0 0 
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ieņēmumi 
2. Izdevumi (kopā) 1479479 

 
1405674 1405674 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 1435382 
 

1366862 1366862 

2.1.1 Kārtējie izdevumi 771208 
 

569881 569881 

2.1.1.1. Atalgojums 320751 
 

264579 264579 

2.1.1.2. Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas 

77078 
 

63761 63761 

2.1.1.3. Komandējumi un dienesta 
braucieni 

56225 
 

19531 19531 

2.1.1.4. Pakalpojumi 292219 
 

202990 202990 

2.1.1.5. Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, kurus 
neuzskaita kodā 5000 

24935 
 

19020 19020 

2.1.2. Subsīdijas un dotācijas 324715 
 

360054 360054 

2.1.2.1. Dotācijas iestādēm, 
organizācijām  

324715 
 

360054 360054 

2.1.3. Uzturēšanas izdevumu 
transferti 

339459 
 

436927 436927 

2.2. Kapitālie izdevumi 44097 
 

38812 38812 

2.2.1. Nemateriālie ieguldījumi 670 
 

0 0 

2.2.2. Pamatlīdzekļi 43427 
 

21315 21315 

2.2.3. Kapitālo izdevumu transferti 0 
 

17497 17497 

 

Latgales plānošanas reģiona finanšu pārskatu par 2015.gadu Latgales plānošanas 

reģiona attīstības padome apstiprināja ar 2016.gada 19.februāra rakstiskās procedūras 

lēmumu. 

2014.gadā grāmatvedības uzskaite kārtota un gada pārskats sastādīts, pamatojoties uz 

sekojošiem normatīvajiem aktiem: 

 Likumu „Par grāmatvedību”; 
 Likumu „Par budžetu un finanšu vadību”; 
 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu; 
 MK 2009.gada 15.decembra noteikumiem nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes 

kārto grāmatvedības uzskaiti”; 
 MK 2003.gada 21.oktobra noteikumiem nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības 

kārtošanu un organizāciju”; 
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 MK 2013.gada 15.oktobra noteikumiem nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība”; 

 MK 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 1031 „Noteikumi par budžetu 
izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”; 

 MK 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 1032 „Noteikumi par budžeta 
ieņēmumu klasifikāciju”; 

Gada inventarizācija veikta pēc stāvokļa uz 2015.gada 1.janvāri. Iztrūkumi vai 

pārpalikumi nav konstatēti. 

3.2. Latgales plānošanas reģiona personāls  
 

No 2014.gada 24.novembra Latgales plānošanas reģiona darbu vada attīstības padomes 

priekšsēdētāja Alīna Gendele, Ludzas novada domes priekšsēdētāja, sadarbībā ar attīstības 

padomes priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Upenieku, Krāslavas novada domes priekšsēdētāju. 

Plānošanas reģiona administrācijas vadītāja  - Iveta Maļina-Tabūne. 

Atskaites periodā plānošanas reģionā uz 2015.gada decembra mēnesi ar pilnu darba 

slodzi strādāja četrpadsmit darbinieki. Nepilna darba slodze bija astoņiem darbiniekiem. 

3.3. Personāla raksturojums 
6.tabula. 

Rādītājs Skaits 2015.gadā 

Faktiskais amata vienību skaits (vidēji gadā) 45 

t.sk. vīrieši 17 

t.sk. sievietes 28 

Strādājošo sadalījums pēc amata  

t.sk. iestādes vadītājs, vietnieks, administrācijas vadītājs, 
struktūrvienību vadītāji 

9 

t.sk. speciālisti 36 

t.sk. tehniskie darbinieki 0 

 
3.4. Personāla mainības situācijas raksturojums 

7.tabula 
Rādītājs Darbinieku skaits  

Faktiskais amata vienību skaits (vidēji gadā) 45 

Personu skaits ar ko uzsāktas darba attiecības 2 

Personu skaits ar ko pārtrauktas darba attiecības 5 

Personāla rotācijas koeficients*   0 

Personāla atjaunošanās koeficients**   0.11 
* Personāla rotācijas koeficients = (pieņemto skaits-atlaisto skaits)/personu vidējais skaits 
** Personāla atjaunošanās koeficients = pieņemto personu skaits/ personu vidējais skaits 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

Viena no svarīgajām Latgales plānošanas reģiona darbības prioritātēm ir patiesas un 

vispusīgas informācijas sniegšana par plānošanas reģiona aktivitātēm, skaidrojot īstenoto 

politiku un lēmumu pieņemšanas pamatotību. Lai Latgales pašvaldības, uzņēmēji, valsts 

institūcijas, nevalstiskais sektors un ikviens interesents varētu ērti un savlaicīgi saņemt 

vajadzīgo informāciju, ir izveidota daudzpakāpju sabiedrības informēšanas sistēma.  

Par galveno, pastāvīgo un operatīvāko informācijas kanālu var uzskatīt Latgales 

reģiona mājas lapu internetā, kuras adrese ir www.latgale.lv . 

 

www.latgale.lv  ir ne tikai mājas lapa, bet arī pozitīvo ziņu portāls, kur vienkopus katru 

dienu iespējams iepazīties ar jaunākajām pozitīvajām aktualitātēm par Latgales reģionu. Šāds 

uzstādījums veidots, lai ar pozitīvajiem piemēriem reģiona sabiedrību iedvesmotu 

uzdrīkstēties uz jaunām idejām un darbiem, kā arī mainītu sabiedrības viedokli par Latgali kā 

depresīvu reģionu, kas nereti izskan nacionālajos medijos.  

Tiek veikts aktuālo ziņu ikdienas monitorings visos būtiskākajos interneta medijos, lai 

jaunumi sasniegtu Latgali ātrāk. Plānošanas reģiona administrācija var operatīvi atjaunot un 
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papildināt informāciju ar jaunākajām ziņām attiecīgajā sadaļā. Visas reģiona sagatavotās 

preses relīzes tiek atspoguļotas portāla www.latgale.lv pirmajā lapā kā aktualitātes.  

Portālā pieejama informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem, realizācijā 

esošajiem projektiem, izglītojošiem semināriem un apmācībām, svarīgākajiem notikumiem 

ekonomikā, izglītībā un kultūrā u.c. Portālā arī ir lasāmas aktuālas publikācijas no dažādiem 

plašsaziņas līdzekļiem, kas skar Latgales reģionu.  

Ņemot vērā tūrisma attīstības un potenciāla nozīmi Latgales reģiona attīstībai, tika 

pilnveidota www.latgale.lv sadaļa TŪRISMS, izceļot to pārējo sadaļu vidū, lai potenciālie 

apmeklētāji varētu ātri atrast un sameklēt interesējošos materiālus.  

Portāla lietotājiem ir iespēja diskutēt un paust savu viedokli par katru aktualitāti. 

Tādējādi tiek nodrošināta atgriezeniskā saite ar sabiedrību un palielinās portāla apmeklētāju 

skaits. Portāla aktuālo ziņu sadaļai ir pieejas tiesības Latgales plānošanas reģiona 

pašvaldībām, sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām savas informācijas 

publicēšanai visa Latgales reģiona mērogā. 

 Latgales plānošanas reģiona svarīgāko un aktuālāko informāciju elektroniski saņem un 

publicē arī masu saziņas līdzekļi. Informācijas pārraidīšanai tiek izmantota arī radio un 

televīzijas kanāli, no kuriem visbiežāk Latvijas Televīzija 1 („Novadu ziņas”), Latgales 

reģionālā televīzija, Latgales radio, Radio 1, Latvijas radio un citi.  

Latgali kā vietu sava biznesa attīstīšanai ir izmantojuši daudzi Eiropas Savienības, kā 

arī Krievijas un citu Austrumu valstu uzņēmumi. Sakārtotā likumdošana, speciālā ekonomiskā 

zona, Eiropas Savienības fondu līdzekļi, kā arī uzturēšanas atļaujas programma, ir tikai daži 

no instrumentiem, kas investīcijas Latgalē ļauj uzskatīt par pieejamām un efektīvām. Šiem 

mērķiem kalpo arī jaunizveidotā tīmekļa vietne http://www.invest.latgale.lv , kas sniedz 

ieskatu Latgales investīciju vidē, kā arī iepazīstina ar aktuālākajiem investīciju objektiem. 

Ņemot vērā straujo tehnoloģiju, mediju un sabiedrisko attiecību attīstību arī Latgales 

plānošanas reģions komunikācijā ar sabiedrību ir ieviesis jauninājumus. Izveidots Twitter 

konts: @LatgalesRegions, un @LPR_LUC , kuriem kopumā pievienojušies vairāk kā 1500 

sekotāju – sabiedriski aktīvi cilvēki, politiķi, ierēdņi, sabiedriskās organizācijas. Katru dienu 

reģiona Twitter konti tiek papildināti ar jauniem ierakstiem, kas kopumā sasniedzis vairāk kā 

2700 ziņas.. Video vietnē www.youtube.com  Latgales plānošanas reģionam ir izveidots savs 

video kanāls ar adresi: http://www.youtube.com/user/LatgalesRegions.  

Nozīmīgu darbu komunikācijā ar sabiedrību veica ES struktūrfondu informācijas 

centrs, kurā pieejama aktuālākā informācija struktūrfondu apguves jautājumos. Socioloģisko 

aptauju rezultāti parāda tendenci, ka ES struktūrfondu informācijas centri kļuvuši vieni no 

atpazīstamākajiem un biežāk izmantotākajiem informācijas ieguves avotiem par ES SF 
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iespējām reģionā. Tas panākts ar aktīvu darbību sabiedrības izglītošanā un ieinteresēšanā, 

rīkojot apmācību seminārus dažādās Latgales vietās. Informācijas centra darbības pozitīvo 

pieredzi pārņēma un sekmīgi turpina attīstīt Latgales uzņēmējdarbības centrs. 

Plānošanas reģiona mērķauditorija ir ļoti plaša – vietējās un novadu pašvaldības, 

uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas, valsts institūcijas, iedzīvotāji u.c., tādēļ komunikācija 

jāvirza vairākos līmeņos un virzienos. Plānošanas reģiona kompetencē bieži vien ir jautājumi, 

kas netieši, taču būtiski skar iedzīvotāju dzīves kvalitāti visā Latgales reģionā. Tā ir, 

piemēram, mūžizglītība, profesionālā izglītība, uzņēmējdarbība, ceļu infrastruktūra un 

investīcijas pašvaldībām, kā arī ES fondu līdzekļu apguves iespējas reģionālā mērogā. Tādēļ, 

veidojot komunikāciju ar sabiedrību, ir svarīgi akcentēt plānošanas reģiona vietu un lomu 

dažādu nozīmīgu procesu virzībā. Tas ir nopietns izaicinājums reģionam, veidojot 

komunikāciju ar iedzīvotājiem.  

2015.gadā Latgales plānošanas reģions pilnveidojis savu komunikācijas aktivitāti ar 

vairākiem pasākumiem: 

 dialoga veidošana ar sabiedrību, piedaloties reģionālo radio un televīzijas raidījumos 

Latgales Reģionālajā televīzijā, kas ir lielākais šāda veida medijs Latgalē, kā arī 

nacionālajos radio un televīzijas kanālos un interneta portālos; 

 Latgales plānošanas reģiona darbinieku iekšējās komunikācijas kvalitātes palielināšana 

(iekšējās informācijas sistēma, kursi un apmācības, pieredzes apmaiņa); 

 piedalīšanās 22.starptautiskā tūrisma gadatirgus “Balttour 2015” organizēšanā un 

reģiona prezentācijā. Reģiona tūrisma speciālisti piedalījās starptautiskajās tūrisma 

izstādēs „Adventur” (Viļņa),  "Otdih 2015" (Minska), „F.Re.E” (Minhene),  

„TOUREST 2015” Tallinā, „MITT” (Maskava), „Reisen Hamburg” (Hamburga), 

„Vakantienbeurs” (Utrehta), MATKA (Helsinki, Somija) 

 Organizācija un dalība pasākumā “Latgales diena Rīgā”, kas sadarbībā ar Rīgas domi 

notika Rīgas svētku 2015 ietvaros. Pasākums pulcēja vairākus tūkstošus interesentu, 

kas tika iepazīstināti ar Latgales tūrisma informāciju, amatniecības un kulinārijas 

produktiem. Šis notikums, piedaloties mūzikas un mākslas kolektīviem, noritēja 

vispārējā ieinteresētības un sirsnības atmosfērā. 

 tūrisma sektora aktualizēšana, tādējādi aktivizējot tūrisma uzņēmējdarbības sektoru, kā 

arī panākot lielāku LPR atpazīstamību plašā sabiedrībā, tai skaitā arī ārvalstīs. 

Arī turpmāk nepieciešams uzturēt un pilnveidot kontaktus ar mediju pārstāvjiem, 

sniedzot operatīvu un savlaicīgu informāciju par Latgales plānošanas reģiona darbu. 

Nepieciešams vēl vairāk uzmanības pievērst darbam pie Latgales plānošanas reģiona 

atpazīstamības un veicamo funkciju skaidrošanas iedzīvotājiem un pašvaldībām.  
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Lai pozicionētu Latgali kā vienotu reģionu un medijiem sniegtu kopēju viedokli, 

attīstīta sadarbība ar visu pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem. Tas sniedzis iespēju 

efektīvāk sasniegt katru Latgales iedzīvotāju kā arī mums iegūt aktuālo informāciju no 

pašvaldībām. Latgales plānošanas reģiona pašvaldību mājas lapās ir ievietos baneris ar 

Latgales plānošanas reģiona logo, kas interesentus pāradresē uz www.latgale.lv mājas lapu, kā 

arī baneris LATGALE BIZNESAM, kas pašvaldību māju lapu apmeklētājus pāradresē uz 

jaunizveidotā tīmekļa vietni investīciju attīstībai un piesaistei reģionā 

http://www.invest.latgale.lv . 

 

5. LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA IECERES 2016.gadam 
 

2016.gadā Latgales plānošanas reģions plāno turpināt darbu pie Latgales plānošanas 

reģiona Attīstības programmas un ilgtermiņa attīstības stratēģijas ieviešanas pasākumu 

sagatavošanas un īstenošanas. To ietvaros notiks Latgales reģionam svarīgu attīstības virzienu 

veicināšana, attīstot un ieviešot projektus Eiropas Struktūrfondu, Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Eiropas 

kaimiņattiecību un partnerības un Lietuvas - Latvijas - Baltkrievijas, Lietuvas - Latvijas, 

Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmu ietvaros. Turpināsies darbs pie 

2015.gada 7.aprīļa sēdē Ministru kabineta sēdē apstiprinātā „Rīcības plāna Latgales reģiona 

izaugsmei 2015.-2017.gadam” noteikto uzdevumu realizācijas ar galveno mērķi – radīt 

labvēlīgākus nosacījumus reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, kā arī panākt 

aktīvāku privāto investīciju piesaisti Latgalei. Savukārt ar mērķi palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un bērniem, 2016.gadā 

turpināsies darbs pie Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu 

īstenošana Latgales reģionā”.  Sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un Kultūras ministriju noritēs 

aktīvas konsultācijas, sagatavojoties Latvijas valsts un Latgales kongresa simtgades 

svinīgajiem pasākumiem 2018.gadā. 

Latgali joprojām var uzskatīt par vietu ar vēl līdz galam neizmantotu potenciālu. Esošā 

transporta infrastruktūra, rūpniecības ēkas, pieejamais un kvalificētais darbaspēks Latgali 

padara par pievilcīgu vietu investīciju veikšanai un turpmākai attīstīšanai ražošanas 

uzņēmumiem. Vairums valsts attālināto teritoriju ekonomiskās attīstības potenciāls un resursi 

tiek nepilnvērtīgi izmantoti un nepieciešami papildus stimuli to attīstības sekmēšanai. Īpaši 

būtisks uzdevums ir ekonomiskās aktivitātes veicināšana un iedzīvotāju aizplūšanas 

samazināšana Latgales reģionā, kurā raksturīgi ilgstoši zemākie sociālekonomiskās attīstības 

rādītāji valstī un arī ES. Latgales reģiona teritorijas atrašanās pie ES ārējās robežas, kā arī 
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aktuālais ģeopolitiskais konteksts īpaši nozīmīgu dara nepieciešamību veicināt Latgales 

plānošanas reģiona attīstību. 

2016.gada 19.maijā Saeima pieņēma „Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu”. 

Latgales SEZ izveidošanas mērķis ir veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot 

ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai. Lai noteiktu 

konkrētas likumā noteikto iespēju teritorijas Latgales plānošanas reģionā, balstoties uz 

pašvaldību priekšlikumiem, kuri tiks apstiprināti ar LPRAP lēmumu, izskatīšanai valdībā tiks 

virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts, ar kuru tiks apstiprināta Latgales SEZ teritoriju 

platība. 

Tādējādi visa 2015.gada laikā LPR vadībā aktivitātes fokusējās uz uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanu un aktualizēja nepieciešamību pārskatīt atbalsta veidus un instrumentus 

reģiona attīstībai, identificējot būtiskākos izaicinājumus Latgales attīstībai un potenciāli 

efektīvākos risinājumus tiem, t.sk. koncentrēt esošos resursus un atbalsta finanšu  

instrumentus uzņēmējdarbības attīstībai Latgalē. Līdz ar to turpināsies darbs pie Latgales 

rīcības plānā izvirzītā mērķis: panākt aktīvāku iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, kā arī 

radīt nosacījumus privāto investīciju piesaistei Latgalei. Šiem mērķiem kalpos arī informācijas 

apkopojums par uzņēmējdarbībā iesaistītajem uzņēmējiem un infrastruktūru, par ko tiks 

izveidots investīciju katalogs. 

Piešķirtie Valsts budžeta, kā arī dažādos projektos piesaistītie līdzekļi 2016.gadā 

sekmēs LPR administrācijas struktūrvienību - Juridiskās un lietvedības nodaļas, Attīstības 

plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas, Latgales pārstāvniecības Rīgā, kā arī Sabiedriskā 

transporta nodaļas sekmīgu tālāko darbību un kapacitātes palielināšanu. Ļoti svarīgs būs darbs 

pie Latgales uzņēmējdarbības centra kapacitātes turpmākas stiprināšanas un veiksmīgas 

darbības tālākas attīstības. Ņemot vērā iepriekšējos gados plašu pozitīvu atpazīstamību 

ieguvušo pasākumu Latgales dienas Rīgā, arī šogad jau trešo gadu pēc kārtas ar Latgales 

amatnieku un tautas mākslinieku iesaisti sadarbībā ar Rīgas domi Rīgas svētku 2016 ietvaros 

tiks organizētas Latgales diena Rīgā. 

2015.gadā izveidotie priekšnosacījumi, kā arī LPR vadības un administrācijas īstenotie 

līdzekļu un funkciju izpildes pasākumi esošo finanšu līdzekļu ietvaros nodrošinās sekmīgu 

LPR likumā noteikto funkciju, noslēgto sadarbības un deleģēšanas līgumu un apstiprināto 

projektu izpildi 2016.gadā ar mērķi veicināt Latgales reģiona sociāli ekonomisko attīstību. 


