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Godātie Publiskā gada pārskata lasītāji!  
 

Aicinām Jūs iepazīties ar Latgales plānošanas reģiona (LPR) Publisko gada pārskatu 

par paveikto 2021. gadā. 

Latgales plānošanas reģions kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pārraudzībā (VARAM) esoša atvasināta publiska persona, savu darbību balsta uz reģiona 

attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību un 

finansējuma piesaistīšanu reģiona attīstības veicināšanai.  

Plānošanas reģionu pieredze Latvijā mērāma no 2006. gada otrās puses, tādēļ svarīgi 

veidot sabiedrības izpratni par reģiona darbību un tā nozīmi valsts attīstības kontekstā. Latgales 

plānošanas reģiona lēmējorgāns ir Latgales plānošanas reģiona attīstības padome 9 locekļu 

sastāvā. Savukārt izpildinstitūcijas funkcijas veic Latgales plānošanas reģiona administrācija, 

kas nodrošina padomes pieņemto lēmumu un normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi. 

Mūsu 2021. gada uzdevums bija īstenot deleģētos pienākumus, realizēt mūsu iesāktās 

iniciatīvas un paveikt nozīmīgus darbus pašvaldību pārvaldes un iedzīvotāju labklājības un 

dzīves kvalitātes uzlabošanā, un uzņēmējdarbības vides attīstīšanas jomās. 

Lai veicinātu Latgales ekonomisko rādītāju uzlabošanos un izaugsmes iespēju 

paplašināšanos, Latgales plānošanas reģions īpašu uzmanību savā darbībā 2021. gadā pievērsis 

uzņēmējdarbības vides attīstīšanas jomās. Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" jeb “Latgales programmas” ietvaros 

plānots uzlabot un uzņēmējdarbības vajadzībām atjaunot teritorijas 135,835 ha platībā, radīt 

1044 jaunas darba vietas un veikt nefinanšu investīcijas 66 793 813,9 EUR apmērā. 

LPR 2021. gadā dažādu informatīvu atsevišķu pasākumu ietvaros veicinājis gan Latgales 

pašvaldību, sabiedrisko attiecību un sociālo dienestu, gan Latgales kultūras iestāžu darbinieku 

pašvaldību pārvaldes un to darbinieku kapacitāti. Tie guvuši plašu atsaucību starp 

profesionāļiem. 

2021. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, liels akcents reģiona attīstības veicināšanai, tika 

likts uz ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistīšanu, sagatavojot un ieviešot reģionāla līmeņa 

projektus. Latgales plānošanas reģions aktīvi izmantoja pārrobežu sadarbību programmu 

piedāvātās iespējas, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, dzīvesvidi un sniegtu atbalstu mazajiem 

uzņēmumiem un amatniekiem. Kopš 2015. gada LPR īsteno Latgales reģiona iedzīvotājiem 

nozīmīgu projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, kas ir par 

sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību reģionā un ir daļa no deinstitucionalizācijas procesa 

visā valstī. Šī projekta ietvaros paredzēts palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pieaugušām personām ar invaliditāti un 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) Latgales reģionā. Īstenotie projekti sekmē 

iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

Atzinību un atpazīstamību ir guvis Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs, 

kas darbojas kopš 2013. gadā ar mērķi nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības 

attīstībai reģionā un izveidot vienotu konsultantu tīklu. 2021. gada periodā turpinājās intensīvs 

darbs pie Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības attīstības, turpināja darboties Latgales 

SEZ uzraudzības komisija un izveidotā pārvaldes struktūra. Sadarbībā ar VARAM 2021.gada 

tika uzsākts darbs pie Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. 

gada 20. decembra noteikumos Nr. 840 “Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas 

teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem, lai 
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ietvertu katrai Latgales plānošanas reģionā ietilpstošajai pašvaldībai aktuālo teritorijas platību, 

kurai var tikt piešķirts speciālās ekonomiskās zonas statuss pēc administratīvi teritoriālās 

reformas atbilstoši Latgales plānošanas reģiona administratīvajām teritorijām. 
Lai Latgales reģionā veicinātu izaugsmi, ir nepieciešami papildus īpaši instrumenti 

uzņēmējdarbības attīstīšanai un uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei. Arī 

ESPON projekta "Uzņēmējdarbības attīstības iespējas ES ārējās robežas reģionos" pētījuma 

galvenie secinājumi pauž, ka, lai pārvarētu ārējās robežas uzliktos ierobežojumus, ir 

nepieciešama jauna stratēģiskā vīzija, kas liktu pamatu teritoriāli mērķētas politikas 

formulēšanai mērķa reģionos, tai skaitā Latgalē. Šie secinājumi arī norāda, ka ES ārējās 

pierobežas reģionu attīstību jāvada pašiem reģioniem, veidojot ārējās robežas reģioniem 

speciāli veidotas programmas, jo stratēģiskai pieejai ir jābūt balstītai uz reģiona specifiku. 

Dažādu īstenoto projektu ietvaros tiek rastas produktīvas pārrobežu partnerības, kas ļauj 

uz reģionu pārvest ārvalstu tendences inovāciju radīšanā uzņēmējdarbībā un publiskajā sektorā. 

Apzinoties iedzīvotāju migrācijas procesus, LPR turpina aktīvi darboties Latgales 

remigrācijas koordinatore, kura aktīvi sadarbojas ar reģiona pašvaldībām, apzinot pašvaldībās 

pieejamos pakalpojumus un atbalsta iespējas tiem, kas vēlas atgriezties uz dzīvi Latvijā.  

Plānošanas reģiona mērķauditorija ir ļoti plaša – pašvaldības, uzņēmēji, sabiedriskās 

organizācijas, valsts institūcijas, iedzīvotāji u.c., tādēļ komunikācija ar sabiedrību tiek virzīta 

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

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

uzņēmējdarbība, mūžizglītība, profesionālā izglītība, 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.  

Par galveno, pastāvīgo un operatīvāko informācijas kanālu var uzskatīt Latgales reģiona 

interneta vietni, kuras adrese no 2017. gada www.lpr.gov.lv, kas ir ne tikai mājas lapa, bet arī 

pozitīvo ziņu portāls, kur vienkopus katru dienu iespējams iepazīties ar jaunākajām pozitīvajām 

aktualitātēm par Latgales reģionu. Šī pieeja un reģionāla portāla nepieciešamība atspoguļojas 

arī tā apmeklētībā, kas 2021.gadā sastādīja 108 352 apmeklētājus.  

Neskatoties uz to, ka arī 2021.gadā pandēmija ir paliekoši ietekmējusi situāciju lokālā un 

globālā mērogā, ikvienas organizācijas vērtīgākais resurss ir darbinieki, kuri pārzina aktuālākās 

darba metodes, pielieto jaunievedumus un spēj savas zināšanas nodot citiem kolēģiem. Paldies 

ikvienam LPR darbiniekam, kurš sarežģītajos apstākļos turpina profesionāli veikt savu darbu, 

saglabājot cilvēciskās vērtības. Strādājot ar entuziasmu un izcilību, esam spējuši popularizēt 

Latgales vārdu Latvijā un pasaulē. 
Novēlam ikviena Latgales iedzīvotāja darbam un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai stiprināt 

reģiona izcilību!  

 

Patiesā cieņā, 

 
Sergejs Maksimovs 
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs 
 
Gunārs Upenieks 
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks 
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Aleksandrs Bartaševičs 
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks 

 
Jānis Lāčplēsis 
Latgales speciālās ekonomiskās zonas Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs 
 
Andris Vaivods 
Latgales speciālās ekonomiskās zonas Uzraudzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
 
Iveta Maļina-Tabūne  
Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja/ Latgales speciālās ekonomiskās 
zonas pārvaldniece 
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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, tam 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. Līdz 2021.gada 30.jūnijam, 

Plānošanas reģiona teritoriju veidoja 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. Pēc administratīvi teritoriālās reformas ar 2021.gada 1.jūliju Plānošanas reģiona 

teritoriju veido šādas vienotas administratīvās teritorijas: divas valstpilsētas – Daugavpils un 

Rēzekne, un 7 novadi – Augšdaugavas novads, Balvu novads, Krāslavas novads, Līvānu 

novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes 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 9 Latgales pašvaldību vadītāji un deputāti, no 

kuru vidus saskaņā ar LPR Nolikumu ievēl LPRAP priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja 

vietniekus. 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 nolikumu, apstiprināt 

Plānošanas reģiona budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī 

saimniecisko un gada publisko pārskatu, apstiprināt Plānošanas reģiona attīstības stratēģijas un 

programmas, vides pārskatu un citus attīstības plānošanas dokumentus, noteikt Plānošanas 

reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un prioritātes, noteikt Plānošanas 

reģiona simboliku, kā arī citas darbības. 

 

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvs 2021.gadā 

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvs līdz 2021. gada 9.augustam: 

 Gunārs Upenieks, Attīstības padomes priekšsēdētājs, Krāslavas novada domes 

priekšsēdētājs; 
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 Sergejs Maksimovs, Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Viļakas novada 

domes priekšsēdētājs; 

 Jānis Lāčplēsis, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks; 

 Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs; 

 Juris Butēvics, Aglonas novada domes priekšsēdētājs; 

 Aigars Pušpurs, Balvu novada domes priekšsēdētājs; 

 Sarmīte Tabore, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja; 

 Juris Dombrovskis, Ciblas novada domes priekšsēdētājs (līdz 30.04.2021.); 

 Renāte Mikaskina, Ciblas novada domes priekšsēdētāja (no 30.04.2021.) 

 Aivars Trūlis, Dagdas novada domes priekšsēdētājs; 

 Arvīds Kucins, Daugavpils novada domes priekšsēdētājs; 

 Stefans Rāzna, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs; 

 Ināra Silicka, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja; 

 Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs; 

 Edgars Mekšs, Ludzas 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; 

 Jekaterina Ivanova, Viļānu novada domes priekšsēdētāja; 

 Vitālijs Vaļdens, Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks. 

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvs pēc 2021. gada 9.augusta: 

 Sergejs Maksimovs, Attīstības padomes priekšsēdētājs, Balvu novada domes 

priekšsēdētājs; 

 Gunārs Upenieks, Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Krāslavas novada 

domes priekšsēdētājs; 

 Aleksandrs Bartaševičs, Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Rēzeknes pilsētas 
domes priekšsēdētājs; 

 Jānis Lāčplēsis, Daugavpils pilsētas domes deputāts; 

 Arvīds Kucins, Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs; 

 Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs; 

 Edgars Mekšs, Ludzas novada domes priekšsēdētājs; 

 Ārijs Vucāns, Preiļu novada domes priekšsēdētājs 

 Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes pagaidu administrācijas vadītājs (no 
17.09.2021. līdz 05.11.2021.); 

 Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada priekšsēdētājs (no 05.11.2021.); 
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 Māris Justs, Varakļānu novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs (ar 
padomdevēja tiesībām, līdz 05.11.2021.) 

Plānošanas reģiona struktūra 2021. gadā : 

1. Attīstības padomes priekšsēdētājs  

2. Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieki 

3. Administrācijas vadītājs / Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks 

4. Juridiskā un lietvedības nodaļa 

4.1. Vadītājs; 
4.2. Galvenais grāmatvedis 
4.3. Juriskonsults 
4.4. Sabiedrisko attiecību speciālists 

5. Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļa 
5.1. Vadītājs 
5.2. Projekta vadītāji 
5.3. Projekta vadītāja asistents 
5.4. Projektu koordinatori 
5.5. Grāmatvedis- finansists  
5.6. Grāmatvedis 
5.7. Finansists 
5.8. Finanšu speciālists 
5.9. Jurists 
5.10. Juriskonsults 
5.11. Informācijas vadības speciālists 
5.12. Sabiedrisko attiecību speciālists 

6. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 
6.1. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks 
6.2. Finansists  
6.3. Jurists 

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

8. Latgales uzņēmējdarbības centrs 
8.1. Vadītājs 
8.2. Komercdarbības konsultanti  
8.3. Komercdarbības speciālists  
8.4. Reģionālais reemigrācijas projekta koordinators 
8.5. Projektu asistents 
8.6. Grantu shēmas koordinators 

9. Latgales pārstāvniecība Rīgā 
9.1. Pārstāvniecības vadītājs 
 

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; 
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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; 

3.1) 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; 

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;  

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) veicina saimniecisko darbību Plānošanas reģiona teritorijā; 

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

1.3. Plānošanas reģiona interešu pārstāvniecība nacionālā un 
starptautiskā līmenī 

2021.gadā tika nodrošināta Latgales plānošanas reģiona interešu pārstāvniecība 

nacionālā līmeņa darba grupās un vadības grupās - ES Struktūrfondu un Kohēzijas darbības 

programmu Uzraudzības komitejā, Eiropas reģionālā attīstības fonda, Eiropas sociālā fonda 

programmu 2014.-2020.gadam Uzraudzības komitejās, kā arī nozaru Apakškomitejās, Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam Uzraudzības komitejā, Satiksmes ministrijas 

Optiskā tīkla uzraudzības padomē, Sabiedriskā transporta padomē, Autoceļu padomē, 

Sabiedrības integrācijas fonda padomē, Latvijas pašvaldību Savienības Valdē, Latvijas Novadu 

apvienības valdē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā Reģionālās 

attīstības koordinācijas padomē, KLP Stratēģiskā plāna Pagaidu uzraudzības komitejā, Latvijas 

Tūrisma konsultatīvajā padomē, Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā, 

Izglītības un Zinātnes ministrijas 8.5.3. SAM projektu Uzraudzības padomē, Daugavas upju 

baseinu apgabala konsultatīvajā padomē, Latvijas Nacionālā kultūras centra Konsultatīvajā 

padomē,  Eiropas kaimiņattiecību un partnerības un pārrobežu sadarbības programmu Lietuvas 

–Latvijas - Baltkrievijas, Latvijas - Lietuvas, Latvijas - Krievijas programmu darba un vadības 
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grupās, kā arī minēto pārrobežu programmu 2014.-2020.gadam programmu Uzraudzības 

komitejās, dalība projekta "PROTI un DARI!" Uzraudzības padomē,  

Latvijas Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) Stratēģiskā plāna (SP) 2023.-2027. gadam 

pagaidu uzraudzības komitejas sastāvā, ZM izveidotā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju atlases komitejā, LIAA Rēzeknes un Daugavpils biznesa inkubatoru Konsultatīvās 

komisijas sastāvā, Eiropas kaimiņattiecību un partnerības un pārrobežu sadarbības programmu 

Lietuvas –Latvijas - Baltkrievijas, Latvijas - Lietuvas, Latvijas - Krievijas programmu darba un 

vadības grupās, kā arī minēto pārrobežu programmu 2014.-2020.gadam un 2021. – 2027.gadam 

programmu Uzraudzības komitejās kā arī dalība Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un 

sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas,  

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas, Pašvaldību sistēmas pilnveidošanas apakškomisijas, 

Tautsaimniecības komisijas sēdēs. 

1.4. Reģiona attīstības un plānošanas dokumenti 

1.4.1. Attīstības plānošanas dokumenti 

Reģionālā attīstība tiek nodrošināta atbilstoši šādiem savstarpēji saskaņotiem un hierarhiski 

pakārtotiem attīstības plānošanas dokumentiem:  

1) Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija;  

2) Nacionālais attīstības plāns;  

3) plānošanas reģiona attīstības stratēģija un attīstības programma;  

4) vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija, teritorijas attīstības plānojums un 

attīstības programma.  

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

Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2030. Latgales stratēģija ir 

ilgtermiņa politikas plānošanas 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). 

Stratēģijas ieviešanai  jāsekmē pakāpenisku ienākumu palielināšanos, 2030. gadā sasniedzot 

60% no ES vidējās bruto darba samaksas līmeņa. 

Līdz 2030. 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 
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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 uzņēmējdarbība 

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 dzīves gaitā, 

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 

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 plānošanas reģiona 

attīstības programma 2021.-2027.gadam. 
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1.4.3. Latgales reģiona attīstības programma 2010.-2021.gadam 
 

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

Attīstības programmu 2010. – 2017.gadam, ar 2018.gada 8.decembra lēmumu pagarinot to līdz 

2019.gadam. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas 

reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 31.punktu, LPR AP 2019.gada 

13.decembrī nolēma pagarināt Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2010.-

2017.gadam darbības termiņu vēl par diviem gadiem – līdz 2021.gadam. Lai sasniegtu Latgales 

Stratēģijā izvirzīto mērķi panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, LPR jāturpina 

Stratēģijas 2030 un Latgales attīstības programmas līdz 2021.gadam ieviešanas pasākumi. 

Latgalē, kas ir ES ārējās pierobežas teritorijā, jādarbojas ilgtermiņa kompleksai valsts atbalsta 

programmai kā reģionālai programmai Latgales specifisko problēmu risināšanai, ievērojot 

integrēto teritoriālo investīciju principu.  

Sākot ar 2014.gadu 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 2020.gada periodā. 

Projekti tiek 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 8.pielikumā ir iekļauti 17 prioritārie un 15 rezerves 

projekti, kurus reģiona pašvaldības un Alūksnes novads ieviesīs līdz 2022.gadam. Ņemot vērā 

projektu sagatavošanas un ieviešanas laikā radušās izmaiņas, 2020.gadā tika veikta 8.pielikuma 

precizētās redakcijas jeb projektu apstiprināšana LPR AP - ar LPR AP 26.02.2020. rakstiskās 

procedūras lēmumu. Precizētā redakcija tika iesniegta VARAM Reģionālās attīstības 

koordinācijas padomē. Projekti vistiešāk veicinās Latgales reģiona attīstības programmas līdz 

2021.gadam 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, 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).  

Līdz 2021. gada beigām SAM 5.6.2. trešajā projektu atlases kārtā CFLA kopumā ir 

iesniegti 17 projekti par kopējo summu EUR 70 947 074, ERAF finansējuma daļa – EUR 50 

572 998 jeb 97% no kārtā pieejamā finansējuma.  

Plānots, ka veiksmīgi realizējot šos projektus, tiks uzlabotas un uzņēmējdarbības 

vajadzībām atjaunotas teritorijas 135,835 ha platībā, radītas 1044 jaunas darba vietas un veiktas 

nefinanšu investīcijas 66 793 813,9 EUR apmērā.  Uz 2021.gada beigām ir pabeigti seši 

projekti par ERAF summu 19 555 751 EUR Alūksnes, Līvānu, Krāslavas un Rēzeknes novada 
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un Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā. Izveidotas 280 jaunas darba vietas, atjaunoti 41,5 ha 

degradēto teritoriju. 

Ņemot vērā SAM 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” veiksmīgo apguvi un 

pieprasījumu no uzņēmējiem un pašvaldībām, LPR sadarbībā ar VARAM izstrādāja 

priekšlikumus aktivitātes turpināšanai, identificējot 21 projekta ideju 13 pašvaldībās. 2018.gada 

18.septembrī Ministru kabinets apstiprināja “Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2018.-

2021.gadam” par nepieciešamo investīciju summu 29 504 156 EUR apmērā darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju 

revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām” 3.atlases kārtai, kā arī paplašināt atbalstu speciālajās ekonomiskajās zonās 

Latgalē, paredzot nodokļu atvieglojumus par izmaksām darba spēka atalgojumā jaunām darba 

vietām, jautājumu par nodokļu atvieglojumu piemērošanu visām speciālajām ekonomiskajām 

zonām izskatot nodokļu reformas īstenošanas izvērtējuma ietvaros; ceļot Latgales 

uzņēmējdarbības centra kapacitāti un ieviešot atbalsta pasākumus; Daugavpilī izveidojot 

pilotprojektu jaunu uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu ieviešanai. 

Rīcības plāns 2018.-2021. gadam sagatavots, ņemot vērā Ministru kabineta 2017. gada 

16. maija sēdes protokola Nr. 25 36.§ dotos uzdevumus. Rīcības plāns nodrošinās pēctecību 

iepriekš īstenotajam Rīcības plānam Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017. gadam un Rīcības 

plānam Latgales reģiona izaugsmei 2013.-2014. gadam, kas tika izstrādāti, lai reaģētu uz 

Latgales reģionā ilgstoši pastāvošām sociāli ekonomiski negatīvajām tendencēm. 2020. gadā 

finansējums Rīcības plāna 2018.-2021.gadam īstenošanai netika rasts.  

Izpildot Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta un Ministru kabineta 

noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

prasības, plānošanas reģions 2021.gadā ir izvērtējis un sniedzis 9 atzinumus par jaunizveidoto 

pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektiem. Izstrādāti un 

sniegti 9 atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādei un pilnveidošanai. Nodrošināta līdzdalība 18 nacionālā līmeņa institūciju 

darba sanāksmēs, sēdēs un padomēs. 

 

1.4.4.Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-

2027.gadam 
 

2020.gada 11. jūnijā LPRAP rakstiskās procedūras Nr.4 ietvaros pieņēma lēmumu Nr.1 

par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu 

un darba uzdevuma apstiprināšanu. 

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes mērķis 

ir izstrādāt reģiona attīstības plānošanas dokumentu, kurā ietverts pašreizējās situācijas analīzes 

kopsavilkums, tendences un prognozes, kā arī noteikts rīcību kopums reģiona ilgtermiņa 

stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības 

kārtība. 

Gatavojoties programmas izstrādei un veicot esošās situācijas apzināšanu un analīzi, 

sākot ar 2020.gada martu, notika 21 individuālā intervija ar visām reģiona pašvaldībām, 19 

intervijas ar aktīviem uzņēmējiem, 7 intervijas ar ministrijām un aģentūrām. Uzņēmēju 
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elektroniskajā aptaujā jūnijā – jūlijā piedalījās 152 respondenti, fokusgrupā – 14 dalībnieki. 

Septembrī diskusijās piedalījās 22 fokusgrupas dalībnieki, notika sanāksme ar 20 reģiona 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanā iesaistītajiem darbiniekiem. Oktobrī izstrādes gaita un 

plānotā satura prezentācija notika LPR AP. Paralēli pašvaldības strādāja pie reģionālas nozīmes 

projektu ideju izstrādes un kopumā iesniedza LPR 234 projektu idejas un tūrisma projektu ideju 

paketi. 

Attīstības programmas 2021.-2027.gadam uzņēmējdarbības komponente tika sagatavota 

sadarbībā ar ESPON projekta "Uzņēmējdarbības attīstības iespējas ES ārējās robežas reģionos" 

ekspertiem. Programmas ESPON aktivitāte ir pētījums, kas veicinās teritoriālo pierādījumu 

plašāku izmantošanu, pievienojot Eiropas perspektīvu politikas izstrādei valsts, reģionālā un 

vietējā līmenī saskaņā ar ESPON 2020 programmu.  

Pētījuma trīs pilotreģioni bija Latgale Latvijā, Lietuvas pašvaldības pierobežā ar 

Baltkrieviju un Rumānijas pašvaldības pierobežā ar Moldovu. Pētījums daļēji vai pilnībā sedza 

piecus no 16 NUTS2 reģioniem pie ES austrumu ārējās robežas. 

Pētījuma ietvaros tika izvirzītas divas vadošās hipotēzes, kas tika apstiprinātas, 

balstoties uz trīs pilotreģionu datu analīzi. Tās ir šādas:  

1. Atrašanās pie ES ārējās robežas negatīvi ietekmē reģiona attīstību un 

uzņēmējdarbības attīstības iespējas;  

2. Uz reģiona spēcīgajām pusēm vērstās teritoriāli mērķētās politikas iniciatīvas ir 

efektīvākas nekā nacionālās nozaru politikas.  

Tautsaimniecības attīstības pasākumi bija visveiksmīgākie, ja tie: 

1. Risina atpalicības iemeslus nevis simptomus,  

2. Izvirza ilgtermiņa mērķus nevis īstermiņa ieguvumus,  

3. Balstās uz reģionu vajadzībām un stiprajām pusēm.  

Tādējādi, lai pārvarētu ārējās robežas uzliktos ierobežojumus, ir nepieciešama jauna 

stratēģiskā vīzija, kas liktu pamatu teritoriāli mērķētas politikas formulēšanai mērķa reģionos, 

piemēram, Latgalē. Šie secinājumi arī norāda, ka ES ārējās pierobežas reģionu attīstību jāvada 

pašiem reģioniem, jo stratēģiskai pieejai ir jābūt balstītai uz reģiona specifiku, ņemot vērā 

ārējās robežas noteiktos ekonomiskās attīstības ierobežojumus.  

Šī pieeja, veidojot ārējās robežas reģioniem speciāli veidotas programmas, lielā mērā 

balstās uz ES Teritoriālo Darba Kārtību 2030, kas tika apstiprināta 2020.gada 1.decembrī. Tā 

iekļauj sevī gan Taisnīgās Eiropas, gan Zaļās Eiropas principus un uzver Eiropas reģionu 

daudzveidību un nepieciešamību daudz-līmeņu pārvaldības ietvaros formulēt un īstenot 

teritoriāli mērķētas politikas, koordinējot nozaru politikas caur reģiona vajadzībām un stiprajām 

pusēm pierobežas teritoriju attīstībai. Tas savukārt prasa stiprus reģiona un vietējā līmeņa 

politikas veidotājus, kas ir apveltīti ar administratīvajiem un finanšu resursiem, kā arī politikas 

veidošanas kompetenci subsidiaritātes principa īstenošanai reģiona attīstības plānošanā un 

ieviešanā. 

2020.gada 23.decembrī attālinātā LPRAP sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt LPR 

Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta 1.redakciju un nodot to sabiedriskajai 

apspriešanai ar termiņu 30 dienas pēc ārkārtas situācijas pārtraukšanas (saskaņā ar Ministru 

kabineta 2020. gada 6. novembra  rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”),  

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veikt visas darbības sabiedrības un institūciju informēšanai 

par izstrādātā dokumenta projektu. 2020.gada 30.decembrī projekts iesniegts VARAM. 
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No 2021.gada 8.aprīļa līdz 7.maijam notika Programmas projekta 1.redakcijas 

sabiedriskā apspriešana, 29.aprīlī – publiskās apspriešanas sanāksme Zoom platformā. 

2021.gada 18.maijā notika sanāksme-diskusija ar pašvaldību ekspertiem un plānotājiem par 

pilsētu funkcionālo teritoriju areālu. Par programmas projekta 1.redakciju tika iesniegti 130 

priekšlikumi, par otro pilnveidoto redakciju – 97.  

Latgales plānošanas reģiona Atīstības programmai 2021.-2027.gadam Vides 

pārraudzības valsts birojs piemēroja stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, un 

LPR izstrādāja Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu. Vides pārskatam un 

Programmas pilnveidotajai 2.redakcijai notika sabiedriskās apspriešanas procedūra no 

2021.gada 7.jūlija līdz 5.augustam un sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 30.jūlijā 

Zoom platformā. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Programmas un Vides pārskata projekti 

tika publicēti un iesniegti institūcijām. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādātais Vides pārskats ietver informāciju par 

attīstības Programmas sagaidāmo ietekmi uz vidi, balstoties uz Programmā iekļautajiem 

atbalstāmajiem pasākumiem, jo Programmas izvērsums pasākumu līmenī ir dažāds. 

Programmas ieviešana kopumā atstās pozitīvu ietekmi uz reģiona attīstību, veicinās Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un NAP 2027 ieviešanu. Izvērtējot 

stratēģiskos virzienus, prioritātes un apakšprioritātes ar pasākumiem (rīcībām), secināts, ka tie 

nav pretrunā ar starptautiskajiem un nacionālajiem vides aizsardzības mērķiem un prasībām.  

Tā kā Programmā plānotie atbalstāmie pasākumi nav definēti līdz konkrētu risinājumu 

līmenim, vides pārskatā nebija iespējams izvērtēt ietekmju būtiskumu un izstrādāt alternatīvos 

risinājumus. Plānošanas dokumentā ietvertā informācija šobrīd liecina par to, ka tā ieviešanai 

var nebūt būtiska ietekme uz vidi. 

Iespējamās negatīvās ietekmes ir lokālas atsevišķu plānoto pasākumu īstenošanas vietās 

vai to tiešā tuvumā, kur var pieaugt slodze uz apkārtējo vidi, piemēram, izbūvējot vai 

rekonstruējot autoceļus, rekonstruējot degradētās teritorijas, ieviešot Daugavpils lidostas 

projektu, to tuvumā varētu pasliktināties gaisa kvalitāte, pieaugt trokšņu līmeņi, attīstot tūrisma 

infrastruktūru, lokāli var pasliktināties ūdens kvalitāte. Bet ņemot vērā vides politikas 

uzstādījumus un, prognozējams, ka visas aktivitātes sniegs pozitīvu ietekmi gan uz gaisa 

kvalitāti, samazinoties izmešiem un ieviešot mūsdienu prasībām atbilstošu autotransportu, gan 

reģiona ekonomisko attīstību kopumā. 

Programmas ieviešanas procesā, izstrādājot konkrētus risinājumus, ir jāievēro vides 

aizsardzības jomas normatīvo aktu prasības, ja nepieciešams, jāveic sākotnējais IVN, ietekmes 

uz vidi novērtējums, kura ietvaros jāparedz pasākumi iespējamo būtisko ietekmju novēršanai, 

piemērojot videi draudzīgākos risinājumus. 

Programmas ieviešanas gaitā plānots sekot līdzi to ieviešanas gaitai, īstenoto pasākumu 

rezultātiem un efektivitātei. Attīstības plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringam 

informāciju plānots iegūt no valsts Vides monitoringa programmas, kas aptver Latgales 

plānošanas reģiona teritoriju, kā arī no Programmā plānoto pasākumu monitoringa „Ieviešanas 

uzraudzības kartība”. 

2021.gada 5.novembrī LPR AP, pēc institūciju atzinumu un sabiedrības priekšlikumu 

saņemšanas un iestrādes,  pieņēma lēmumu Nr.5.3 par Latgales plānošanas reģiona Attīstības 

programmas 2021.- 2027.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu (ar pielikumiem). 

Attīstības programma 2021.-2027.gadam ir Latgales reģiona vidēja termiņa plānošanas 

dokuments, kas ir pakārtots Latgales Stratēģijai 2030. Tā izvirza vidējā termiņa mērķus; definē 



Latgales plānošanas reģiona 2021.gada Publiskais Pārskats 

 

 16

rīcībspējīgu vidi prioritāšu un apakšprioritāšu ieviešanai; nosaka izpildāmos uzdevumus 

(rīcības), kārtību, resursus un ieviešanā iesaistīto Latgales reģiona institūciju un uzņēmumu 

lomas; iezīmē attīstības finansējuma avotus. Programma sastāv no esošās situācijas analīzes, 

Stratēģiskās daļas, Rīcības plāna un pielikumiem – Vides pārskata, Ieviešanas uzraudzības 

kārtības, Pilsētu funkcionālo teritoriju apraskta, Pārskata par sabiedrības līdzdalību un projektu 

ideju sarakstiem. 

Atbilstoši ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas īstenojamo prioritāšu un 

apakšprioritāšu kopums, kuru apraksts veidots pēc šādas struktūras: 

a. Mērķis. Mērķis raksturo vēlamo situāciju. 

b. Pamatojums. Apakšprioritātes pamatojumu veido esošo resursu, problēmu 

izvērtējums un situācijas prognoze nākotnē, balstoties uz pasaules tendencēm, un 

priekšnoteikumi Latgales iespēju izmantošanai. 

c. Līdzšinējās darbības. Līdzšinējās darbības raksturo reģionā esošos resursus, esošos 

Darītājus un viņu pieredzi, kas liecina, ka darbību ieviešanai ir reāls pamats. 

d. Ieviesēji – juridiskās personas, kurām ir tiesības sagatavot un iesniegt projektus un 

saņemt finansējumu to realizācijai.  

e. Sadarbības partneri - juridiskās un fiziskās personas, kuras piedalās projekta 

realizācijā, līdzfinansējot, līdzdarbojoties un iegūstot no sadarbības un projekta 

īstenošanas. 

f. Ieguvumi – tieši un netiešie ieguvumi, ko radīs  projektu ieviešana attiecīgajā 

apakšprioritātē. 

g. Telpiskā piesaiste – pašvaldības, kurās paredzēts programmu realizēt. 

h. Atbalstāmie pasākumi –atbalstāmās (finansējamās) aktivitātes un projekti. 

i. Finansējuma priekšlikumi – finansējuma avoti. 

j. Novērtēšana – rādītāji, kas ļauj uzraudzīt un novērtēt apakšprioritātes mērķu 

sasniegšanu. 

Ievērojot līdz šim sasniegto reģiona attīstībā un pakārtojoties Latgales stratēģijas 2030 

ilgtermiņa mērķiem un stratēģiskiem virzieniem, Latgales attīstības programma 2021.-2027. 

izvirza šādus specifiskos mērķus:  

a. Veicinot reģiona pievilcību, samazināt negatīvās demogrāfiskās tendences ietekmi 

uz reģionu, noturot iedzīvotāju skaitu 220 000 līmenī;  

b. Attīstot darbaspēku un investējot uzņēmumos, veicināt reģiona tautsaimniecības 

visu nozaru ražīgumu, sasniedzot 40% no ES vidējā IKP uz vienu iedzīvotāju;  

c. Ieviešot inovatīvas un klimata neitrālas tehnoloģijas, samazināt reģiona 

elektroenerģijas patēriņu IKP vienības radīšanai, tai sasniedzot 90 kWh uz 

1 000 EUR IKP. 

 

Vidējā termiņā Latgales attīstības programmas 2021.-2027. ietvaros četros stratēģiskajos 

virzienos tiek realizētas atbilstošas prioritātes, kopskaitā četrpadsmit.  

1.Stratēģiskajā virzienā Prasmes tiks īstenotas divas prioritātes: 

k. Prioritāte Ekselence sniegs atbalstu reģiona augstskolām: Daugavpils Universitātei, 

Rēzeknes Tehnoloģijas Akadēmijai un Malnavas koledžai; kā arī veicinās citu 

augstskolu filiāļu un programmu attīstību Latgalē.  

l. Prioritāte Arods un mūžizglītība atbalstīs reģiona profesionālās izglītības iestādes, 

attīstīs reģionālo profesionālās orientācijas mehānismu, veicinās mūžizglītības 
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principa iedzīvināšanu augstskolās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī 

uzlabos sadarbību ar NVA un tās sniegto atbalstu reģiona darbaspēkam.  

 

2. Stratēģiskais virziens Savienojumi virzīs četras prioritātes:  

a. Prioritātes Maģistrāles ietvaros tiks sniegts atbalsts reģiona galveno autoceļu 

rekonstrukcijai, dzelzceļa elektrifikācijai un attīstībai, ES ārējās robežas šķērsošanas 

uzlabošanai un atvieglošanai, kā arī Daugavpils lidostas attīstībai.  

b. Prioritāte Ceļi sniegs atbalstu savienojumu uzlabojumiem starp attīstības centriem, 

veicinās attīstības centru pieejamību no pagastiem un attālākām apdzīvotām vietām, 

kā arī atbalstīs attīstības centru mobilitātes infrastruktūras uzlabojumus.  

c. IT prioritāte iedzīvinās IKT pēdējās jūdzes infrastruktūras izmantošanu e-

pakalpojumos un uzņēmējdarbībā, attīstīs un stiprinās publisko interneta pieejas 

punktu tīklu reģionā, kā arī nodrošinās datorprasmju un tehnoloģiju prasmju attīstību 

visos iedzīvotāju slāņos, digitālo prasmju attīstību visos līmeņos,  

d. Prioritāte Mobilitāte atbalstīs publiskā transporta pārvaldības uzlabojumus, 

publiskā transporta mezglu pilnveidi, gudrās mobilitātes iedzīvināšanu reģionā un 

mikromobilitātes projektus reģiona pilsētās un apkārt tām.  

 

3. Stratēģiskā virziena Gudra pārvaldība ietvaros darbosies četras prioritātes:  

a. Prioritāte Idejas veicinās Latgales SEZ darbību, kā arī veidos un attīstīs Latgales 

investīciju komandu un tās ieviesto un pielietoto Latgales attīstības IT sistēmu.  

b. Prioritāte Pašvaldības sniegs atbalstu katras pilsētas un katra novada attīstībai 

vissvarīgāko investīciju un attīstības projektu īstenošanai, mājokļu pieejamībai 

c. Prioritāte Vide un klimats veicinās siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un 

energoefektivitāti uzņēmumos, publiskajās ēkās un privātajos, t.sk.daudzdzīvokļu 

mājokļos, risinās ūdenssaimniecības un notekūdeņu, kā arī atkritumu 

apsaimniekošanas vides un efektivitātes problēmas, veicinās saudzīgu dabas resursu 

izmantošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu,  atbalstīs mazo 

mikroģenerācijas infrastruktūru, kas uzņem vēja un saules baterijām saražoto 

enerģiju. 

d. Prioritāte Pakalpojumi attīstīs KAC un IT balstītos valsts un pašvaldību 

pakalpojumus, padarīs sociālos pakalpojumus un veselības aprūpi kvalitatīvi 

uzlabotu un pieejamāku reģiona iedzīvotājiem, veicinās tūrismu, kultūras un sporta 

attīstību. Šajā prioritātē paredzētas aktivitātes jauniešiem un sociāli iekļaujošai 

sabiedrībai.  

 

4. Efektīvo uzņēmumu stratēģiskajā virzienā prioritātes ir veidotas atbilstoši uzņēmumu 

četriem izaugsmes līmeņiem:  

a. Prioritāte Iesācēji sniegs plaša spektra atbalstu uzņēmējdarbības iesācējiem: 

popularizēs uzņēmējdarbību, apmācīs iesācējus biznesa pamatos, sniegs konsultāciju 

un inkubācijas pakalpojumus, nodrošinās sākuma kapitālu un piedāvās izaugsmes 

investīcijas.  

b. Prioritātes Alpīnisti ietvaros uzņēmēji, kas grib paaugstināt sava uzņēmuma 

ražīgumu un pakāpties augšup pa vērtības ķēdi, varēs saņemt biznesa vadības, 
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mārketinga un tehnoloģiju konsultācijas, kā arī līdzfinansējumu un aizdevumus 

jaunu tehnoloģiju ieviešanai ražošanā.  

c. Prioritāte Čempioni ir domāta reģiona jau esošo spēcīgāko uzņēmumu 

personalizētam atbalstam, ko nodrošinās Latgales investīciju komanda, palīdzot 

uzņēmumam identificēt un saņemt tam piemērotu tehnoloģiju, darbaspēka, 

infrastruktūras un cita veida atbalstu.  

d. Prioritāte Investori dos zaļo gaismu ārvalstu un Latvijas investoriem, kas ir 

ieinteresēti veidot ražošanu Latgalē, piesaistot Latgales investīciju komandu visu ar 

jaunas ražošanas atvēršanu saistīto jautājumu risināšanai un atbalsta saņemšanai.  

e. Prioritāte Sirdis sniegs atbalstu sociālo uzņēmumu darbībai un attīstībai reģionā, 

sniedzot atbalstu riskam pakļauto grupu pārstāvju uzņēmībai un nodarbinātībai.  

 

Vienlaicīgi ar LPR Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi LPR iesaistījās ES 

fondu programmu mērķu un galveno rīcību identificēšanā. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā 

plāna (Teritorial Just Transition Plan) rīcības daļas projekta izstrādē tika iesaistīti arī reģiona 

uzņēmēji, sociālie partneri un pašvaldības. Tāpat notika arī tematiskās diskusijas par 

Atjaunošanas un noturības mehānisma (Recovery and Resilience Facility) komponentēm. 

 

1.4.5. 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.  

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. 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, tāpēc 2017.gadā ir izstrādāts minēto Latgales plānošanas 

reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas monitoringa ziņojums. Ziņojumā ir ietverta 

svarīgākā informācija par laika posmā no 2010.gada līdz 2017.gadam veiktajiem pasākumiem 

jeb ieviestajiem projektiem, kuriem ir tieša vai netieša ietekme uz vides stāvokli, kā arī 
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apkopota publiski pieejamā informācija par esošo situāciju šādās jomās: ūdeņi, gaiss, zeme, 

mežs, satiksme un energoefektivitāte. Ziņojumā ir sniegta arī informācija par Latgales 

plānošanas reģiona turpmākajām iecerēm vides projektu jomā, kā arī secinājumi un ieteikumi 

turpmākai attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas gaitai.  

Monitoringa ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā un iekļauts datu bāzē 

Monitorings http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/monitorings/monitoringa-zinojumi  

2. LATGALES REĢIONA DARBĪBAS REZULTĀTI 2021.GADĀ 
2.1. Latgales plānošanas reģiona darbības rezultatīvie rādītāji 

Saskaņā ar 2019.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 2021.gadā 

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

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

Izstrādāta un apstiprināta plānošanas reģiona attīstības 
programma (05.11.2021., lēmums Nr.5.3) 
(https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22175) (1)  
 
Izstrādāts un apstiprināts stratēģiskās ietekmes uz 
vidi novērtējuma vides pārskats (05.11.2021., 
lēmums Nr.5.3, VPVB 14.10.2021. atzinums Nr.4-
03/9) (1) 
 
Apstiprināts aktualizētais Latgales plānošanas reģiona 
attīstības programmas 2010.-2021. 8.pielikums "Projekti 
Latgalē un Alūksnes novadā" ar SAM 5.6.2 projektu 
idejām (1) 
Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze 
portālā www.lpr.gov.lv (1) 

2.  Veikti attīstības plānošanas dokumentu 
ieviešanas pasākumi (2) 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētājām 
attīstības programmām” trešās atlases kārtas projektu 
ieviešanas progresa apkopojums ievietots portāla 
www.lpr.gov.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti” (1) 
Veikta darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētājām attīstības programmām” trešās atlases 
kārtas projektu ieviešanas koordinācija (1) 
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Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti 2021.gadā 

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

Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības 
stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību 
plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (9) 

4.  Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības 
plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas 
reģionu attīstības plānošanas dokumentiem 

Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un 
nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādei un pilnveidošanai (9) 
Nodrošināta līdzdalība nacionālā līmeņa institūciju 
darba sanāksmēs, sēdēs un padomēs (18) 

5.  Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās 
attīstības atbalsta pasākumi 

Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (3) 

Īstenoti pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai 
(semināri pašvaldību speciālistiem par aktuālām tēmām 
kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai – seminārs par 
teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem saistībā ar 
IT drošības apmācību platformu darbiniekiem; seminārs 
saistībā ar digitalizāciju un tās pozitīvo ietekmi uz 
ilgtspējas stratēģijas ieviešanu Latgales pašvaldībās) (2) 
 
Sagatavots un iesniegts VARAM aktuālais saraksts ar 
prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo 
un vietējo autoceļu posmiem reģionā ietilpstošajās 
pašvaldībās (1) 
 

Sabiedriskā transporta organizēšana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 

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

Izstrādāti priekšlikumi reģionālās nozīmes maršrutu 
grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes 
uzlabošanai (41) 
Sagatavoti materiāli un priekšlikumi reģiona pārstāvim 
Sabiedriskā transporta padomes sēdēm 
Nodrošināta pieturvietu apsekošana.  

2021.gada laikā netika izsniegtas speciālās atļaujas 
(licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar 
taksometru, bet izsniegtas 19 licences kartītes pasažieru 
komercpārvadājumiem ar taksometru. 
Nodrošināta aktuālo ziņu publicēšana reģiona portālā 
www.lpr.gov.lv sadaļā Sabiedriskais transports 

Plānošanas reģiona administrācijas darbības nodrošināšana 

7.  Nodrošināta plānošanas reģiona attīstības 
padomes un administrācijas darbība 

Organizētas attīstības padomes sēdes (5)  
Organizētas rakstiskās procedūras Attīstības padomes 
lēmumu pieņemšanai (14) 
Organizēti mācību semināri LPR darbiniekiem (2) 

8.  Sagatavots un iesniegts attīstības padomē 
plānošanas reģiona budžets  

Sagatavots un iesniegts attīstības padomē 
apstiprināšanai LPR 2021.gada budžets (1) 

9.  Saskaņota, izvērtēta un noslēgta Vienošanās 
par valsts budžeta finansējuma izlietojumu 
starp VARAM un LPR. 

Sagatavota Vienošanās par  valsts budžeta finansējuma 
izlietojumu un ar to saistītie pielikumi, iesniegti un 
apstiprināti VARAM un LPRAP (1) 

10.  Sagatavotas un iesniegtas VARAM 
plānošanas reģiona finanšu un darba plāna 

Sagatavotas un iesniegtas VARAM mēneša finanšu 
atskaites (12) 
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Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti 2021.gadā 

atskaites 
  
  

Sagatavots un iesniegts VARAM gada pārskats (1) 

Sagatavots un iesniegts VARAM LPR publiskais gada 
pārskats (1) 

Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna 
ceturkšņa atskaites (4) 

11.  Nodrošināta Uzņēmējdarbības centra 
darbība 

Īstenota uzņēmējdarbības centra darbība (1) 

12.  
Nodrošināta ESPON tīkla darbība 

Uzturēta ESPON kontaktpunkta darbība (1) 

13.  Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana  Uzturēti pabeigto projektu rezultāti (1) 

Latgales uzņēmējdarbības centra darbības nodrošināšana  

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

Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem 
ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras atrašanai un attīstībai (10) 

15. 

 
 
 
 
 
 
 
Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās 
darbības veicināšanai un nodrošināšanai 

Organizētas speciālistu vizītes uzņēmumos (11) 

Organizēta dalība izstādēs un gadatirgos (2) 

Nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības 
centra darbība (1) 

Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes 
apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem 
(3) 
Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta 
pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra 
apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītēs 
(208) 
Īstenoti citi atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības 
veicināšanas jomā Latgales reģionā (8) 

16.  
Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākumi 

Izstrādāti un aktualizēti pašvaldību 
uzņēmējdarbības vides pārskati (9) 
Informatīvi pasākumi par LUC sniegtajiem 
pakalpojumiem pašvaldību KAC (11) 
LUC biznesa mēnesis 2021 pasākumi reģiona 
izglītības iestādēs (1) 
Dalība LIAA biznesa inkubatoru konsultatīvajā 
komisijā Latgales reģionā (4) 
Dalība 2014.–2020.gada un 2021. – 2027.gada 
plānošanas perioda ES struktūrfondu, pārrobežu 
sadarbības programmu, Lauku attīstības 
programmas plānošanas un ieviešanas Uzraudzības 
komisijās, apakškomisijās (66) 
Organizēts konkurss “Latgales reģiona uzņēmēju 
gada balva 2021” (1) 
Interneta vietņu www.lpr.gov.lv; 
www.invest.latgale.lv informācijas aktualizēšana 
(2) 
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Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti 2021.gadā 

LUC kontu izveide un uzturēšana sociālajos tīklos 
(2) 
Preses relīžu sagatavošana un izsūtīšana (17) 

17. 
ESPON nacionālā kontaktpunkta 
darbības nodrošināšana 

Nodrošināta ESPON nacionālā kontaktpunkta 
darbība (1) 

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

18. Stiprināta Latvijas pašvaldību un reģionu 
kapacitāte un sniegts atbalsts 
uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos 

Nodrošināta Latgales Pārstāvniecības Rīgā darbība  

Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam 
Projekts “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free), LLI-402 

19. Veicināta Latvijas – Lietuvas pierobežu 
teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu un 
jauniešu sociālā integrācija caur sportu, 
uzlabojot sabiedrisko āra sporta 
infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā 
arī nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un 
sadarbību starp organizācijām, lai radītu 
sporta kultūru šajās teritorijās. 

Nodrošināta projekta noslēguma atskaites sagatavošana 
(1) 

Interreg Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam 
Projekts “Amatniecība bez robežām” (Crafts), LV-RU-018 

20.  Veicināta amatniecības attīstība, sekmējot 
jaunu kopīgu amatniecības produktu un 
pakalpojumu radīšanu, izmantojot 
pieejamos vietējos resursus un tradicionālās 
prasmes, palielinot sadarbību Latvijas-
Krievijas pārrobežu reģionā. 

Projekta vadības komitejas (2) sanāksmes organizēšana 
un vadīšana, izmantojot ZOOM platformu. 
Dokumentācijas izstrāde. 
Nodrošināta projekta publicitāte, ievietotas ziņas (11) 
par projekta aktivitātēm LPR mājas lapā projekta sadaļā 
un nodrošināta regulāra publicitāte projekta lapā 
facebook.com (1) 
Turpināts darbs pie iepirkuma “Amatniecības 
aprīkojuma iegāde” Latgales pašvaldībās. 2021.gadā 
tika piegādāts amatniecības aprīkojums šādām Latgales 
pašvaldībām (5) - Preiļu novada pašvaldībai tika 
piegādāts kokapstrādes, šūšanas, adīšanas aprīkojums, 
Līvānu novada pašvaldībai tika piegādāts aprīkojums 
stikla pūtējiem un šūšanas aprīkojums, Balvu novada 
pašvaldībai kokapstrādes un adīšanas aprīkojums, 
Augšdaugavas novada pašvaldībai- kokapstrādes 
aprīkojums, Ludzas novada pašvaldībai-digitālās stelles.  
21.12.2021. tika noslēgts iepirkuma  līgums par 
aprīkojuma podniecībai piegādi Preiļu, Līvānu, 
Krāslavas novadu pašvaldībām, piegāde plānota  
2022.gada I pusgadā. 27.12.2021. izsludināts atkārtots 
atklāts konkurss par piegādi “Aprīkojums aušanai”, kas 
paredzēts Preiļu novada pašvaldībai. 
Nodrošināta amatnieku dalība tirgos/ pasākumos (2)- 
26.09.2021. "Latgalīši Reigā brauc" Rīgā, Latvijas 
Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 16.10.2021.  "Latgalīši 
Reigā brauc" Rīga, Kalnciema kvartāls. 
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Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti 2021.gadā 

Tika organizētas teorētiskās apmācības vietējiem 
amatniekiem  kapacitātes veicināšanai. Apmācības 
notika 29.-30.jūlijā Daugavpilī un 17.-18.augustā 
Lūznavā, kurās piedalījās 40 esošie un topošie 
amatnieki, mājražotāji un mazie uzņēmēji. (1) 
2021. gadā nodrošināta projekta vadība -sagatavotas un 
iesniegtas individuālās atskaites (2) par projekta 
ieviešanu, sagatavota un iesniegta 3.konsolidētā atskaite 
(1), veikti projekta grozījumi (4), pagarināts projekta 
ieviešanas termiņš līdz 31.08.2022., dalība Programmas 
organizētajos webināros (5), nodrošināta  komunikācija 
ar partneriem,  apvienoto tehnisko sekretariātu un 
finanšu kontroles institūciju. 

Interreg Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam 
Projekts „Tīrs ūdens programmas reģioniem” (Pure Water), LV-RU-003 

21. Dzīves drošības un kvalitātes uzlabošana, 
nodrošinot piekļuvi saldūdens resursiem 
Latvijas - Krievijas pārrobežu reģionā. 
Dzeramā ūdens augstākas kvalitātes 
nodrošināšanas veicināšana un Pleskavas 
apgabala un Latgales reģiona iedzīvotāju 
izpratnes vairošana par ilgtspējīgu ūdens 
patēriņu. 
 

Nodrošināta dalība projekta darba grupas sanāksmē 
attālināti, izmantojot tiešsaites platformu Zoom.(1) 
Nodrošināta projekta publicitāte. LPR mājas lapā 
projekta sadaļā ievietotas 4 projekta ziņas (4). 
Tika sagatavota infografika par ūdens resursiem, tā 
izmantošanu un taupīšanas veidiem (1), izstrādāti video 
(2) par multimediālo interaktīvo ekspozīciju "Ūdens", 
kas tika publicēti LPR mājas lapā, Facebook kontā 
@latgales.regions, Youtube kanālā 
https://www.youtube.com/user/LatgalesRegions  
 
Izveidoja un uzstādīja Interaktīvo multimediālo 
ekspozīciju “Ūdens” Daugavpils Inovāciju centrā (1) 
 
2021. gadā nodrošināta projekta vadība -sagatavotas un 
iesniegtas individuālās atskaites (3) par projekta 
ieviešanu, veikti projekta grozījumi (1), dalība 
Programmas organizētajos webināros (4), nodrošināta  
komunikācija ar partneriem,  apvienoto tehnisko 
sekretariātu un finanšu kontroles institūciju. 
 

Eiropas Sociālais fonds (2014-2020)  
Projekts „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/005 

22. Ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības 
dzīvesvietā palielināšana personām ar 
invaliditāti un bērniem Latgales reģionā. 

Sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus (SBSP) 
saņēma vai turpināja saņemt 171 persona ar GRT. 
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales 
reģiona bērniem ar FT - kopā 2021. gada ietvaros SBSP 
saņēma vai turpināja saņemt 351 bērns ar FT (unikālās 
personas) un 155 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji. 
Lai nodrošinātu konsultatīvo atbalstu pašvaldībām, 
regulāri organizētas tikšanās gan klātienē, gan Zoom 
platformā pie sadarbības partneriem un pašvaldību 
sociālo dienestu darbiniekiem par sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu organizēšanas kārtību un 
nosacījumiem (tai sk. iepirkumiem) DI projekta mērķa 
grupām. 
Organizēta reģionālā DI vadības grupas sanāksme 
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Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti 2021.gadā 

pašvaldību pārstāvjiem un sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem par DI projekta aktualitātēm, tai skaitā 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
izveides progresu un sasniegtajiem uzraudzības 
rādītājiem. 
Projekta ietvaros organizētas apmācības VSAC 
“Latgale” filiāļu “Krastiņi”, “Kalupe” un “Kalkūni” 
darbiniekiem, kā arī pašvaldību piesaistītajiem 
sociālajiem mentoriem cilvēku ar garīga rakstura 
traucējumiem sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā. 
Apmācībās piedalījās 9 speciālisti no VSAC un 3 
sociālie mentori. 
Vienotā deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas 
pasākumu plāna ietvaros tika organizētas 3 apmācības 
vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par viņu lomu DI 
procesā attiecībā uz personām ar GRT, kurās piedalījās 
96 dalībnieki, attiecībā uz bērniem ārpusģimenes 
aprūpē, kurās piedalījās 40 dalībnieki. 
2021. gadā tika organizētas 2 integrējošas diennakts 
nometnes (5 diennaktis katra) BSAC bērniem un 
bērniem ģimenēs un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem. Kopskaitā abās nometnēs piedalījās 40 
bērni. 
Nākamās apmācības plānotas sociālajiem mentoriem un 
VSAC speciālistiem pēc nepieciešamības 2022. gadā. 
Nodrošināta projekta publicitāte. Visās projekta 
īstenošanas vietās pie sadarbības partneriem izvietoti 
informatīvie plakāti. Regulāri papildināta 
www.lpr.gov.lv mājas lapas sadaļa ar aktuālo 
informāciju par projekta aktualitātēm. Informācija par 
DI ir pieejama arī sociālajos tīklos (LPR facebook 
kontā). 
Arī 2021. gadā nodrošināta projekta vadība - veikti 
nepieciešamie darbi, tai skaitā sagatavotas un iesniegtas 
atskaites (4) par projekta ieviešanu, atbilstoši 
nepieciešamībai ierosināti un veikti projekta (2) un DI 
plāna (3) grozījumi, organizēti atbilstošie iepirkumi un 
piesaistīti speciālisti. 
 

VARAM projekts “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai” 

23. Nodrošināta pilotprojekta “Reģionālās 
reemigrācijas koordinators” īstenošana 

Reģionālā koordinatora darbības nodrošināšana (1) 
Remigrācijas projekta asistenta darbības nodrošināšana 
(1) 
Nodrošināta ārvalstīs esošo personu (vai ģimeņu) 
konsultēšana par reemigrācijas iespējām. Kopumā 
2021.gada ietvaros Latgales plānošanas reģiona 
remigrācijas koordinators sagatavoja 772 individuālos 
piedāvājumus. 
2021.gadā ar koordinatora palīdzību reģionā atgriezušās  
90 ģimenes, kopā 281 cilvēks. 
Sadarbība ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām. 
Tiek veikta saziņa ar LPR pašvaldību vadītājiem un 
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Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti 2021.gadā 

speciālistiem, par atbalstu remigrantiem un remigrācijas 
iespējām. 
Tiek turpināta cieša sadarbība ar valsts institūcijām - 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, 
Ārlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, 
Nodarbinātības valsts aģentūru, LIAA biznesa 
inkubatoriem, EURES konsultantiem, Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, ICI Reģionālā kontaktpunkta 
“Latgale” u.c., kā arī ar nevalstisko sektoru. 
Publicitātes nodrošināšana. 
Regulāri tiek veikta komunikācija ar valsts mēroga un 
reģionālajiem medijiem: TV, radio, laikrakstiem. Tiek 
nodrošināta publicitāte LPR mājas lapā un Facebook 
lapā "Es atgriežos Latgalē". 

Neliela apjoma grantu shēmas “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” apsaimniekotāja 
funkciju nodrošināšana 

24. 

Nodrošināta grantu shēmas dokumentu 
izstrāde un ieviešana un projektu 
iesniegumu atlase (1) 
 

Veikta grantu shēmas dokumentu, t.sk., iekšējo 
procedūru, izstrāde, saskaņošana ar atbildīgajām 
instūcijām. 
 

Izsludināts GS atklātais projektu konkurss (1.kārta), 
saņemti 16 projektu iesniegumi. 

Telefoniski un e-pastā sniegtas atbildes uz pretendentu 
jautājumiem. 

Izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija, 
kuru veido pārstāvji no LPR, Norvēģijas Vietējo un 
reģionālo varas iestāžu asociācijas, finanšu institūcijas 
Altum, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, 
Lauku atbalsta dienesta, VARAM,  Finanšu instrumentu 
biroja un Norvēģijas Karalistes vēstniecības. 
Organizētas 3 vērtēšanas komisijas sēdes.  

   25. 
Nodrošināti komunikācijas un publicitātes 
pasākumi (1) 

LPR tīmekļvietnē www.lpr.gov.lv izveidota sadaļa par 
GS, kur publicēta aktuālā informācija un atklātā 
konkursa dokumenti, kā arī sagatavota un publicēta 
informācija (10 preses relīzes) par GS un ar to 
saistītajiem informatīvajiem pasākumiem. Aktuālā 
informācija izvietota arī vienotajā programmas 
tīmekļvietnē www.eeagrants.lv. 
LPR tīmekļvietnē ievietots informatīvs baneris par GS, 
kā arī izveidoti informatīvi A4 izmēra plakāti 
izvietošanai LPR LUC struktūrvienībās un klientu 
apkalpošanas centros reģiona pašvaldībās u.c.  
Tika izveidota audio reklāma par GS, kas tika atskaņota 
3 reģionālajos radio ("Divu Krastu Radio", "Ef Ei 
Rēzekne" un "Alise Plus"). 
2021. gada 24. martā VARAM sadarbībā ar Kultūras 
ministriju, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas 
iestāžu asociāciju un Norvēģijas Mākslas padomi 
organizēja Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu 
Reģionālās attīstības un kultūras programmas tiešsaistes 
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Nr. 
p.k. 

Pasākums 
(Darba nosaukums) 

Darbības rezultāti 2021.gadā 

atklāšanas pasākumu. Pašvaldības, uzņēmēji, kultūras 
darbinieki un citi pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti 
ar GS plānotajiem atbalsta pasākumiem uzņēmējiem. 
Pasākuma ieraksts ir pieejams VARAM, programmas 
LV-LOCALDEV sociālo tīklu profilos.  
Noorganizēti 2 informatīvi semināri par GS 
nosacījumiem un pieteikuma dokumentu aizpildīšanu 
(150 dalībnieki).  

Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam  
Projekts „Amatu prasmes tūrisma telpā (Tour de Crafts)”, Nr. LLI-539 

 

   26. 

Veicināt tradicionālo amatniecības prasmju 
ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un 
sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā 
mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma 
produktu, kas varētu piesaistīt tūristu 
interesi. 
 

Nodrošinātas projekta uzsākšanas, ieviešanas un uzraudzības 
grupu tikšanās (3) un 3 darba sanāksmes. 
Projekta publicitātes nodrošināšana mājas lapā (1)   
Projekta publicitātes nodrošināšana sociālajos medijos (1) 
Aprīkojuma iegāde (1) 

“Tour de Crafts” stila grāmatas izstrāde (1) 

Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”( UAP Latgale) 

27. 

Vietējās attīstības veicināšana Latgales 
plānošanas reģionā (LPR), stiprinot LPR un 
tajā ietilpstošo pašvaldību kapacitāti 
uzņēmējdarbības jautājumos un īstenojot 
pasākumus nodarbinātības un uzņēmējspēju 
veicināšanai. 
 

Noorganizēta 1 preses konference ZOOM  platformā un 
tiešraidē projekta FB kontā  8.09.2021. ZOOM tērzētavā 
reģistrējušies 34 dalībnieki, FB video skatījusies 241 
persona. 
Nodrošinātas 2 publikācijas vietējos medijos: 
23.11.2021 "Latgales laiks"; 17.12.2021 "Vietējā avīze" 
Noorganizēti 6 semināri un diskusijas par 
uzņēmējdarbības veicināšanu  
3.11.2021 (26 dalībnieki); 8.11.2021 (20 dalībnieki); 
9.11. (22 dalībnieki); 15.11.2021 (22 dalībnieki); 24.11. 
2021 (43 dalībnieki). 30.11.2021.(26 dalībnieki) 
Iegādāts tehniskais aprīkojums LUC kapacitātes 
stiprināšanai 
Nodrošināta Latgales pārstāvniecības Rīgā darbība 
Noticis tiešraides pasākums "Latgales diena 2021" 
10.11.2021, Kopā Latgales dienā piedalījās 57 unikālās 
personas no 9 pašvaldībām, tai skaitā 55 uzņēmēji. 
Pasākumu noskatījās vairāk kā 35  tūkstošus skatītāju 
tiešraidē Delfi Live, LPR Youtube kanālā un Facebook 
lapā 
Notikusi 1 diskusija   “Augstākā izglītība reģionā. 
Izaicinājumi. Iespējas.” 23.11.2021, piedalījās 10 
dalībnieki 
Nodrošināta LPR dalība un pašvaldību pārstāvēšana 
investīciju forumā 29.11-1.12 10 th Annual Forum on 
Business and Human Rights. Piedalījās 4 personas. 
Noorganizēti 4 informatīvi semināri par 
uzņēmējdarbības aktuāliem jautājumiem. 4.11.2021 (61 
dalībnieki); 5.11.2021 (41 dalībnieki); 12.11. (40 
dalībnieki); 16.11 (34 dalībnieki);                                                          
Kopā visos semināros piedalījās 91 unikālās personas no 
9 pašvaldībām no tiem 52 uzņēmēji. 
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2.2. Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbība 

2016.gada periodā pēc Latgales plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas uzsākās 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. Latgales SEZ izveidošanas mērķis ir veicināt Latgales reģiona attīstību, 

piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai.  

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

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

jaunu speciālo ekonomisko zonu Latgales reģionā. Apstiprinot šo likumu, uzņēmumiem, kuri 

veiks ieguldījumus attiecīgajā Latgales SEZ teritorijā, tika dota iespēja pretendēt uz tiešo 

nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaidēm kā arī citi atvieglojumi un iespējas. 2016.gada laikā noritēja intensīvs darbs pie likuma 

pavadošo Ministru kabineta noteikumu izstrādes un saskaņošanas, kas rezultējās ar 2016.gada 

nogalē pieņemtajiem Noteikumiem par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, 

tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem. 

2016.gada 16.decembra LPR AP sēdē tika nolemts izveidot Latgales SEZ pārvaldi. 

Attīstības padomes locekļi sēdē apstiprināja arī Latgales SEZ pārvaldes nolikumu, ievēlēja 

Uzraudzības komisijas locekļus, apstiprināja Latgales SEZ pārvaldes budžetu un amata 

vienības. Tāpat 2016.gada decembrī notika pirmā jaunizveidotās Latgales SEZ Uzraudzības 

komisijas sēde, kurā tika izskatīti organizatoriskie jautājumi un SEZ darbību reglamentējošie 

dokumenti, kuri tika apstiprināti LPR AP rakstiskajā procedūrā. Līdz ar to jau sākot ar 

2017.gada pirmajām dienām bija sakārtota normatīvā bāze uzņēmumu uzņemšanai un darbības 

attīstībai Latgales SEZ statusā. 

2021.gadā notika divas Latgales SEZ Uzraudzības komisijas sēdes. Saskaņā ar Latgales 

SEZ pārvaldes nolikuma 24.pantu, kas nosaka, ka steidzamības gadījumā Uzraudzības komisija 

var pieņemt lēmumu rakstiskajā procedūrā, Latgales SEZ pārvaldē 2021.gadā tika organizētas 

vienpadsmit Latgales SEZ Uzraudzības komisijas rakstiskās procedūras lēmumu pieņemšanai 

steidzamības kārtā. 

2021.gadā Latgales SEZ kapitālsabiedrības statuss tika piešķirts četriem 

uzņēmumiem un noslēgti astoņi līgumi par ieguldījumu veikšanu un viens līgums par 

paredzamo algu izmaksu veikšanu Latgales SEZ: 

SIA “SAFE ENERGY” – Augšdaugavas novads, SIA “Papa Wood” – Krāslavas 

novads, SIA “METMATUS” – Daugavpils, SIA “Landors L” – Daugavpils, Latgales speciālajā 

ekonomiskajā zonā iekļauti 5.13356 ha platības, kā arī plānots izveidot 58 jaunu darba vietu. 

Kopējā plānotā sākotnējo ieguldījumu summa – EUR 1 360 610,55. Tie ir gan ieguldījumi 

iegādājoties modernas iekārtas, gan ieguldījumi telpu pielāgošanai ražošanas vajadzībām ar 

mērķi ražošanas jaudu palielināšanai. Kā arī, 2021.gada 30.aprīlī tika noslēgts līgums par 

paredzamo algu izmaksu veikšanu EUR 1 186 464 apjomā, par ieguldījumu projekta rezultātā 

jaunradītajām 20 darba vietām. 
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2017. - 2021. gadu  Latgales SEZ darbības rezultatīvie rādītāji  

LSEZ uzņēmu 

skaits Platība Plānotās investīcijas Darba vietas 

skaits ha EUR skaits 

21 86, 79436 29 853 929,83 281 

 

2021.gadā noslēgto līgumu par ieguldījumu veikšanu ietvaros tika realizēti astoņi 

ieguldījumu projekti, faktiski veicot ieguldījumus par kopējo summu - EUR 4 442 696,94 

apmērā. Savukārt piecu 2021.gadā, astoņu 2020.gadā, divu 2019.gadā un divu 2017.gadā 

noslēgto līgumu par ieguldījumu veikšanu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu projektu 

realizācija turpinās. 

Uzrunājot Latgales SEZ kapitālsabiedrības par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz 

uzņēmuma darbības rādītājiem, galvenais, ko kapitālsabiedrības atzīmē ir tas, ka Covid-19 

pandēmijas radīto seku rezultātā atsevišķiem uzņēmumiem grūtības rada tieši plānotā strādājošo 

skaita pieauguma sasniegšana projektu ietvaros, taču neskatoties uz to, Latgales SEZ uzņēmumi 

nepārtrauc ražošanas procesus un ražotās produkcijas pārdošanu. 

Latgales SEZ administrācijai ciešā sadarbībā ar LUC 2021.gada īstenotās aktivitātes un 

pakalpojumu mārketings: 

- 190 individuālās konsultācijas vietējiem uzņēmējiem un potenciālajiem ārzemju 

investoriem par Latgales SEZ priekšrocībām; 

- LTRK, LUC organizētajā «Latgales uzņēmēju dienas 2021» virtuālajā platformā; 

- Sadarbībā ar LUC, tika sniegta informācija LTRK, reģiona LEADER partnerību 

organizētos pasākumos par pieejamo atbalstu LSEZ; 

- Individuālās tikšanas ar uzņēmējiem un dalība pašvaldību organizētajos pasākumos; 

- Aktīvs darbs ar LIAA investīciju piesaistes nodaļu; 

- ZOOM un MS Teams ar ārzemju uzņēmējiem – (Baltkrievija, Somija, Norvēģija, 

Lietuva); 

- Dalība Starptautiskajā izstādē EXPO 2020 un Inovāciju izstādes GITEX - 

https://gitex.com/ , kas notika AAE, lai informētu potenciālos ārvalstu investorus par 

investīciju iespējām LSEZ un Latgales reģionā kopumā, 

- Darbs ar valsts pārvaldes institūcijām (LR Saeima, Latgales apakškomisija, Saeimas 

deputātiem, kas ievēlēti no Latgales reģiona, Ministru Kabinets, VARAM, Satiksmes 

ministrija (SM), Finanšu ministrija (FM), Ārlietu ministrija (AM) u.c. ). 

Tika uzturētas informatīvās sadaļas par Latgales SEZ interneta vietnēs: 

- www.lpr.gov.lv/lv/lsez/ 

- www.invest.latgale.lv/lv/latgales-sez 

- 11 Preses relīzes;  

- Informatīvā kampaņa digitālajā vidē, sociālajos tīklos FB (LUC, LPR,  Es atgriežos 

Latgalē, Uzņēmējdarbība Latgalē, Twitter,  TV(RE:TV, LRT, Dautkom TV, Radio). 

Sadarbībā ar VARAM 2021.gada tika uzsākts darbs pie Ministru kabineta noteikumu 

projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 840 

“Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu 

noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem, lai ietvertu katrai Latgales plānošanas 

reģionā ietilpstošajai pašvaldībai aktuālo teritorijas platību, kurai var tikt piešķirts speciālās 

ekonomiskās zonas statuss pēc administratīvi teritoriālās reformas atbilstoši Latgales 
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plānošanas reģiona administratīvajām teritorijām (atbilstoši Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likumā noteiktajām administratīvajām teritorijām, to administratīvajiem 

centriem un teritoriālajām iedalījuma vienībām). Minētie grozījumi stājās spēkā 2021. gada 

1. jūlijā, tādējādi nodrošinot normatīvā regulējuma nepārtrauktību un Latgales SEZ pārvaldei 

piešķirt kapitālsabiedrībām SEZ statusu un slēgt līgumus par ieguldījumu vai paredzamo algu 

izmaksu veikšanu arī pēc 2021. gada 1. jūlija.  

Pārskata gadā COVID-19 pandēmijas ietekmē Latgales SEZ darbības rādītāji netika 

būtiski ietekmēti. Pandēmijas ierobežošanai ieviestie pasākumi apgrūtināja plānoto klātienes 

pasākumu īstenošanu, kā arī tikšanos ar investoriem, līdz ar to, daudzi Latgales SEZ pasākumi 

tika īstenoti attālināti – ZOOM vai MS Teams platformās. Pandēmijas ietekmi nākamajos gados 

nav iespējams prognozēt, jo pastāv liela nenoteiktība par tās ilgumu un ietekmi uz 

uzņēmējdarbības rādītājiem ilgtermiņā. 

2.3. Plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes 

2021.gadā notika piecas LPR AP sēdes, kas norisinājās dažādās Latgales pilsētās un 

novados, kā arī attālināti videokonferences formātā ZOOM platformā. LPR AP sēžu darba 

kārtībā tika iekļauti un risināti daudzi Latgales reģiona attīstībai būtiski uzdevumi. 

Vairākkārtīgi uz LPR AP sēdēm tika uzaicināti un piedalījās valsts pārvaldes un sabiedrisko 

institūciju pārstāvji, ar kuriem LPR AP locekļi diskutēja un kopīgi meklēja izdevīgākos 

risinājumus Latgales reģiona attīstībai.  

Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē 2021.gada 5.februārī 

videokonferences formātā Zoom platformā tika apstiprināts Latgales plānošanas reģiona darba 

plāns 2021.gadam, par ko ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 2021.gada 

8.februārī noslēgta Vienošanās Nr. REĢ/5/2021 Par valsts budžeta finansējuma izlietojumu 

2021.gadam. 

 

Nozīmīgākie no 2021.gada attīstības padomes sēžu norisēs izskatītajiem jautājumiem un 

pieņemtajiem lēmumiem:  

2.tabula 
 
 

Attālināti videokonferences formātā Zoom platformā 

 

2021.gada 5.februārī         Nr.1 

 

1. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.  

2. Par Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanu 

pašvaldībās.  

3. Latgales reģiona pašvaldību sadarbība ar Daugavpils pilsētu, piedaloties Eiropas kultūras 

galvaspilsētas 2027 programmas veidošanā.  

4. ES atbalsts Latvijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2021. un 2022.gados.   

5. Par Latgales plānošanas reģiona darba plāna 2021.gadam projektu Vienošanās ar VARAM 

“Par valsts budžeta finansējuma izlietojumu” ietvaros, Latgales plānošanas reģiona budžetu 

2021.gadam, par Latgales plānošanas reģiona amatu vienību sarakstu un struktūru 

2021.gadam.  
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6. Dažādi jautājumi. 

 

AUGŠDAUGAVAS NOVADS, 

VECSALIENAS PAGASTS 

2021.gada 23.jūlijā         Nr.2 

 

1. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.  

2. Par Latgales plānošanas reģiona nolikuma apstiprināšanu.  

3. Par grozījumiem Latgales speciālās ekonomiskās zonas nolikumā.  

4. Dažādi jautājumi.  

4.1. Informatīvi jautājumi. 

 

KRĀSLAVAS NOVADS 

2021.gada 9.augustā         Nr.3 

 

1. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja ievēlēšanu.  

3. Par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona nolikumā.  

4. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. 

5. Par Latgales plānošanas reģiona Latgales speciālās ekonomiskās zonas Uzraudzības 

komisijas locekļu iecelšanu. 

6. Par valsts amatpersonu amatu savienošanu. 

7. Par 2021 - 2027 plānošanas periodā Latgales reģiona pašvaldībām pieejamām 

aktivitātēm un finanšu līdzekļiem VARAM pārziņā.  

8. Citi jautājumi. 

 

Attālināti videokonferences formātā Zoom platformā 

 

2021.gada 15.oktobrī                      Nr.4 

 

1. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.  

2. Valsts reģionālo autoceļu būvniecības plāns 2022. līdz 2027. gadam.  

3. Citi jautājumi. 

 

Attālināti videokonferences formātā Zoom platformā 
 

2021.gada 5.novembrī                     Nr.5 

 

1. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.  

2. Par garantēto minimālo ienākumu (GMI), mājokļu pabalstu un sociāliem 

pakalpojumiem.  

3. Par IZM konceptuālo ziņojumu "Par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas 

finansēšanas modeļa pilnveidei".  

4. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam galīgās 

redakcijas apstiprināšanu.  
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5. Par Latgales plānošanas reģiona dalību LIFE projektu konkursā Vides 

apakšprogrammas dabas un bioloģiskās daudzveidības prioritārajā jomā.  

6. Citi jautājumi. 

6.1. Par valsts amatpersonu amatu savienošanu. 

 

Plānošanas reģiona attīstības padomes rakstiskās procedūras 

 

Saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikuma p.48.3, kas nosaka, ka steidzamības 

gadījumā Padome var pieņemt lēmumu rakstiskajā procedūrā, Latgales plānošanas reģionā 

2021.gadā tika organizētas četrpadsmit Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes 

rakstiskās procedūras lēmumu pieņemšanai steidzamības kārtā. 

 

2021.gada 11.februārī         Nr.1 

Par Latgales plānošanas reģiona projekta ideju “Ekspertu piesaiste Eiropas Komisijas 

programmas b-solutions finansētā projektu konkursā tiesisku un administratīvu risinājumu 

izstrādei sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, lai lauku teritorijās ar mazu iedzīvotāju blīvumu, 

īpaši pierobežas teritorijās, uzņēmējiem būtu pieejami mērķēti sociāli ekonomiskā atbalsta 

instrumenti, kas sniegtu pozitīvu ietekmi uz nodarbinātību un ilgtermiņā iedzīvotājiem 

saglabātu nozīmīgu pamatpakalpojumu pieejamību” 

 

 

2021.gada 29.martā         Nr.2 

Par Latgales plānošanas reģiona Gada pārskatu par 2020.gadu. 

 

2021.gada 5.maijā         Nr.2 

Par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību sadalījumu reģiona pašvaldībās pēc 

administratīvi teritoriālās reformas atbilstoši Latgales plānošanas reģiona administratīvajām 

teritorijām. 

2021.gada 15.jūnijā         Nr.4 

1. Par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona 2021.gada budžetā, par grozījumiem Latgales 

plānošanas reģiona 2021.gada amatu sarakstā. 

2. Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas 

“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu 

shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 

projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu, par neliela apjoma grantu shēmas 

funkciju nodalīšanu. 

 

2021.gada 1.jūlijā         Nr.5 

1. Par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 

izstrādes termiņā. 

2. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta 

2.redakcijas apstiprināšanu, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un Latvijas Republikas 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai 

3. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam Stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
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2021.gada 30.jūlijā         Nr.6 

1. Par Latgales plānošanas reģiona 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

2. Par grozījumiem Latgales speciālās ekonomiskās zonas nolikumā. 

 

2021.gada 12.augustā               Nr.7 

Par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona amatu vienību sarakstā un struktūrā 2021.gadam 

 

2021.gada 31.augustā               Nr.8 

1. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes atalgojuma nolikuma apstiprināšanu. 

2. Par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona amatu sarakstā 2021. gadam.  

 

2021.gada 7.septembrī               Nr.9 

Par konkursa “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2021” nolikuma apstiprināšanu. 

2021.gada 17.septembrī               Nr.10 

1. Par kārtības “Kārtība, kādā Latgales plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas” apstiprināšanu 

2. Par valsts amatpersonu amatu savienošanu 

2021.gada 12.novembrī               Nr.11 

Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas 

“Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas 

atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” funkciju 

nodalīšanu. 

2021.gada 10.decembrī               Nr.12 

1. Konkursa “Remigrācijas sekmēšanas atbalsts pašvaldībām” nolikuma apstiprināšanu. 

2. Par Latgales speciālās ekonomiskās zonas finansēšanas plānu. 

2021.gada 17.decembrī               Nr.13 

Par grozījumiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda 

programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma 

grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai 

Latgalē” projektu iesniegumu atlases nolikuma 3. pielikumā “Projekta līgums” 

2021.gada 30.decembrī               Nr.14 

1. Par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona 2021.gada budžetā. 

2. Par Latgales plānošanas reģiona darba samaksas nolikuma apstiprināšanu. 

 

2.4. Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas 

darbības rezultāti 
 

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 12.panta septīto daļu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 11.panta trešo daļu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 

kā arī Latgales plānošanas reģiona 2021.gada 17.septembrī apstiprināto kārtību „Kārtība, kādā 

Latgales plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
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attīstības programmas” (AP rakstiskās procedūras Nr.10 lēmums Nr.1), pašvaldībām sniegti 

deviņi atzinumi par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības startēģijas un attīstības programmas 

redakciju. Izstrādāti un sniegti 9 atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai. 

2020.gada 11. jūnijā LPRAP rakstiskās procedūras Nr.4 ietvaros pieņēma lēmumu Nr.1 

par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu 

un darba uzdevuma apstiprināšanu. 

Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes mērķis 

bija izstrādāt reģiona attīstības plānošanas dokumentu, kurā ietverts pašreizējās situācijas 

analīzes kopsavilkums, tendences un prognozes, kā arī noteikts rīcību kopums reģiona 

ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas 

uzraudzības kārtība. 

Gatavojoties programmas izstrādei un veicot esošās situācijas apzināšanu un analīzi, 

sākot ar 2020.gada martu, notika 21 individuālā intervija ar visām reģiona pašvaldībām, 19 

intervijas ar aktīviem uzņēmējiem, 7 intervijas ar ministrijām un aģentūrām. Uzņēmēju 

elektroniskajā aptaujā jūnijā – jūlijā piedalījās 152 respondenti, fokusgrupā – 14 dalībnieki. 

Septembrī diskusijās piedalījās 22 fokusgrupas dalībnieki, notika sanāksme ar 20 reģiona 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanā iesaistītajiem darbiniekiem. Oktobrī izstrādes gaita un 

plānotā satura prezentācija notika LPR AP. Paralēli pašvaldības strādāja pie reģionālas nozīmes 

projektu ideju izstrādes un kopumā iesniedza LPR 234 projektu idejas un tūrisma projektu ideju 

paketi. 

2020.gada 23.decembrī attālinātā LPRAP sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt LPR 

Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta 1.redakciju un nodot to sabiedriskajai 

apspriešanai ar termiņu 30 dienas pēc ārkārtas situācijas pārtraukšanas (saskaņā ar Ministru 

kabineta 2020. gada 6. novembra  rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”),  

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veikt visas darbības sabiedrības un institūciju informēšanai 

par izstrādātā dokumenta projektu. 2020.gada 30.decembrī projekts iesniegts VARAM. 

No 2021.gada 8.aprīļa līdz 7.maijam notika Programmas projekta 1.redakcijas 

sabiedriskā apspriešana, 29.aprīlī – publiskās apspriešanas sanāksme Zoom platformā. 

2021.gada 18.maijā notika sanāksme-diskusija ar pašvaldību ekspertiem un plānotājiem par 

pilsētu funkcionālo teritoriju areālu. Par programmas projekta 1.redakciju tika iesniegti 130 

priekšlikumi, par otro pilnveidoto redakciju – 97.  

Latgales plānošanas reģiona Atīstības programmai 2021.-2027.gadam Vides 

pārraudzības valsts birojs piemēroja stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, un 

LPR izstrādāja Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu. Vides pārskatam un 

Programmas pilnveidotajai 2.redakcijai notika sabiedriskās apspriešanas procedūra no 

2021.gada 7.jūlija līdz 5.augustam un sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 30.jūlijā 

Zoom platformā. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Programmas un Vides pārskata projekti 

tika publicēti un iesniegti institūcijām. 

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādātais Vides pārskats ietver informāciju par 

attīstības Programmas sagaidāmo ietekmi uz vidi, balstoties uz Programmā iekļautajiem 

atbalstāmajiem pasākumiem, jo Programmas izvērsums pasākumu līmenī ir dažāds. 

Programmas ieviešana kopumā atstās pozitīvu ietekmi uz reģiona attīstību, veicinās Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un NAP 2027 ieviešanu. Izvērtējot 
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stratēģiskos virzienus, prioritātes un apakšprioritātes ar pasākumiem (rīcībām), secināts, ka tie 

nav pretrunā ar starptautiskajiem un nacionālajiem vides aizsardzības mērķiem un prasībām.  

Tā kā Programmā plānotie atbalstāmie pasākumi nav definēti līdz konkrētu risinājumu 

līmenim, vides pārskatā nebija iespējams izvērtēt ietekmju būtiskumu un izstrādāt alternatīvos 

risinājumus. Plānošanas dokumentā ietvertā informācija šobrīd liecina par to, ka tā ieviešanai 

var nebūt būtiska ietekme uz vidi. 

Iespējamās negatīvās ietekmes ir lokālas atsevišķu plānoto pasākumu īstenošanas vietās 

vai to tiešā tuvumā, kur var pieaugt slodze uz apkārtējo vidi, piemēram, izbūvējot vai 

rekonstruējot autoceļus, rekonstruējot degradētās teritorijas, ieviešot Daugavpils lidostas 

projektu, to tuvumā varētu pasliktināties gaisa kvalitāte, pieaugt trokšņu līmeņi, attīstot tūrisma 

infrastruktūru, lokāli var pasliktināties ūdens kvalitāte. Bet ņemot vērā vides politikas 

uzstādījumus un, prognozējams, ka visas aktivitātes sniegs pozitīvu ietekmi gan uz gaisa 

kvalitāti, samazinoties izmešiem un ieviešot mūsdienu prasībām atbilstošu autotransportu, gan 

reģiona ekonomisko attīstību kopumā. 

Programmas ieviešanas procesā, izstrādājot konkrētus risinājumus, ir jāievēro vides 

aizsardzības jomas normatīvo aktu prasības, ja nepieciešams, jāveic sākotnējais IVN, ietekmes 

uz vidi novērtējums, kura ietvaros jāparedz pasākumi iespējamo būtisko ietekmju novēršanai, 

piemērojot videi draudzīgākos risinājumus. 

Programmas ieviešanas gaitā plānots sekot līdzi to ieviešanas gaitai, īstenoto pasākumu 

rezultātiem un efektivitātei. Attīstības plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringam 

informāciju plānots iegūt no valsts Vides monitoringa programmas, kas aptver Latgales 

plānošanas reģiona teritoriju, kā arī no Programmā plānoto pasākumu monitoringa „Ieviešanas 

uzraudzības kartība”. 

2021.gada 5.novembrī LPR AP, pēc institūciju atzinumu un sabiedrības priekšlikumu 

saņemšanas un iestrādes,  pieņēma lēmumu Nr.5.3 par Latgales plānošanas reģiona Attīstības 

programmas 2021.- 2027.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu (ar pielikumiem). 

Attīstības programma 2021.-2027.gadam ir Latgales reģiona vidēja termiņa plānošanas 

dokuments, kas ir pakārtots Latgales Stratēģijai 2030. Tā izvirza vidējā termiņa mērķus; definē 

rīcībspējīgu vidi prioritāšu un apakšprioritāšu ieviešanai; nosaka izpildāmos uzdevumus 

(rīcības), kārtību, resursus un ieviešanā iesaistīto Latgales reģiona institūciju un uzņēmumu 

lomas; iezīmē attīstības finansējuma avotus. Programma sastāv no esošās situācijas analīzes, 

Stratēģiskās daļas, Rīcības plāna un pielikumiem – Vides pārskata, Ieviešanas uzraudzības 

kārtības, Pilsētu funkcionālo teritoriju apraskta, Pārskata par sabiedrības līdzdalību un projektu 

ideju sarakstiem. 

 

Vienlaicīgi ar LPR Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi, sākot ar 

septembri, LPR iesaistījās ES fondu programmu mērķu identificēšanā un galveno rīcību 

identificēšanā. Taisnīgas pārejas plāna (Just Transition Plan) rīcības daļas projekta izstrādē tika 

iesaistīti arī reģiona uzņēmēji, sociālie partneri un pašvaldības. Tika uzsāktas arī tematiskās 

diskusijas par Atjaunošanas un noturības mehānisma (Recovery and Resilience Facility) 

komponentēm. 

Galvenās problēmas, kas jārisina 2021.-2027.gada perioda plānošanas dokumentu 

ietvaros: 

- Latgales reģiona iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Šī tendence saglabājas 

visā valstī kopumā. Joprojām dzimušo skaits nespēj nosegt mirušo skaitu un, 
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papildus tam, iedzīvotāji turpina emigrēt uz citiem reģioniem, lielākoties Rīgas, 

un uz ārvalstīm. 

- Privātā sektora īpatsvars pievienotās vērtības radīšanā reģionā ir palielinājies par 

3,4 %punktiem kopš 2010.gada, kas ir pozitīva tendence.  

- Iedzīvotāju ienākumi joprojām ir mazāki, kā citos reģionos, kaut arī katru gadu 

nedaudz palielinās, un darba samaksa ir ievērojami mazāka par ES valstu vidējo 

bruto darba samaksu.  

- Latgales reģionā pēdējos gados ir novērojams bezdarba līmeņa samazinājums. 

Pēckrīzes periodā vairākās pašvaldībās šis rādītājs sasniedza 30%, 2014.gada 

beigās bezdarba līmeņa rādītājs bija 17,8%, 2017.gada vidū - 12,2%, arī 

2019.gadā – 12,2%.  

- Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars aug par aptuveni 1,5 %punktiem gadā. 

Nodarbināto iedzīvotāju skaits ir svārstīgs, nodarbinātības līmenis ilgtermiņā 

lēnam pieaug. Pieaug darba vietu skaits. 

- Reģionālās atšķirības valstī nemazinās. Mēneša vidējā bruto darba samaksa 

Latgales reģiona privātajā sektorā ir zemāka nekā sabiedriskajā sektorā. 

 

Lai Latgales reģionā veicinātu izaugsmi, ir nepieciešami papildus īpaši instrumenti 

uzņēmējdarbības attīstīšanai un uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei. 

Paralēli paredzētajām aktivitātēm Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. 

specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 

pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros, Latgales reģionā izveidota Latgales 

speciālā ekonomiskā zona, tādā veidā piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras 

attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.  

Sākotnējie dati liecina, ka Speciālās ekonomiskās zonas darbība jāturpina, strādājot pie 

jaunu papildus instrumentu izveides Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai sakarā ar 

2017.gadā apstiprināto nodokļu reformu un jāveic pasākumi papildus finansējuma piesaistei 

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros. 

Tā kā Latgales reģionā, salīdzinot ar citiem reģioniem, joprojām piesaistīto nefinanšu 

investīciju apjoms ir viens no zemākajiem, ir nepieciešams īpašs valsts atbalsts uzņēmējiem 

pamatlīdzekļu iegādei, piemēram, grantu programmas un citi inovatīvi risinājumi. Reģions ir 

gatavs īpašajiem pilotprojektiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Latgales reģionā. 

2021.gadā vienu reizi tika aktualizēts LPR Attīstības programmas 8.pielikums “Projekti 

Latgalē un Alūksnes novadā” un iesniegts VARAM. Latgales plānošanas reģions 2021.gadā 

īstenoja pasākumus pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai- organizēja seminārus pašvaldību 

speciālistiem par aktuālām tēmām kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai – organizēts 

seminārs par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem saistībā ar IT drošības apmācību 

platformu darbiniekiem un seminārs saistībā ar digitalizāciju un tās pozitīvo ietekmi uz 

ilgtspējas stratēģijas ieviešanu Latgales pašvaldībās (sadarbībā ar VARAM). 

Sagatavoti un sniegti 9 atzinumi priekšlikumi normatīvo aktu izstrādei un 

pilnveidošanai. 

Sagatavoti un iesniegti trīs projektu pieteikumi: iepriekš noteiktā projekta 

“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” pieteikums un uzsākta 

projekta ieviešana, iesniegts precizētais pieteikums ENI-LLB-3-462 “Creative Craftsmanship as 
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Tourism Potential“, sagatavots un iesniegts projekta pieteikums LIFE programmā “Ekoloģiskā 

tīkla izveide lapkoku praulgrauža aizsardzībai Baltijā” (LIFE Osmo Baltic).  

2021.gadā Latgales plānošanas reģions turpināja ieviest divus pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020. gadam projektus un turpināja darbu pie aktivitāšu īstenošanas vienā 

Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā.  

 

2.4.1. Latgales plānošanas reģiona īstenotie projekti 2021.gada 
periodā 

2021.gada laikā Latgales plānošanas reģions turpināja īstenot jau iepriekšējos gados 

uzsāktos projektus, kā arī uzsāka realizēt jaunus. Tāpat tika sagatavoti septiņi projektu 

pieteikumi dažādās ES fondu programmās, kuri tika iesniegti atbalsta saņemšanai VARAM 

investīciju projektu apstiprināšanas/izvērtēšanas komisijā. 

- Projekts „Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm  

(LLI-402, akronīms - (Risk-Free)”), Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programma 2014. – 2020.gadam (noslēdzās 2021.gada decembrī). 

- Projekts „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Vienošanās 

Nr. 9.2.2.1/15/I/005), Eiropas Sociālā fonda projektu un pasākumu īstenošana. Projekta 

galvenais mērķis ir palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti 

un bērniem. 

- Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada plānošanas perioda 
programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela 
apjoma grantu shēma "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" 

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritārais pasākums 2019.-2021. 
gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas 
veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)”. 

- Projekts “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, Latvijas-Krievijas pārrobežu 
sadarbības programma 2014-2020.gadam. 

- Projekts „Tīrs ūdens programmas reģioniem”, akronīms Pure Water, Latvijas-Krievijas 

pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. 

- Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam. Projekts 
“Amatu prasmes tūrisma telpā (LLI-539, “Tour de Crafts”)”. 

- Projekts BUS – Business Development Opportunities on External EU Borders” ESPON 

aktivitāte.  

- Projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības 

pasākumu izstrāde” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un 

Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros – sasniegto rezultātu uzturēšana. 

- Projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”( UAP 

Latgale) 
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Projekts „Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta 

aktivitātēm (LLI-402, akronīms - risk-free)”, Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programma 2014.-2020.gadam. 

 

 

PROJEKTS “risk-free” 
LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz 

sporta aktivitātēm” 
 

Projekta mērķis: veicināt Latvijas – 
Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska 
grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju 
caur sportu, uzlabojot sabiedrisko āra sporta 
infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī 
nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un 
sadarbību starp organizācijām, lai radītu 
sporta kultūru šajās teritorijās. 
Projekta periods: 27 mēneši (01.04.2018.-
30.06.2020.) 
Vadošais projekta partneris: Latgales 
plānošanas reģions. 
Projekta partneri: Latgales reģiona attīstības 
aģentūra (Latvija), Visaginas pašvaldības 
administrācija (Lietuva), Ignalinas Kultūras 
un sporta centrs (Lietuva). 
Projekta budžets: Kopējās projekta 
izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta 
līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. 
 

Projektā sasniedzamie rezultāti: 
 3 kapacitātes stiprināšanas pasākumi – 

apmācības personām, kas strādā ar 
riska grupas bērniem un jauniešiem 
Latvijā un Lietuvā;  

 Metodiskā materiāla – digitālas 
rokasgrāmatas – darbam ar riska 
grupas bērniem un jauniešiem izveide 
un publicēšana;  

 Ielu sporta sacensību organizēšana 
Latgales reģionā;  

 48 publiski pieejamu sporta aktivitāšu 
– sporta treniņu – organizēšana 
bērniem un jauniešiem reģiona 
pašvaldībās;  

 Sporta inventāra iegāde un 
infrastruktūras izveide Latgales 
reģiona pašvaldībām. 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam 
mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos 
padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. 
Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu. 

 

Piesaistot Latvijā zināmus, iedvesmojošus un aktīvus cilvēkus, sportistus un trenerus, 

2019. gada nogalē tika uzsākta publiski pieejamu sporta aktivitāšu – sporta treniņu – 

organizēšana bērniem un jauniešiem LPR pašvaldībās. 2020. gada pirmajā ceturksnī tika 

organizēti  40 pasākumi 11 reģiona pašvaldību 17 skolās, piesaistot 9 atpazīstamus cilvēkus – 

Anitu Pužuli (profesionālu atlēti), Mārtiņu Aleksandroviču (divkārtēju čempionu MX1 klasē, 

FMX pilotu, kas piedalījies šovos visā pasaulē), Kristapu Vildi (fizioterapeitu, fitnesa treneri, 

veselīga dzīvesveida aktīvistu un titula “Misters Latvija 2014” ieguvēju), Kasparu Zlidni 

(grupas “Gain Fast” solistu un sportiska un veselīga dzīvesveida vēstnesi), Sergeju Maksimovu 

un Žannu Maksimovu (Viļakas novada domes priekšsēdētāju un sportiska un veselīga 

dzīvesveida aktīvistu), Andreju Narnicki (sporta kluba “Latgols” treneri un Latvijas handbola 

izlases galvenā trenera asistentu), Anastasiju Grigorjevu (godalgotu Latvijas brīvā stila cīkstoni, 
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trīskārtēju Eiropas čempioni), Andžeju Ļebedevu (vadošo Latvijas spīdvejistu, 2017. gada zelta 

medaļas Eiropas spīdveja čempionātā ieguvēju) un Atvaru Tribuncovu (Daugavpils hokeja 

komandas “Dinaburga” galveno treneri un bijušo Latvijas hokeja izlases aizsargu). Kopā 

pasākumos tika iesaistīti vairāk nekā tūkstoš bērnu un jauniešu, kas dzīvo reģionā, ar mērķi ir 

popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu reģiona bērnu un jauniešu vidū. 

Projekta noslēguma pasākumā Visaginā piedalījās 44 dalībnieki no Latgales reģiona, 

pārstāvot Daugavpils un Rēzeknes pilsētas, kā arī Daugavpils, Preiļu un Rēzeknes novadus. 

Latgales reģiona jauniešu komandas ieguva 10 godalgotas vietas (4 komandas ieguva 1.vietu, 4 

komandas – 2.vietu, bet 2 komandas – 3.vietu). 

Projektā tika izveidota arī publiski pieejama sporta infrastruktūra un tika iegādāts sporta 

inventārs 13 Latgales un 2 Lietuvas pašvaldībās.  

Informācija par projektu pieejama Latgales plānošanas reģiona mājas lapā 

www.lpr.gov.lv, sadaļā “Reģionālie projekti”. 

Projekts noslēdzās 2021.gada decembrī. 
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Projekts „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Vienošanās Nr. 

9.2.2.1/15/I/005), Eiropas Sociālā fonda projektu un pasākumu īstenošana. 

 
„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, (Vienošanās Nr. 

9.2.2.1/15/I/005) 
Projekta mērķis: palielināt ģimeniskai videi 
pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pieaugušām 
personām ar invaliditāti un bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem Latgales reģionā. 
Projekta periods: 96 mēneši (01.01.2016. – 
31.12.2023.) 
Projekta partneri: 19 Latgales reģiona 
pašvaldības, kas ietver sadarbību ar bērnu aprūpes 
iestādēm un valsts sociālās aprūpes centrs 
“Latgale” ar trīs filiālēm (“Kalupe”, “Krastiņi” un 
“Kalkūni”) 
Projektā iesaistītās mērķa grupas -  

 pilngadīgas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, kuras saņem valsts 
finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūciju (VSAC) 
pakalpojumus un pasākuma īstenošanas 
laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī 
pilngadīgas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt 
valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un 
kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga 
invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa) 
(turpmāk – personas ar GRT); 

 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, 
kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo) 
ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai 
audžuģimenes (bērni ar FT); 

ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 
17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts 
vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 
(BSAC) pakalpojumus (BSAC bērni); 

 potenciālie aizbildņi, adoptētāji, 
audžuģimenes (potenciālie AAA). 

Projekta darbības: 
1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un 
individuālo sociālās aprūpes vai sociālās 
rehabilitācijas plānu izstrāde (atbalsta plāni) 
Latgales reģionā. 
2. Latgales plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.g 
izstrāde. 
3. Latgales reģionā esošo bērnu aprūpes 
iestāžu un valsts sociālās aprūpes centra 
filiāles reorganizācijas plānu izstrāde.   
4. Personu ar garīga rakstura traucējumiem, 
kas atrodas VSAC sagatavošana pārejai uz 
dzīvi sabiedrībā, sagatavošana. 
5. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
īstenošana personām ar GRT Latgales 
reģionā. 
6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, 
īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" 
pakalpojumu, sociālās aprūpes un dienas 
centra pakalpojumu īstenošana Latgales 
plānošanas reģiona bērniem ar FT un viņu 
ģimenēm. 
7. Nodrošinātas apmācības valsts sociālās 
aprūpes centru speciālistiem, „sociālajiem 
mentoriem”, slēdzamo institūciju 
speciālistiem, bērnu ilgstošas aprūpes 
institūciju speciālistiem. 
8. informatīvu un izglītojošu pasākumu 
īstenošana sabiedrības attieksmes maiņai.  
9. Informācijas un publicitātes pasākumi par 
projekta īstenošanu. 
10. Projekta vadība. 
Projekta kopējās izmaksas -  7 596 069,00 
EUR, no kuriem 85% ir Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansējums. 
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2021. gadā turpinājās Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā projekta 

„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”  (Vienošanās Nr. 

9.2.2.1/15/I/005) īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem 

Nr.313.  

Šajā laika periodā noritēja aktīvs darbs pie ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu izveides personām ar invaliditāti un bērniem. Pamatojoties uz 

pašvaldību ierosinājumiem, veiktas izmaiņas Latgales plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plānā (turpmāk – DI plāns), precizējot pakalpojumu izveides adreses un 

objektu aprakstus veidojamajos pakalpojumos, kā arī  nosakot galvenās rīcības sekmīgai 

deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai – uz mērķa grupas vajadzībām balstītas sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveide, pasākumi sociālā darba uzlabošanai ar projekta 

mērķgrupām, kā arī vispārējo pakalpojumu sniedzēju pieejamības uzlabošana.  

Atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātajam DI plānam un SPAP apstiprinātajiem 

grozījumiem, infrastruktūru attīsta 13 no 19 pašvaldībām, kas iesaistījušās DI projektā, kur 

sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu izveidei infrastruktūras attīstībā tiks ieguldīti ERAF 

finanšu līdzekļi 8 090926,94 EUR un nacionālais līdzfinansējums 1 818384,39 EUR apmērā. 

Neskatoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid 19 pandēmijas dēl, projekta 

ietvaros sadarbības partneri iespēju robežās turpināja sniegt sabiedrībā balstītus sociālos 

pakalpojumus (SBSP) projektā iesaistītajām pašvaldību mērķa grupas personām. 2021. gadā 

sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņēma vai turpināja saņemt 171 unikālā persona ar 

garīga rakstura traucējumiem (GRT), 351 bērns (unikālās personas) ar funkcionāliem 

traucējumiem (bērni ar FT) un  155 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji (unikālās personas). 

Pieaugušām personām lielākoties sniegti grupu dzīvokļa pakalpojumi, dienas centra un 

specializēto darbnīcu pakalpojumi, kā arī individuālās konsultācijas un nodarbības. Savukārt 

bērni ar FRT un viņu likumiskie pārstāvji saņēmuši gan sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 

gan sociālas aprūpes pakalpojumus un “atelpas brīža” pakalpojumus.  

Organizētas apmācības VSAC “Latgale” filiāļu “Krastiņi”, “Kalupe” un “Kalkūni” 

darbiniekiem, kā arī pašvaldību piesaistītajiem sociālajiem mentoriem cilvēku ar garīga rakstura 

traucējumiem sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Apmācībās piedalījās 9 speciālisti no 

VSAC un 3 sociālie mentori. 

Vienotā deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna ietvaros tika 

organizētas 3 apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par viņu lomu DI procesā attiecībā 

uz personām ar GRT, kurās piedalījās 96 dalībnieki, attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē, 

kurās piedalījās 40 dalībnieki, un attiecībā uz bērniem ar FT, kurās piedalījās 25 dalībnieki. 

2021. gadā tika organizētas 2 integrējošas diennakts nometnes (5 diennaktis katra) 

BSAC bērniem un bērniem ģimenēs un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Kopskaitā 

abās nometnēs piedalījās 40 bērni. 

Lai nodrošinātu konsultatīvo atbalstu pašvaldībām, regulāri organizētas tikšanās gan 

klātienē, gan zoom platformā pie sadarbības partneriem un pašvaldību sociālo dienestu 

darbiniekiem par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu organizēšanu (tai sk. iepirkumiem) 

projekta mērķa grupām un 9.3.1.1.pasākuma finansējumu un noteiktajiem uzraudzības 

rādītājiem Latgales plānošanas reģiona kvotas ietvaros, lai nodrošinātu DI plānā paredzēto 

infrastruktūras objektu izveidi savās pašvaldībās atbilstoši ERAF ieguldījumu nosacījumiem 

sabiedrībā balstītu  sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei.  
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Organizēta reģionālā DI vadības grupas sanāksme pašvaldību pārstāvjiem un sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem par DI projekta aktualitātēm. 

Nākamās apmācības plānotas sociālajiem mentoriem un VSAC speciālistiem pēc 

nepieciešamības 2022. gadā. 

Arī 2021. gadā nodrošināta projekta vadība - veikti nepieciešamie darbi, tai skaitā 

sagatavotas un iesniegtas atskaites (4) par projekta ieviešanu, atbilstoši nepieciešamībai 

ierosināti un veikti projekta (2) un DI plāna (3) grozījumi, organizēti atbilstošie iepirkumi un 

piesaistīti speciālisti. 

Visa gada garumā īstenota sabiedrības informēšana, ar aktuālo informāciju papildinot 

projekta mājas lapas sadaļu  https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/ un saskaņā ar prasībām 

nodrošināta projekta publicitāte. 
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Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada plānošanas 

perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” 

neliela apjoma grantu shēma "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē 

Saskaņā ar 2020. gada 5.augustā parakstīto sadarbības līgumu starp VARAM un LPR, 

LPR kā programmas partneris nodrošināja sadarbību neliela apjoma grantu shēmas saistīto 

Ministru kabineta noteikumu sagatavošanā, kā arī visas, ar neliela apjoma grantu shēmas 

īstenošanu saistošās dokumentācijas izstrādi.   

2021.gada 21.septembrī noslēdzās pieteikšanās 1.konkursa kārtai, kur tika saņemti 16 

projektu pieteikumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Neliela apjoma grantu shēma "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē 

Neliela apjoma Grantu shēmas  mērķis: 
veicināt nodarbinātību Latgales reģionā, 
atbalstot uzņēmējus jaunu ideju īstenošanā. 

Grantu shēmas finanšu nosacījumi - Grantu 
shēmā pieejamais programmas līdzfinansējums 
ir 540 000 euro, ko veido  Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta piešķīrums 85 % jeb 
459 000 euro un nacionālais programmas 
līdzfinansējums 15 % jeb 81 000 euro. 
Viena atbalstāmā grantu shēmas projekta 
programmas līdzfinansējums: 
- minimālais: 5 000 euro 
- maksimālais: 10 000 euro 
Programmas līdzfinansējuma atbalsta 
intensitāte nepārsniedz 55% no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām. 
 

Sagaidāmie rezultāti:  

Grantu shēmas ietvaros ir atbalstāmi 
projekti, kuros īsteno jaunu ideju un rada 
vismaz vienu jaunu darba 
vietu Latgales reģionā un plānots sasniegt 
šādus Programmas mērķa rezultāta un 
iznākuma rādītājus: 

·Atbalstīto uzņēmumu skaits, kuriem ir 
palielinājusies operacionālā kapacitāte – 40 

·Izstrādāto jaunu produktu/pakalpojumu 
skaits – 40 

·Radīto darba vietu skaits - 40 
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VARAM projekts “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai” 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

VARAM projekts “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai” 
Projekta mērķis: palīdzēt ārvalstīs 
dzīvojošajiem cilvēkiem un it īpaši ģimenēm, 
kuras vēlas atgriezties Latvijā, sniedzot šiem 
cilvēkiem bezmaksas individuālas konsultācijas 
par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar 
atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. 
Projekta periods: kopš 2018. gada 27. 
februāra. 
Reģionālā koordinatora funkcijas: 
reģionālais remigrācijas koordinators ir atbalsta 
persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem attālināti 
izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, 
kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos 
Latvijā. Ikvienam interesentam ir iespēja bez 
maksas saņemt koordinatora konsultāciju par 
sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar 
atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā un 
pašvaldībā. Koordinatori sagatavo 
personalizētus informācijas piedāvājumus 
atbilstoši potenciālā remigranta interesēm par 
šādiem jautājumiem:  

 pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem 
(t.sk., izglītības iespējas); 

 uzņēmējdarbības un nodarbinātības 
iespējām;  

 dzīvesvietu piedāvājumiem; 

 citiem valsts un pašvaldību sniegtajiem 
pakalpojumiem. 

Projekta partneri Latvijā: Latgales, 
Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes 
plānošanas reģioni, kā arī pašvaldības. Projekta 
galvenie sadarbības partneri: privātais un 
nevalstiskais sektors, piemēram, Pasaules Brīvo 
latviešu apvienība, Eiropas latviešu apvienība, 
biedrība “Patvērums “Drošā māja””, biedrība 
“Ar pasaules pieredzi Latvijā”, u.c., kā arī 
valsts pārvaldes iestādes, piemēram, Ārlietu 
ministrija, Ekonomikas ministrija (EM), 
Latvijas pārstāvniecības un vēstniecības, 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

Projektā iesaistītās mērķa grupas: 
ģimenes ar bērniem, tās personas, kuras 
regulāri uztur kontaktus ar Latviju (apmeklē, 
pērk pakalpojumus), kā arī jaunieši, kas 
ieguvuši izglītību ārvalstīs un uzsākuši tur 
karjeras veidošanu. 
Projekta galvenās aktivitātes: 

1. Piecu reģionālo remigrācijas 
koordinatoru tīkla izveidošana; 

2. Valsts reģionālās remigrācijas 
attīstības atbalsta pasākuma īstenošana 
pašvaldībā, kura atbalstu grantu veidā 
piešķirs jauniem vai esošiem uzņēmumiem, 
kas rada jaunas darba vietas; 

3. Sniegt informāciju par: izglītības 
pakalpojumiem; pirmsskolas izglītības 
iestāžu un skolu pieejamību; iekļaujošās 
izglītības nodrošināšanu bērniem skolās, 
individuālo atbalstu bērniem remigrantiem; 
latviešu valodas apguvi gan bērniem, gan 
pieaugušajiem; izglītības dokumentu 
pielīdzināšanu; mūžizglītības 
iespējas/tālākizglītība; dzīvesvietas 
nodrošinājumu; pieejamo pašvaldības 
atbalstu; īres iespējām; iegādes/būvniecības 
iespējām; kredīta saņemšanas iespējām; 
nodarbinātību un uzņēmējdarbību; atbalstu 
darba meklēšanai; uzņēmējdarbības 
uzsākšanu, t.sk., pašvaldību sniegtajām 
iespējām; konkursu par finansiālo atbalstu 
remigrantiem (grants); sociālajiem un 
sadzīves jautājumiem; sociālajām 
garantijām; pabalstiem, pensijām, pensiju 
fondiem, t.sk., to pārvedumiem, nodokļu 
sistēmu; veselības aprūpes pieejamību; 
deklarēšanos; naudas pārvedumiem, bankas 
konta atvēršanu; kultūras dzīves pieejamību; 
autovadītāja apliecības iegūšanu; drošības 
jautājumiem; remigrantu iekļaušanos 
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Kopš 2018.gada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) īsteno 

projektu "Reģionālais remigrācijas koordinators". Tas tiek turpināts, pamatojoties uz VARAM 

un plānošanas reģionu Diasporas likumā noteikto kompetenci, kā arī saskaņā ar 2019. gadā 

Valdības rīcības plānā noteiktajiem uzdevumiem, palīdzēt atgriezties tautiešiem Latvijā.  

2021. gadā tiek turpināts VARAM projekts “Reģionālais koordinators remigrācijas 

veicināšanai”. Latgales plānošanas reģionā darbojas remigrācijas koordinators, kas palīdz 

tautiešiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus. Katram remigrantam ir 

individuālas vajadzības un apstākļi, kas tiek ņemti vērā, saziņas gaitā tiek apzināti visi 

interesējošie jautājumi, uz kuriem koordinators palīdz rast atbildes, sadarbojoties ar pašvaldības 

un valsts iestādēm. 2021.gadā tiek nodrošināta projekta asistenta darbība.  

Atbalsts tiek sniegts ģimenēm, kas plāno atgriezties, un ģimenēm, kas jau ir atgriezušās 

uz patstāvīgu dzīvi Latvijā. Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore 2021. gada 

ietvaros ir sagatavojusi 772 individuālos piedāvājumus, palīdzējusi atgriezties 90 ģimenēm (281 

cilvēkiem). Ikdienā tiek sniegtas konsultācijas sazinoties pa e-pastu, tālruni vai klātienē. 

Tiek turpināta cieša sadarbība ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām. Tiek 

veikta saziņa ar LPR pašvaldību vadītājiem un speciālistiem, par atbalstu remigrantiem. Tiek 

turpināta cieša sadarbība ar valsts institūcijām - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju, Ārlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Nodarbinātības valsts aģentūru, LIAA 

biznesa inkubatoriem, EURES konsultantiem, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ICI 

Reģionālā kontaktpunkta “Latgale” u.c., kā arī ar nevalstisko sektoru.  

LPR remigrācijas koordinatore 2021.gadā aktīvi piedalās lokāla un valstiska 

mēroga pasākumos: 

- Dalība LR ĀM un PBLA rīkotajos tiešsaistes semināros “Diasporai par aktualitātēm 

Latvijā”. 

- Tiek iesniegti priekšlikumi valsts un pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai. 

- Tiek turpināta darbība pie Dialoga platformas izveides iebraucēju integrācijai Latvijā, 

dalība biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sadarbībā ar biedrību “Make Room” 

organizētajā seminārā.  

- Dalība NVA un EURES rīkotajās tiešsaistes darba dienās „Darbs un karjera Latvijā” un 

semināros “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”. 

- Dalība seminārā “Reintegrācija izglītības sistēmā un remigrējušo bērnu psihosociālā 

labsajūta: Latvijas pieredze”. 

- Dalība Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta tiešsaistes domu apmaiņā 

par aktualitātēm diasporas un remigrantu ģimeņu bērnu nometņu organizēšanā.  

- Dalība LIAA pētījuma “Latvijas diasporas pārstāvju ceļošanas paradumi Latvijas teritorijā”. 

(LIAA), Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), 
Latviešu valodas aģentūra (LVA), 
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), t.sk., 
EURES tīkla konsultanti, Iekšlietu ministrija, 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
(PMLP), Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), 
Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas 
Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu 
centrs, u.c. 

sabiedrībā, atbalsta grupām remigrantiem;  
remigrantu dzīvesbiedru (cittautiešu) 
intergrāciju. 
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- Dalība VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” struktūrvienības Preiļi 

„Karjeras nedēļa”.  

- Dalība LU Diasporas un migrācijas p.c.rakstu krājumu „Ceļvedis pedagogiem un ceļvedis 

vecākiem” atvēršanas svētkos un seminārā “Integrācijas jēdziens un būtība jauno 

mobilitātes formu kontekstā”.  

- Dalība sarunu skolas LAMPA nodarbībā par dažādību un Eiropas latviešu uzņēmēju un 

uzņēmīgo virtuālajā tīklošanās pasākumā, kuru organizēja Diasporas uzņēmēju kopiena 

#esiLV.  

- Dalība Diasporas konsultatīvās padomes sēdēs par diasporas politikas prioritārajiem 

jautājumiem.  

- Dalība starptautiskā sanāksmē projekta “Eiropas pilsētas starpkultūru dialoga veicināšanā 

un migrantu un minoritāšu diskriminācijas mazināšanā” ietvaros. 

- Dalība IKVD reģionālajā konferencē “PuMPuRS”.  

- Dalība ELA 70.jubilejas pilnsapulces konferencē un konferencē par bērnu valodas 

kompetences multikulturālo izglītību diasporā, Eiropā.  

- Dalība PMLP tiešsaistes seminārā par Latvijas pilsonības iegūšanu.  

- Dalība VARAM apmācībās plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas un 

projektu speciālistiem. 

- Dalība konferencē “Digitālā migrācija: Darbs. Nākotne. Kopiena.”  
- Dalība Ārlietu ministrijas konferencē - pētījuma prezentācijā “Attālinātais darbs kā 

cilvēkkapitāla piesaistes iespēja Latvijas attīstībai”. 
- Dalība IZM un LUDMPC tiešsaistes pasākumā “Sadarbība pētniecībā ar diasporu: vai 

protam, vai gribam, vai spējam?”. 
- Dalība ZPR organizētajā lekcijā tiešsaistē “Atgriešanās Latvijā - dzīves pārmaiņu 

anatomija”.  
- Dalība LIAA organizētajā Diasporas PINK programmas noslēguma pasākumā.  
- Dalība Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā 2021.  
- Dalība RPR remigrācijas domnīcā “Atgriešanās Rīgā un reģionā”. 

 

Remigrācijas sekmēšanai Latgales plānošanas reģionā tika veiktas sekojošas aktivitātes: 

- Sabiedrība aktīvi tiek informēta par remigrācijas iespējām, nodrošinot publicitāti gan 

LPR mājas lapā un Facebook lapā "Es atgriežos Latgalē", gan sadarbībā ar sociālo 

mediju “Laiva” un diasporu Īrijā.  

- Tiek īstenoti raidījumu cikli “Stunde Latgolys laivā”, “Latgalīšu kukne”, kā arī “Cietās 

zīles”. Dalība Diasporas latviešu valodas un kultūras skolas “Kāpnītes” organizētajos 

onlaina pasākumos diasporas bērniem un vecākiem. 

- Tiek īstenota kampaņa “Biznesam izvēlos Latgali!”, kuras ietvaros sabiedrība tiek 

iepazīstināta ar aktīvajiem Latgales uzņēmējiem. 

- Atgriešanās vēstnešu tīkla izveide - kopumā 9 remigrējušas personas, kas darbojas kā 

uzņēmēji mentori iedvesmojot citus ar savu veiksmes stāstu uzņēmējdarbībā. 

- Rīkoti radošie konkursi remigrantu, potenciālo remigrantu un vietējo iedzīvotāju 

bērniem "Vasals kai pyupols!", “Esi vesels – ej dabā!”, “Latvija manā sirdī 2021”. 

- Veicināta sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, kuri piedāvā darbavietas remigrantiem un 

potenciālajiem remigrantiem Latgalē. 

- Sadarbībā ar remigrantu Raimondu Šņepstu noorganizēts pasākums “Preiļu jauniešu un 

pieaugušo zīmēšanas plenērs”. 
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- Dalība remigrantes skaistumkopšanas salona “I-woman” atklāšanas pasākumā 

Daugavpilī. 

- Dalība Naujenes pagasta svētku grafiti sienas zīmēšanā kopā ar remigranti no 

Augšdaugavas novada. 

- Sadarbībā ar Preiļu UC organizēts pasākums “Mazā biznesa Iedvesmas brokastis” ar 

remigrantu-uzņēmēju dalību. 

- Noorganizētas apmācības “Remigrantu bērnu sekmīga iekļaušanās izglītības iestādēs” 

vairāk nekā 100 dalībniekiem.  

- Tika rīkots gada nogales pasākums remigrācijas jomā – domnīca “Es atgriežos Latgalē“.  

- Sagatavoti pieci jauni “Es atgriežos Latgalē” 3.sezonas video stāsti. 

- Organizētas video uzrunas ar sabiedrībā pazīstamām personām: bijušo prezidenti V.Vīķi 

Freibergu, VARAM ministru A.T.Plešu, LPR Attīstības padomes priekšsēdētāju 

S.Maksimovu.  

- Tika īstenoti “Es atgriežos Latgalē” lielformāta sienas zīmējumi Preiļu un Balvu novadu 

pašvaldībās, kas atspoguļo remigrācijas ideju.  

- Pateicību pasniegšana LPR remigrācijas jomas sadarbības partneriem.  

- Saņemta LR aizsardzības ministra Arta Pabrika pateicība Latgales plānošanas reģionam 

nominācijā “Uzņēmums – Zemessardzes popularizētājs”, kā arī tika ņemta dalība 

tiešsaistes pasākumos par karjeras iespējām NBS. 

- Pateicības saņemšana par veiksmīgu sadarbību ar Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. 

Kaujas atbalsta bataljonu. 

Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) un LPR Attīstības padomes organizētajā 

konkursā “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2021” tika pasniegta balva nominācijā “Gada 

uzņēmīgākais remigrants Latgalē”. Balvu saņēma Igors Lipskis un Svetlana Siņavska: SIA 

“Beauty Mafia ISL” īpašnieki no Daugavpils pilsētas, kuri pēc 13 pavadītiem gadiem 

Lielbritānijā atgriezās dzimtajā Daugavpilī. 

Valsts prezidents Egils Levits 2021.gada decembrī apsveica kuplas, sirsnīgas un aktīvas 

ģimenes no Latvijas novadiem un pilsētām Ziemassvētkos. Ģimenes dāvanas no prezidenta 

saņēma attālināti. No Latgales tika nominēta remigrantu ģimene – Grigorjevi, kuri pēc ilgstošas 

prombūtnes ārzemēs ir atgriezušies uz dzīvi Preiļu novadā. 

Tiek nodrošināta dalība diasporas platformas “LAIVA” raidījumos, intervijās, 

interaktīvās spēlēs ar diasporas pārstāvjiem, veicināta sadarbība ar latgaliešiem Īrijā un Vācijā.  

Plašāka informācija par VARAM remigrācijas pilotprojekta aktivitātēm Latgales 

plānošanas reģionā atrodama interneta vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā remigrācija, sociālā tīkla 

Facebook lapā: www.facebook.com/es.atgriezos.latgale un instagrama kontā 

https://www.instagram.com/es_atgriezos_latgale/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latgales plānošanas reģiona 2021.gada Publiskais Pārskats 

 

 47

Projekts “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, Latvijas- Krievijas 

pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.gadam. 

 
 

 

 

PROJEKTS “Amatniecība bez robežām” 
LV-RU-018 Craftsmanship without Borders / Crafts 

 

Projekta mērķis: veicināt amatniecības 
attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un 
pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos 
vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā 
arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības 
uzsākšanā un veicināšanā Latgales reģionā. 
Projekta periods: 01.06.2019.-31.08.2022. 
Vadošais projekta partneris: Latgales 
plānošanas reģions. Atbrīvošanas aleja  95, 
Rēzekne, Latvija, LV-4601; tālrunis +371 
29494921, e-mail: pasts@lpr.gov.lv 
Projekta partneri LV: Daugavpils pilsētas 
pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, 
Balvu novada pašvaldība, Krāslavas novada 
pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu 
apvienība, Augšdaugavas novada pašvaldība 

Projektā sasniedzamie rezultāti: 
 apmācības, tematiskās darba grupas 

un radošās darbnīcas, izstādes un 
gadatirgi, mārketinga produkti, video 
stāsti, starptautiskā amatnieku 
konference; 

 interneta platforma amatniecības 
produktu popularizēšanai un virtuālai 
amatnieku sadarbībai; 

 amatniecības aprīkojuma iegāde 6 
Latgales reģiona pašvaldībās- 
Krāslavas, Augšdaugavas, Preiļu, 
Līvānu, Ludzas. 

 infrastruktūras uzlabošanas darbi 
esošajās kultūrvēsturiskajās vietās 5 
Latgales reģiona pašvaldībās- 
Daugavpilī, Rēzeknes novada 
Lūznavā, Balvos, Krāslavas novada 
Andrupenē, Augšdaugavas novada 
Berķenelē, kas veicinās tūrisma 
pakalpojumu attīstību. 

 

 
Turpinās 2019.gada 1.jūnijā uzsāktā projekta “Amatniecība bez robežām” īstenošana. 

Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions, kurš sadarbībā ar pieciem partneriem 

no Latgales reģiona - Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu, Rēzeknes novadu, Balvu 

novadu un Krāslavas novadu, īsteno projekta aktivitātes līdz 2022.gada 31.augustam. 

Projekta aktivitātes ir vērstas uz amatniekiem kā vietējās kultūras un tradīciju 

glabātājiem un attīstītājiem tādos amatniecības sektoros kā metālapstrāde, tekstils, ieskaitot 

aušanu un šūšanu, kokapstrāde un keramika un stikls. Projekts uzlabos nepieciešamo 

infrastruktūras un teorētisko bāzi amatniekiem jaunu radošu produktu un pakalpojumu izveidei, 

kas tiks reklamēti, lai piesaistītu potenciālo apmeklētāju interesi. 

Projekta ietvaros tika organizētas teorētiskās apmācības amatniekiem gan Latgalē, kas 

notika divās grupās: 2021. gada 29. un 30. jūlijā Daugavpilī “Park Hotel Latgola” un 2021. 

gada 17. un 18. augustā Rēzeknes novada Lūznavas pagastā, Lūznavas muižā. Apmācību 

noslēgumā dalībnieki saņēma apliecības. 

Neskatoties uz 2021. gada ierobežojumiem pasākumu organizēšanā, Latgales 
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plānošanas reģionam izdevās projekta ietvaros organizēt pasākumus “Latgalīši Reigā brauc”, 

kas notika 2021. gada 26.septembrī Rīgā, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejā un 16. 

oktobrī Kalnciema kvartālā. Pasākumos piedalījās amatnieki no visas Latgales, kā arī 

mājražotāji, uzņēmēji. 

2021. gadā turpinājās projekta partneru uzsāktie infrastruktūras uzlabošanas darbi. Uz 

2021.gada beigām būvdarbus pabeidza četri projekta partneri, atjaunojot kultūrvēsturiskos 

objektus Latgalē. Rēzeknes novada pašvaldība atjaunoja Lūznavas muižas kompleksa smēdi,  tā 

pasargājot ēkas konstrukcijas no tālākas degradācijas. Augšdaugavas novada  pašvaldība 

projekta ietvaros Raiņa mājā Berķenelē senās klēts ēkā izveidoja amatu darbnīcu „Klēts”. 

Krāslavas novada Dagdas pagasta Andrupenes lauku sētas teritorijā ir izbūvēta skalu grozu 

izgatavošanas darbnīca, ieklāta grīda un pārmūrēta krāsns kalēja darbnīcā. Balvu novada 

pašvaldība projekta ietvaros ir atjaunojusi Amatnieku mājas fasādi. Daugavpils pilsēta rudenī 

uzsāka 8. bastiona Pulvera noliktavas ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas būvdarbus 

Daugavpils cietoksnī un 2022.gadā plāno tos pabeigt. 

2021.gadā tika izveidota kopīga interneta platforma Craftsgood.com, kurā amatnieki var 

izveidot savus profilus un reklamēt savus izstrādājumus, dalīties pieredzē un gūt jaunus 

sadarbības partnerus un smelties idejās jaunu produktu radīšanai. 

Latgales plānošanas reģions kā projekta vadošais partneris 2021.gadā organizēja  

projekta vadības komitejas sanāksmes, izmantojot tiešsaites platformu Zoom. Partneri vienojās 

par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 31.08.2022., lai varētu īstenot visas 

ieplānotās projekta aktivitātes, kuras Covid-19 ierobežojumu dēļ nebija iespējams īstenot- 

amatnieku radošās darbnīcas, kā arī pabeigt iepirkumu “Amatniecības aprīkojuma iegāde”. Tika 

nodrošināta pastāvīga komunikācija ar projekta partneriem, vadošo iestādi un ieinteresētajām 

pusēm. Projekta komanda piedalījās Apvienotā tehniskā sekretariāta rīkotajos semināros. 

Lai veicinātu informācijas par projekta aktivitātēm izplatīšanu plašākai sabiedrībai, 

regulāri tiek papildināts projekta konts sociālajā tīmekļa vietnē facebook.com, tāpat visa 

informācija par projektu un tā aktualitātēm ir pieejama Latgales plānošanas reģiona mājaslapā 

www.lpr.gov.lv, sadaļā “Reģionālie projekti”, projekta sadaļā “Crafts”. 
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Projekts “Tīrs ūdens programmas reģioniem”, akronīms Pure Water, Latvijas- 

Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.gadam. 

 
 

  

 

Projekts “Tīrs ūdens programmas reģioniem” 
LV-RU-003 /Pure water for programme regions / Pure Water 

 

Projekta mērķis: uzlabot dzīves drošību un 
kvalitāti, nodrošinot piekļuvi saldūdens 
resursiem Latvijas-Krievijas pārrobežu 
reģionā.  
Projekta periods: 01.06.2019. – 31.08.2022. 
Vadošais projekta partneris:  
Pleskavas pilsētas municipālais uzņēmums 
“Gorvodokonal” 
Projekta partneris Latvijā:  
Latgales plānošanas reģions, Atbrīvošanas 
aleja  95, Rēzekne, Latvija, LV-4601; tālrunis 
+371 29494921, e-mail: pasts@lpr.gov.lv 
 

Projektā sasniedzamie rezultāti: 
 Noorganizēta apmācību programma 

Latgales reģiona pašvaldību darbinieku, 
ar ūdens apgādi saistīto institūciju 
darbinieku kapacitātes paaugstināšanai. 

 Noorganizēts Ūdens festivāls Latgales 
reģionā ūdens resursu popularizēšanai. 

 Izveidota un uzstādīta interaktīvā 
ekspozīcija “Ūdens” ar  2 instalācijām 
“Ūdens ceļojums” un “Mazie ūdens 
iemītnieki” Latgales reģionā. 
 

 
Turpinās 2019.gada 1.jūnijā uzsāktā projekta “Tīrs ūdens programmas reģioniem” 

īstenošana. Projektā ieplānotās aktivitātes paredzēts īstenot līdz 2022.gada 31.augustam. 

Projekta ietvaros tiek organizētas dažādas informatīvās aktivitātes Latgales reģiona 

iedzīvotāju izpratnes un informētības veicināšanai par nepieciešamību taupīt ūdens resursus un  

ūdens resursu popularizēšanai. Izstrādātais video rullītis un informatīvā infografika, tika plaši 

popularizēta, ievietojot ne tikai LPR mājas lapā un sociālajos tīklos, Youtube kanālā, bet arī 

izsūtīta visām Latgales reģiona pašvaldībās, kuras savukārt izvietoja savās mājas lapās, tādējādi 

palielinot  iedzīvotāju izpratnes veicināšanu par ūdens resursiem un to nozīmi cilvēku dzīvē.  

2021.gada martā Daugavpils inovāciju centrā tika uzstādīta interaktīvā multimediālā 

ekspozīcija “Ūdens” ar mērķi skaidrot ikvienam ekspozīcijas apmeklētājam par dzeramā ūdens 

iegūšanas un lietošanas principiem, par sadzīves notekūdeņiem un par ūdenī dzīvojošajiem 

organismiem. Projekta ietvaros tika izstrādāti divi video stāsti par multimediālo interaktīvo 

ekspozīciju “Ūdens”, caur kuriem var virtuāli iepazīties ar ekspozīcijas multimediālām 

instalācijām „Ūdens ceļojums” un „Mazie ūdens iemītnieki”. 

2021.gadā LPR piedalījās  projekta darba grupā, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom. 

Partneri vienojās par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 31.08.2022., lai varētu 

pagūt īstenot ieplānotās projekta aktivitātes -“Ūdens festivāls” Latgalē organizēšana, kas 

paredzēts 2022.gada vasarā. 

Sekot līdzi projekta aktualitātēm var, apmeklējot Latgales plānošanas reģiona mājas 

lapu www.lpr.gov.lv, sadaļā “Reģionālie projekti”, projekta sadaļā “Pure Water”. 
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Projekts “Amatu prasmes tūrisma telpā (LLI-539, “Tour de Crafts”)”, Interreg V-
A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam.  

 
 

 
 

 
Projekts “Amatu prasmes tūrisma telpā” LLI-539, “Tour de Crafts” 
Projekta mērķis: veicināt 

tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu 
izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas 
kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un 
kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt 
tūristu interesi. 

Projekta periods: 01.07.2020. - 
30.06.2022. 
Projekta vadošais partneris: Latgales 
plānošanas reģions (LV) 
Projekta partneri: Preiļu novada dome 
(LV), Balvu novada dome (LV), Dobeles 
Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs (LV), Anīkšču mākslas 
inkubators – mākslas galerija (LT), Paņevēžas 
rajona pašvaldības administrācija (LT). 

 

Projektā sasniedzamie rezultāti: 
 apmācības par tendencēm tūrismā, 

apmācības un praktiskie uzdevumi par 
digitālajiem risinājumiem tiešsaistē un 
zīmolvedību, kas palīdzētu būt 
redzamiem un atpazīstamiem 
internetā, piesaistot auditoriju,  

 radošās meistarklases, radot unikālus 
produktus, raksturīgus konkrētajai 
pārrobežu teritorijai, kas būtu 
moderni, veidoti, izmantojot 
tradicionālās prasmes, vietējos 
resursus un eko-inovatīvas iniciatīvas, 

 mākslas gadatirgi,  
 jauna amatniecības pārrobežu tūrisma 

produkta koncepta un zīmola izstrāde, 
 digitālu izstāžu izveide, kas veicinātu 

amatniecības popularizēšanu Preiļos 
un Anīkšķos, 

 aprīkojuma uzlabošana, lai organizētu 
amatnieku radošās un atvērtās 
meistarklases telpās un ārā, kā arī lai 
izvietotu amatnieku produktus, 
organizējot mākslas gadatirgus 4 
projekta partneriem, 

 infrastruktūras uzlabošana 3 esošajās 
kultūrvēsturiskā mantojuma vietās – 
Preiļu pils kompleksā, Balvu muižā un 
Upītes tradicionālo amatu centrā 
Paņevēžas rajonā, kas kalpos, kā 
tūristu piesaistes punkti un kuros tiks 
rīkotas radošās meistarklases, 
amatniecības izstādes un digitālās 
aktivitātes, 

 radošo meistarklašu organizēšana 
plašākai sabiedrībai, mērķēta 
noteiktām iedzīvotāju grupām un 
tūristiem, piemēram, bērniem, 
jauniešiem, ģimenēm, senioriem un 
cilvēkiem ar ierobežotām iespējām 
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u.c. 
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 

2020.gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, 
palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un 
tūrismam. Programmas mājas lapa: www.latlit.eu. Oficiālā ES mājas lapa: www.europa.eu. 

 
2020. gada 1. jūlijā tika uzsākta projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” 

īstenošana. Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions, realizējot to sadarbībā ar 

5 projekta partneriem Latvijā un Lietuvā: Preiļu novada domi (LV), Balvu novada domi (LV), 

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru (LV), Anīkšču mākslas 

inkubatoru – mākslas galeriju (LT) un Paņevēžas rajona pašvaldības administrāciju (LT). 

Kopējās projekta izmaksas ir 816 946,71 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda ir 694 404,70 EUR. Projekta mērķis: veicināt tradicionālo 

amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma 

produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.  

Projekts ir mērķēts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem kā vietējā 

kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabātājiem un uzturētājiem Latgales uz Zemgales 

reģionā Latvijā un Utenas un Paņevēžas rajona pašvaldībās Lietuvā. Projekts ir veidots, lai 

risinātu divus galvenos izaicinājumus, ar ko saskaras amatniecības un tūrisma nozares abās 

Latvijas – Lietuvas robežas pusēs: 

1) konkurētspējīgu produktu un servisu attīstība amatniecībā, kas piesaistītu potenciālo 

tūristu interesi,  

2) vietējo amatnieku piedāvāto pakalpojumu sadrumstalotība un nošķirtība, tādējādi 

atstājot novārtā savu tūrisma potenciālu.  

Tādēļ projekta aktivitātes mudinās esošos un potenciālos amatniekus izmantot 

tradicionālās prasmes, eko-inovatīvas iniciatīvas un vietējos resursus, izstrādājot produktus un 

pakalpojumus, kas ir radoši un mūsdienīgi un varētu piesaistīt apmeklētāju interesi, sasaistot 

vietējās amatniecības piedāvājumus vienā kopīgā tūrisma produktā “Tour de Crafts”, piedāvājot 

potenciālajiem apmeklētājiem plašu aktivitāšu klāstu un kopīgu mārketinga stratēģiju 

apmeklētāju piesaistei. Lai to īstenotu, 2021. gadā tika organizētas apmācības Dobelē un 

Anīkščos un 3 dienu pārrobežu radošās darbnīcas amatniekiem Panivežos, Dobelē, Balvos un 

Anīščos. Projekta partneri arī organizēja publiskās amatniecības meistarklases, kurās varēja 

piedalīties ikviens interesents. 2021. gadā partneri uzsāka projektā paredzētā aprīkojuma iegādi, 

lai sniegtu iespēju gan amatniekiem piedāvāt kvalitatīvāk savas preces, gan tūristiem 

paplašinātu pakalpojumu klāstu. 

Paralēli tiek veidota arī koncepta “Tour de Crafts” attīstība, izstrādājot konceptu un 

zīmolu. 2022. gadā projekta ietvaros turpināsies darbi, tiks veidotas digitālās izstādes, iegādāts 

aprīkojums un uzlabota infrastruktūru projekta partneru organizācijās.  

Sekot līdzi projekta aktualitātēm var apmeklējot Latgales plānošanas reģiona mājas lapu 

www.lpr.gov.lv, sadaļā “Reģionālie projekti”. 

 

 

 

 

 



Latgales plānošanas reģiona 2021.gada Publiskais Pārskats 

 

 52

Projekts “BUS – Business Development Opportunities on External EU Borders”. 

 

Programmas ESPON aktivitāte ir pētījums, kas veicinās teritoriālo pierādījumu plašāku 

izmantošanu, pievienojot Eiropas perspektīvu politikas izstrādei valsts, reģionālā un vietējā 

līmenī saskaņā ar ESPON 2020 programmu.  ESPON 2020 programma tiek īstenota tematiskā 

mērķa Nr. 11 „Institucionālo spēju un publiskās pārvaldes efektivitātes palielināšana” ietvaros 

fokusējoties uz zināšanu apmaiņu un apguvi jautājumiem, kas saistīti ar visiem 11 

tematiskajiem mērķiem.  

Apjomīgā pētījumā tiks analizētas uzņēmējdarbības attīstības problēmas un iespējas 

piesaistīt investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai, kā tuvums ES ārējai robežai var būt noderīgs 

sociālekonomiskajai un reģionālajai attīstībai, un, kāda politika un atbalsta mehānismi ir 

nepieciešami, lai veicinātu šo un līdzīgu attālāko reģionu uzņēmējdarbības attīstību un kohēziju, 

samazinot to segregāciju pārrobežu teritorijās pie Latvijas, Lietuvas un Rumānijas ES ārējās 

robežas.  

Projekta partneri: 

 Latgales plānošanas reģions 

 Eiroreģiona “Ezeru zeme” Lietuvas birojs 

 Rumānijas-Moldovas Republikas Pārrobežu    

    sadarbības programmas Tehniskais sekretariāts 

 Latvijas Republikas Vides aizsardzības un     

    reģionālās attīstības ministrija 

 Eiropas Robežreģionu asociācija 

 

Galvenie pētījuma secinājumi: 

Stiprināt reģionālās pārvaldības spēju un autoritāti 
Pamatojums: tikai spēcīga un patiesi funkcionāla reģionālā iestāde var izmantot 

reģionālo potenciālu. Paaugstināta reģionālās pārvaldības spēja, leģitimitāte un finansiālā 
autonomija tai piešķirtu pilnīgu nozīmi valsts attīstības sistēmā. Reģionālā iestāde nopelnīs 
lielāku uzticību un pilnvaras no galvenajiem reģionālās uzņēmējdarbības dalībniekiem, 
nodrošinot projektus ar reģionālu ietekmi. Kā atzīts arī vienā no Polijas paraugprakses 
piemēriem “Koszalin-Kołobrzeg-Białogard ITI”, ITI projektēšanai un ieviešanai ir 
nepieciešama pietiekama administratīvā kapacitāte, ko var izveidot, apvienojot pašvaldību 
spēkus. 

Ieteicamās darbības: 
1. Pašreizējais administratīvās teritoriālās reformas Latvijā ir jāizmanto, lai pārskatītu 

uzņēmējdarbības attīstības atbalsta funkcijas vietējās pašvaldībās, kā arī neizmantotās iespējas. 
Lielāka loma, funkcijas un finansējums būtu jādeleģē reģionālajai pašvaldībai, lai labāk risinātu 
reģionālās uzņēmējdarbības attīstības problēmas. 

2. Reģionālās pārvaldības spēju un autoritātes stiprināšanas veids ir atjaunot pilnvērtīgu 
un pilnvarotu reģionālās attīstības izpildvaras struktūru. 

3. Reģionālās pārvaldes pārstāvjiem būtu jāiesaistās nozaru politikas izstrādē 
reģionālajiem uzņēmumiem, piemēram, rūpniecības, izglītības, lauku utt. 

 
Pārzināt savus uzņēmumus un turēties tiem blakus 
Pamatojums: Jāattīsta efektīva palīdzība uzņēmējdarbībai, ņemot vērā reģionālo 

uzņēmēju faktiskās vajadzības un potenciālu. Bieži uzņēmēji ir pārāk piesardzīgi vai pārāk 
aizņemti, lai izpētītu jaunus un riskantus attīstības ceļus nelabvēlīgos apgabalos, piemēram, 
Latgalē. Papildu jauda un stimuls var nodrošināt nepieciešamo sākumu. Šeit reģionālā iestāde 
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var sniegt aktīvāku uzņēmējdarbības atbalstu. 
Ieteicamās darbības: 
1. Lai saprastu problēmas, ar kurām viņi saskaras agri, regulāri jākonsultējas ar 

uzņēmējdarbības aprindām. Reģionālā biznesa attīstības padome vai konsultatīvā padome 
varētu nodrošināt regulāru dialogu ar uzņēmējiem. Varētu apsvērt diferenciāciju pēc nozares, 
piemēram, IKT varētu būt atšķirīgi jautājumi nekā kokapstrādē. Pareizu saziņas līdzekļu 
atrašana un izveidošana ir ārkārtīgi svarīga. 

2. Latgales biznesa atbalsta centram kopā ar SEZ pārvaldes iestādi būtu jāsaglabā 
pārskats par uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izveidojot uzraudzības sistēmu. Regulāra 
uzņēmējdarbības uzraudzība var būt balstīta uz gada pārskatiem, kas pieejami publiskajā 
datubāzē. Uzņēmumu veselība, jo īpaši izdzīvošanas vai pacelšanās stadijās, jāuzrauga, lai 
nekavējoties novērstu trūkumus ekosistēmā, kas kavē to turpmāku izaugsmi reģionā. 

3. Nobrieduši un veiksmīgi ilgtermiņa biznesa pārstāvji reģionā vai reģionālie 
“čempioni” ir labs iedvesmas avots attīstības projektu idejām, piemēram, jaunam biznesa 
potenciālam, inovāciju centriem, kopām utt. Šie “čempioni” ir virzītājspēks reģiona attīstībai un 
viņu labklājībai būtu jāuztraucas. Būtu jāveido savstarpēja partnerība un reģionālie projekti, 
iespējams, balstīti uz šo uzņēmēju idejām. 

4. Visi uzņēmumi būtu jāatbalsta to digitalizācijas centienos, lai pilnībā izmantotu 4. 
tehnoloģisko revolūciju, ko dēvē arī par Rūpniecību 4.0. Būtu jāpaziņo reģionālajiem 
uzņēmumiem par Eiropas digitālo inovāciju centra iespējām. Attiecīgos uzņēmējdarbības 
atbalsta pasākumus kā izmēģinājuma projektu varētu iekļaut Latgales ekonomiskās attīstības 
rīcības plānā. 

 
Tāpat secināts, ka Latgalē jāturpina ITI, tos papildinot ar intervences pasākumiem, kuru 

mērķis ir novērst finanšu tirgus plaisu. Lai panāktu sinerģiju un lielāku ietekmi, turpmākie 
valsts ieguldījumi jāsinhronizē ar tiešu uzņēmējdarbības atbalstu. 

Netiešie un tiešie atbalsta veidi ir jākoordinē un jāpielāgo, nodrošinot elastību 
uzņēmumu vajadzību apmierināšanā. Pasākumi jāsaskaņo, kad tiek izstrādāti pasākumi, t.i., 
valsts iestādes, kas atbild par reģionālo attīstību un rūpniecības politiku. Šeit redzama spēcīgas 
reģionālās pārvaldes institūcijas svarīgā loma. 

Lai risinātu reģionālās uzņēmējdarbības vajadzības un efektīvi koordinētu ieguldījumus, 
būtu jāstiprina uzņēmējdarbības attīstības atbalsta funkcija reģionālajā iestādē, iespējams, 
balstoties uz Biznesa atbalsta centru. Centrs turpinātu savu pašreizējo atbalstu, paplašinot 
uzraudzības un analīzes iespējas, biežāk sazinoties ar uzņēmumiem, savlaicīgi identificējot 
trūkumus, konsultējot un palīdzot projekta izstrādē un ar to saistītajās aktivitātēs. 

 

2018.gadā ar ESPON EGTC tika noslēgts līgums par projekta ieviešanu. 2019.gada 

decembrī notika projekta atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās ESPON EGT, konkursā izvēlētā 

pakalpojuma sniedzēja konsultāciju un pētījumu centra “Spatial Foresight” pārstāvji, kā arī 

pētnieki no Vācijas, Rumānijas, Lietuvas un Latvijas. Projekta komanda 2019.gada decembrī 

tikās un diskutēja arī ar LPR AP. 

2020.gada laikā LPR sadarbībā ar reģiona pašvaldībām iesaistījās projekta ekspertu 

komandas organizētajās individuālajās intervijas ar reģiona pašvaldību vadību un speciālistiem, 

interviju organizēšanā ar aktīviem uzņēmējiem, ar ministrijām un aģentūrām, kā arī 

līdzdarbojās sociālekonomisko datu apkopošanā. 2020.gada decembrī ESPON EGTC nodeva 

ziņojuma projektu partneriem, 2021.gada janvārī tika saņemts gala ziņojums un rezultātu 

nodevums. Ziņojuma rezutāti pieejami www.espon.eu   
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Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā  

(akronīms: UAP Latgale) 

 
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā (akronīms: 

UAP Latgale) 
Projekta mērķis: ir vietējās attīstības 

veicināšana Latgales plānošanas reģionā 

(LPR), stiprinot LPR un tajā ietilpstošo 

pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības 

jautājumos un īstenojot pasākumus 

nodarbinātības un uzņēmējspēju veicināšanai. 

 
Īstenošanas laiks: 25.05.2021. – 24.04.2024. 
Projekta vadošais partneris: Latgales 
Plānošanas reģions 
Projekta partneri: Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, Norvēģijas 
Karalistes Agderes reģionālā līmeņa 
pašvaldība 

 

Projektā sasniedzamie rezultāti: 
 Apmācīti speciālisti (uzņēmējdarbības 

veicināšanas un pašvaldību sadarbības 
jomās)  

 Stiprināta LPR, VARAM un 
pašvaldību darbinieku profesionālā 
kapacitāte pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Norvēģiju 

 Nodrošināta Latgales pārstāvniecības 
Rīgā darbība 

 Izstrādāts Latgales reģionā 
(speciālajās ekonomiskajās zonās 
Latgalē) īstenoto pasākumu 
sociālekonomisks novērtējums 

 Stiprināta Latgales uzņēmējdarbības 
centra kapacitāte 

 Izstrādāts Latgales reģiona labās 
prakses piemēru apkopojums 

 Veiktas intervijas ar komersantiem, 
kas darbojas speciālajās 
ekonomiskajās zonās Latgalē   

 Izstrādāti priekšlikumi politikas 
uzlabošanai Latgales reģionam 

 Izstrādāts izvērtējums par ārvalstīs 
pielietotiem atbalsta instrumentiem 
teritoriju sociālekonomiskās attīstības 
veicināšanai 

 VARAM darbinieki guvuši pieredzi 
un paaugstinājuši savu kapacitāti 
pieredzes apmaiņas braucienos par 
ārvalstīs pielietotiem atbalsta 
instrumentiem teritoriju 
sociālekonomiskās attīstības 
veicināšanai 

 Noorganizētas diskusijas 
ieinteresētajām pusēm par nākotnes 
atbalsta instrumentiem teritoriju 
sociālekonomiskās attīstības 
veicināšanai speciālajās 
ekonomiskajās zonās Latgalē 

 Stiprināta uzņēmējdarbības atbalsta 
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kapacitāte pašvaldībās 
 Pašvaldības iesaistītas reģionālās 

atpazīstamības veicināšanas 
aktivitātēs 

 Iesaistīti reģiona uzņēmēji četros 
atpazīstamības veicināšanas 
pasākumos 

 Izveidoti reģiona ekonomiskā 
potenciāla videomateriāli investoriem  

 Izstrādāta investīciju piesaistes 
brošūra 

 Popularizēts Latgales reģions 
investīciju forumos ārvalstīs 

 Popularizēta vietējā produkcija 
kaimiņvalstīs pašvaldību un 
nevalstisko organizāciju, kas pārstāv 
uzņēmējus, vizītēs uz kaimiņvalstīm 

 Uzlabota un modernizēta tīmekļa 
vietne invest.latgale.lv ar jauniem 
investīciju objektu foto un video  

 Sniegts atbalsts biznesa ideju 
izstrādei, un jaunieši ieguvuši  
zināšanas un attīstījuši uzņēmības, 
sociālo, biznesa jomu iemaņas 2 
motivācijas pasākumos 

 Nodrošināta zināšanu pilnveidošana 
par uzņēmējdarbības tēmām 
augstskolu jauniešiem 4 
mentoringa/koučinga pasākumos 

 Uzņēmēji apguvuši  zināšanas, kas 
saistītas ar uzņēmumu konkurētspējas 
celšanu 16 semināros 

 Noorganizēti inovatīvu biznesa ideju 
konkursi 

 Atbalstītas personas vietējo 
uzņēmumu attīstībai ar pieredzes 
apmaiņas braucienu uz Norvēģiju 

 Īstenota jauna ideja, lai palielinātu 
reģiona konkurētspēju un 
nodarbinātību, izstrādājot un ieviešot 
4 interešu izglītības programmas 
uzņēmējdarbības jomā 9 pašvaldībās 

 Uzņēmumiem stiprināta operacionālā 
kapacitāte 

 Noorganizētas preses konferences 
 Noorganizēta projekta noslēguma 

konference 
 Veikta sabiedrības informēšana 

vietējos medijos 
 Veikta sabiedrības informēšana 

nacionālajos medijos 
 Veikta sabiedrības informēšana caur 



Latgales plānošanas reģiona 2021.gada Publiskais Pārskats 

 

 56

video sižetiem 
 Veikta sabiedrības informēšana 

sociālajos tīklos 
 Veikta sabiedrības informēšana 

tīmekļa vietnēs 
 Veikta sabiedrības informēšana 

tīmekļa vietnēs 
 

2021. gada 24.maijā Latgales plānošanas reģions kopā ar sadarbības partneriem  Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa 

pašvaldību uzsāka realizēt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projektu 

“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”. 

Projekta mērķis ir vietējās attīstības veicināšana Latgales plānošanas reģionā (LPR), 

stiprinot LPR un tajā ietilpstošo pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības jautājumos un īstenojot 

pasākumus nodarbinātības un uzņēmējspēju veicināšanai. 

 

Projekta galvenās aktivitātes: 

1. LPR uzņēmējdarbības centra un pašvaldību kapacitātes stiprināšana 

Aktivitātes mērķis ir aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp 

uzņēmējiem, pašvaldību iestādēm, finanšu sektoru un nevalstisko sektoru, lai veicinātu 

uzņēmējdarbību un paaugstinātu Latgales reģiona attīstības līmeni. Aktivitātes galvenais 

darbības virziens ir vērsts uz uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas pilnveidošanu Latgales reģionā, 

uz Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centra tehniskās kapacitātes stiprināšanu. Tiks organizēti 

semināri un diskusijas par tēmām, kas stiprina pašvaldību darbinieku kapacitāti, to spējas 

patstāvīgi sniegt konsultatīvu atbalstu par konkurētspējīgas uzņēmējdarbības izveidi un 

attīstību, jaunu biznesa modeļu formām idejas komercializēšanai, risku pārvaldību 

uzņēmējdarbībā, radošas domāšanas metodēm biznesa idejas pilnveidei, investīciju piesaistes 

un inovācijas atbalsta instrumentiem u.c. jautājumiem. Savukārt, lai sekmīgāk veiktu Latgales 

reģiona attīstības plānošanu, projekta partneris VARAM veiks reģiona sociālekonomiskās 

attīstības potenciāla izvērtējumu, kā arī rekomendāciju izstrādi nākotnes atbalsta instrumentiem 

teritoriju sociālekonomiskās attīstības veicināšanai speciālajās ekonomiskajās zonās Latgalē. 

 

 2. Reģionālās atpazīstamības veicināšanas aktivitātes 

Aktivitātes mērķis ir popularizēt Latgales reģionu kā pievilcīgu vietu uzņēmējdarbībai 

un stiprināt reģiona uzņēmējdarbības potenciālu. Aktivitātes galvenais darbības virziens tiks 

vērsts uz LPR un Latgales pašvaldību uzņēmējdarbības popularizēšanu vietējā un starptautiskā 

mērogā, organizējot atpazīstamības veicināšanas pasākumus un piedaloties investīciju 

veicināšanas pasākumos ārvalstīs. Aktivitātes ietvaros paredzētas dažādas apakšaktivitātes, 

piemēram, Latgales Pārstāvniecības Rīgā darbības nodrošināšana un dažādi pasākumi 

pārstāvniecībā, Latgales dienas Latvijā, LPR dalība un pašvaldību pārstāvēšana investīciju 

forumos, mārketinga materiālu izstrāde u.c. 

 

3. Reģionālais jauniešu uzņēmējdarbības mentorings 

Aktivitātes mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības konkurētspējas celšanu, jauniešu 

motivēšanu integrēties darba tirgū un spert soļus savas uzņēmējdarbības uzsākšanā. Jauniešu 

mentoringa pasākumi iekļaus tematiskos uzņēmējdarbības motivācijas pasākumus un nometnes, 
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kuru laikā, piesaistot pieredzējušus mentorus, jaunieši attīstīs komunikācijas un iniciatīvas 

prasmes, iegūs zināšanas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Aktivitātes ietvaros paredzētas dažādas 

apakšaktivitātes, piemēram, jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas nometnes, diskusijas par 

uzņēmējdarbību jauniešiem. 

 

4. Atbalsts nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai, īstenojot reģionam 

specifiskas aktivitātes 

Aktivitātes mērķis ir palielināt nodarbinātības iespējas reģionā un stiprināt Latgales 

reģiona konkurētspēju. Aktivitātes ietvaros tiks organizēti informatīvi semināri esošiem un 

topošiem uzņēmējiem, lai sniegtu zināšanas, dalītos pieredzē par biznesa attīstības un 

konkurētspējas jautājumiem. Apmācību procesa ietvaros veiksmīgākie dalībnieki tiks 

motivēti/atbalstīti nodarboties ar uzņēmējdarbību Latgales reģionā jaunu un reģionam 

specifisku ideju izstrādē. Nodarbinātības veicināšanas un konkurētspējas palielināšanas nolūkā 

plānots izstrādāt un ieviest reģionam specifisku risinājumu – interešu izglītības programmas 

uzņēmējdarbības jomā. Uzņēmējdarbības izglītības stiprināšana bērnu un jauniešu vidū pozitīvi 

ietekmēs uzņēmējdarbības vides dinamiku reģiona ekonomikā. Programmas tiks izstrādātas 4 

vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem, 1.-4. klases vecuma bērniem, 5.-9. klases 

vecuma bērniem un 10.-12.klases jauniešiem. Norvēģijas partneru galvenais fokuss tiks vērsts 

uz programmas izstrādi 10.-12. klases jauniešiem.  Aktivitātes ietvaros paredzētas dažādas 

apakšaktivitātes, piemēram, informatīvi semināri par uzņēmējdarbības aktuāliem jautājumiem, 

inovatīvu biznesa ideju konkurss Latgales reģionā, interešu izglītības programmu 

uzņēmējdarbības jomā izstrāde un ieviešana. 

 

5. Publicitāte 

Aktivitātes ietvaros tiks veicināta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

atpazīstamība un Norvēģijas partneru loma projekta mērķa un programmas mērķu sasniegšanā, 

informēta sabiedrība un projekta mērķa grupas par projekta aktivitāšu saturu un ieguvumiem. 

Piemēram, notiks sabiedrības informēšana vietējos un nacionālajos medijos, sabiedrības 

informēšana ar  video sižetu palīdzību, sabiedrības informēšana LPR, VARAM un ARP tīmekļa 

vietnēs, kā arī tiks izveidots un uzturēts lietotāja profils sociālajā tīklā Facebook. 

 

6. Realizētie pasākumi 2021.gadā: 

2021.gada 10.novembrī Latgales plānošanas reģiona rīkotais pasākums “Latgales diena 

2021” pulcēja vairāk kā 35  tūkstošus skatītāju, kuri tiešraidē Delfi Live, LPR Youtube kanālā 

un Facebook lapā no Latgales vēstniecības “Gors” vēroja vērienīgu un kolorītu programmu, kas 

tika veltīta Latgales reģiona uzņēmējdarbības aktivizēšanai un attīstībai, uzņēmēju piedāvāto 

iespēju un Latgales kā tūrisma galamērķa prezentēšanai. Pasākuma skatītājus latgalisko kolorītu 

dažādās uzņēmējdarbības nozarēs un kultūrā varēja piedzīvot caur videostāstiem, 

meistarklasēm un paraugdemonstrējumiem, kuros piedalījās vairāk nekā 50 vietējie uzņēmēji, 

mājražotāji un amatnieki.  “Latgales dienas” skatītājus virtuālā ceļojumā ar humora piedevu 

veda pazīstamais latgaliešu influenceris Lauris Zalāns, skatoties caur 5 iedvesmojošām 

prizmām: 1) “VIETAS”: lai izbaudītu Latgali, skatītāji devās uz tās vietām – daudzveidīgām, 

neatkārtojamām un pat nezināmām, katra no kurām ļāva iepazīt šo vēsturisko zemi izgaršojot, 

izjūtot un izdzīvojot. 2) “LABSAJŪTA”: skatītāji varēja iepazīt no dabas un senču zināšanām 

aizgūtos cilvēka radītos pakalpojumus un produktus . 3) “LABUMI”: skatītājiem tika radītas 
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garšu atmiņas gan par vietām, gan cilvēkiem. 4) “IESPĒJAS”: šajā stāstā apskatītie uzņēmumi 

ar savu darbību apliecināja spēju izveidot unikālus produktu un pakalpojumu piedāvājumus, 

nostiprinoties pārstāvētajā tirgus nišā. 5) “ĢIMENE”: šajā sadaļā tika parādītas ģimenes, kas ar 

savu apņēmību stiprina gan kultūras, gan uzņēmējdarbības vidi.  Pasākumā Skatītājus ar 

latgalisku repertuāru priecēja populāru mākslinieku uzstāšanās. 

Pulcējot kopumā vairāk kā 150 interesentus, projekta ietvaros 2021.gada novembrī tika 

īstenoti 4 semināri Latgales reģiona uzņēmējiem, to pārstāvjiem, kā arī topošajiem uzņēmējiem 

ar mērķi stiprināt uzņēmumu operacionālo kapacitāti par uzņēmējdarbības aktuālajiem 

jautājumiem.  Lai veicināt biznesa attīstību vietējā mērogā un ārvalstīs, semināru ietvaros tika 

sniegta aktuālākā informāciju un zināšanas par dažādām uzņēmējdarbības tēmām un rīkiem 

tādās jomās kā sociālie tīkli un digitālais mārketings, investoru piesaiste, eksporta tirgus 

tendences un jaunās biznesa formas pasaulē. Semināri tika organizēti arī kā savdabīga pieredzes 

apmaiņas un tīklošanās platforma – uzņēmējiem bija iespēja gan diskutēt, gan uzdot tieši viņus 

interesējošus jautājumus semināra lektoriem.  

2021.gada novembrī tika organizēti semināri un diskusijas par tēmām, kas sniedza 

iespēju stiprināt Latgales pašvaldību darbinieku kapacitāti, to iespējas sniegt konsultatīvu 

atbalstu par konkurētspējīgas uzņēmējdarbības izveidi un attīstību,  jaunu biznesa modeļu 

formām idejas komercializēšanai, radošas domāšanas metodēm biznesa idejas pilnveidei un 

citiem uzņēmējdarbības attīstības, un konkurētspējas jautājumiem. Kopumā diskusiju un 

radošas domu apmaiņas procesā aizvadīti seši semināri, veltot dažādu pašvaldību speciālistu 

uzmanību biznesa procesu analīzei, lai izzinātu jaunākos digitālos rīkus uzņēmējdarbības 

veicināšanai un atbalstam, pieskaroties arī tādiem būtiskiem jautājumiem kā ilgtermiņa 

attiecību veidošana uzņēmēju un pašvaldības sadarbībai, radošumam un inovācijām biznesa 

vidē, eksporta tendencēm un citiem svarīgiem jautājumiem. Semināros piedalījās 63 unikālās 

personas no 9 pašvaldībām ( no tiem 50 pašvaldību darbinieki). 

Vai neiespējamā misija var kļūt reāla?- ar šādu vadmotīvu tika uzsākta 19.11.2021. 

projekta Latgale biznesam/UAP Latgale ietvaros rīkotā pirmā mentoringa programma 

jauniešiem – “LATGALES KODS”. 

Ap 30 Latgales aktīvie jaunieši piedalījās programmā un  atvēra “Latgales biznesa 

zināšanu seifa kodu”, online pasākumā diskutējot par uzņēmējdarbību, biznesa izaugsmi Latvijā 

un inovatīvu ideju attīstību. 

Lai popularizētu Latgales reģionu starptautiskā līmenī, Latgales plānošanas reģiona 

īstenotā projekta UAP Latgale komanda no 29.11.2021. līdz 1.12.2021. tiešsaistē piedalījās 10. 

Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Biznesa un cilvēktiesību forumā. ANO Biznesa un 

cilvēktiesību forums ir pasaulē lielākā ikgadējā tikšanās par uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 

jautājumiem, kurā piedalās vairāk nekā 2000 dalībnieku no pasaules valstu valdību, biznesa, 

kopienu grupām un pilsoniskās sabiedrības, advokātu birojiem, investoru organizācijām, ANO 

struktūrām, nacionālajām cilvēktiesību iestādēm, arodbiedrībām, akadēmiskajām aprindām, kā 

arī ietekmīgāko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Trīs dienu laikā projekta LPR komandas 

pārstāvjiem  bija iespēja piedalīties vairāk kā 20 paneļdiskusijās par tēmām, kas ir saistītas ar 

uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem.  

Latgales pārstāvniecība Rīgā novembrī organizēja tiešsaistes diskusiju “Augstākā 

izglītība reģionā. Izaicinājumi. Iespējas.”, kurā piedalījās politiķi, pašvaldību vadītāji, 

nevalstiskā sektora un Latgales plānošanas reģiona administrācijas pārstāvji.  

Veikta sabiedrības informēšana par projektu vietējos medijos. 
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2.5. Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana reģionālās 
nozīmes maršrutos 

Latgales plānošanas reģiona kompetencē ir: sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem 

grozījumiem maršrutu tīklā; noskaidrot un apkopot plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un 

iedzīvotāju viedokļus par maršrutu tīklu attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā; apsekot pieturvietas 

plānošanas reģiona teritorijā un sniegt priekšlikumus par to nepieciešamību, izbūvi un iekļaušanu 

maršrutu kustības sarakstos vai maršrutu aprakstos; veikt citus uzdevumus atbilstoši Sabiedriskā 

transporta padomes lēmumiem. 

2021.gada laikā tika veikti sekojoši darbi sabiedriskā transporta nozarē: izstrādāts 41 

priekšlikums reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes uzlabošanai. 

Vilciena maršruta Rīga–Daugavpils ekspreša reisi tika pagarināti līdz Indrai. Savukārt visiem 

pārējiem šī maršruta vilciena reisiem tika pieskaņoti autobusu kustības saraksti, kas ļauj 

pasažieriem nokļūt no Indras līdz Daugavpils stacijai un atpakaļceļā, izkāpjot no vilciena 

Daugavpilī, nokļūt Indrā. 

 No 2021. gada decembra maršruta Rīga–Rēzekne ekspreša vilciena reisi, kas līdz šim 

tika nodrošināti tikai sestdienās un svētdienās, tiek izpildīti katru dienu.  

Optimizēti reisu izpildes laiki un autobusu braukšanas ātrumi, sagatavoti dokumenti un 

materiāli reģiona pārstāvim Sabiedriskā transporta padomes sēdei; apsekotas un uzraudzītas 

pieturvietas, informācija tika aktualizēta pieturvietu reģistrā; saskaņota pieturvietu, kuras nav 

iekļautas maršrutu kustību sarakstos, nepieciešamība un iekļaušana atsevišķos reisos un 

maršrutos; sniegti atzinumi par autoceļu rekonstrukcijas projektu ietekmi uz pieturvietu 

izvietojumu; iesaistot pašvaldības, tika apzināti maršrutu tīkla optimizācijas varianti, vienlaicīgi 

nesamazinot iedzīvotāju iespējas nokļūt pašvaldību administratīvajos centros un pakalpojumu 

sniegšanas vietās; notika komunikācija ar pašvaldībām un to iedzīvotājiem par viedokļu 

sniegšanu par maršrutu tīklu un tajos veicamajām izmaiņām; ar pašvaldībām notiek vilcienu 

reisu izmaiņu saskaņošana. Sadarbībā ar pašvaldībām tiek izvērtēti un saskaņoti vilcienu reisu 

izpildes laiki ar autobusu maršrutu izpildes laikiem. 

Kopš 2018.gada plānošanas reģioni uzsāka pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru 

licencēšanu. Latgales plānošanas reģions 2021.gada laikā izsniedzis 19 licences kartītes 

pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru. 

Sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatīšanos ārkārtējās situācijas laikā, 2021.gadā novērojams 

būtisks kritums starppilsētu, reģionālo un vietējās nozīmes maršrutu pasažieru pārvadājumos. 

Ievērojot 2020.gada 6.novembra MK rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 

izvērtēta desmitiem maršrutu reisu īslaicīga slēgšana. 

 

2.6. Latgales uzņēmējdarbības centra darbība 

2.6.1. Latgales uzņēmējdarbības centra darbības virzieni 
 
LR Saeimā 2016.gadā tika pieņemti grozījumi Reģionālās attīstības likumā (RAL), 

saskaņā ar kuriem RAL tika papildināta 16.1 panta pirmā daļa ar 11.punktu šādā redakcijā: "11) 

(plānošanas reģioni) veicina saimniecisko darbību plānošanas reģiona teritorijā." Tādējādi 

normatīvajos aktos tika nostiprināta plānošanas reģionu iniciatīva un centieni attīstīt 

uzņēmējdarbību reģionu teritorijās. Ar MK 2012.gada 11.decembra sēdes lēmumu tika noteikts 

uzdevums LPR -  izveidot struktūrvienību „Latgales uzņēmējdarbības centrs”, kura darbība 

sekmīgi turpinājās arī 2020.gada laikā. 



Latgales plānošanas reģiona 2021.gada Publiskais Pārskats 

 

 60

Kopš 2013.gada Latgales plānošanas reģionā darbojas Latgales uzņēmējdarbības centrs 

(LUC), kas veidots kā pilotprojekts Latgales programmas ietvaros ar mērķi nodrošināt 

informatīvos un konsultatīvos pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam. Savas darbības laikā 

LUC izveidojies sadarbību ar vairākām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām 

(Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), LTRK, VAS "Latvijas Attīstības finanšu 

institūciju „Altum", SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru”, reģionālie biznesa 

inkubatori u.c.), kas sniedz uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus reģionā.  

Visa 2021.gada periodā LPR turpināja fokusēties uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu 

un aktualizēja nepieciešamību pārskatīt atbalsta veidus un instrumentus reģiona attīstībai, 

identificējot būtiskākos izaicinājumus Latgales attīstībai un potenciāli efektīvākos risinājumus 

tiem.  Izaicinājumu radīja pandēmijas Covid 19 izplatība, ierobežojumi klātienes pasākumu 

organizēšanā, līdz ar to aktīvi tika izmantotas attālinātās tikšanās, semināri, konsultācijas 

uzņēmējiem. 

LUC darbības teritorija ir visas Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības. 

Centra darbība tiek vērsta uz reģiona uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, esošo uzņēmumu 

konkurētspējas celšanu, kā arī darbībām, kas motivē un iedrošina uzsākt saimniecisko darbību. 

Jāatzīmē, ka katru gadu sniedzamo pakalpojumu saturs un apjoms mainās atbilstoši 

uzņēmējdarbības vides izmaiņām un ekonomikas tendencēm valstī un Latgales reģionā. 

Sniedzamo pakalpojumu klāstu var nosacīti sadalīt sekojošos blokos: 

- Konsultācijas; 

- Informatīvie pasākumi (bezmaksas); 

- Konkurētspējas pasākumi; 

- Motivācijas pasākumi; 

- Informatīvs atbalsts 

Kopš 2016. gada Latgalē darbojas LIAA administrētie biznesa inkubatori (BI), kas 

sadarbībā ar LUC sniedz atbalstu personām un komersantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un 

attīstībai. Tāpat LUC ir BI konsultatīvās padomes sastāvā (Daugavpilī un Rēzeknē), kas pieņem 

lēmumu pretendentu atlasē inkubācijas atbalstam, apstiprina inkubācijas procesā sasniedzamos 

mērķus uzņēmumiem, to izpildi. 

2.6.2. Galvenie Latgales uzņēmējdarbības centra darba rezultāti 
2021.gadā 

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

uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu,  par uzņēmējdarbības atbalsta 

iespējām – 208 (kopš darbības sākuma 2013.gadā 3817). 

 Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai – 10 (kopš darbības sākuma 2013.gadā 

120). 

 Pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par 

uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā – pastāvīgi. 

 Lai informētu par sniegtajiem pakalpojumiem, sniegtu aktuālu informāciju par 

uzņēmējdarbības jautājumiem, 2021.gadā organizēta dalība 2 izstādēs un gadatirgos (kopš 

darbības sākuma 2013.gadā dalība 20 izstādēs un gadatirgos). 



Latgales plānošanas reģiona 2021.gada Publiskais Pārskats 

 

 61

 Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumi nesaraujami saistīti arī ar esošā stāvokļa 

nepārtrauktu monitoringu, tā veikšanai arī 2021.gadā pēc teritoriāli administratīvās 

reformas tika aktualizēti jaunā teritoriālā dalījuma pašvaldību uzņēmējdarbības vides 

pārskati (9), kā arī aktualizēta informācija par reģiona institūciju un pašvaldību atbalsta 

pasākumiem, nodrošināta dalība citu uzņēmējus apvienojušu organizāciju (NVO) 

organizētos pasākumos, diskusijās. 

 Nozīmīgs informatīvs atbalsts reģionā uzņēmējiem tiek sniegts caur Valsts vienoto klientu 

apkalpošanas centru (KAC) darbību, līdz ar to arī 2020.gadā tika organizēti 11 pašvaldību 

KAC apmeklējumi, lai klātienē centra speciālistiem sniegtu informāciju par LUC darbību, 

pieejamiem pakalpojumiem, aktualitātēm centra darbībā. 

 Latgales uzņēmējdarbības centrs kopš 2014.gada organizē konkursu ”Latgales reģiona 

uzņēmēju gada balva”, godinot labākos Latgales uzņēmumus. Konkursa mērķis ir apzināt 

un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā 

nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgalē. Konkurss veicina arī Latgales 

plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas 

uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē. 

2021.gada konkursā uzņēmēji tika vērtēti 7 nominācijās – Gada amatnieks/mājražotājs, 

Gada jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs, Sociāli atbildīgs uzņēmums, Gada inovācija, Gada 

jaunais komersants, Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē. Kopumā konkursam tika izvirzīti 

66 pretendenti un svinīgā pasākumā 10.11.2021 Rēzeknē, Gorā nomināciju uzvarētājiem 

pasniegtas atzinības balvas. Pasākums tika translēts tiešsaistē. 

 

Kopš 2013.gada, iniciatīvas “LUC biznesa mēnesis” ietvaros, reģiona skolu pēdējo 

klašu audzēkņiem tiek rīkoti pasākumi, lai neformālā atmosfērā kliedētu  mītus un skaidrotu 

patiesību par uzņēmējdarbību. Pasākumu cikla moto ir – Īsteno savu sapni par biznesu. 

Iepriekšējos gados pasākumos ar skolēniem zināšanās un pieredzē par biznesu dalījās 

lektori, skaidrojot, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā rodas labas un dzīvotspējīgas biznesa 

idejas, šo stāstu lieliski papildināja arī pieaicinātie viesi – uzņēmēji. Jauniešiem bija iespēja 

uzdot interesējošos jautājumus, kā arī pašiem, veicot praktiskus uzdevumus, iejusties uzņēmēju 

lomā un gūt praktisku pieredzi. 2021.gadā sakarā ar Covid19 pandēmijas ierobežojumiem 

izglītības iestādēs, Latgales reģiona jauniešiem tika organizēts tiešsaistes pasākums, pieaicinot 

zinošu un atzītu lektoru. Pasākumā dalību ņēma 129 jaunieši. Līdz ar to iniciatīvas ietvaros ir 

uzrunāti kopā virs 2500 jaunieši. 

 

 Katru gadu tiek organizēti kopīgi pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanas jautājumos ar sadarbības partneriem, valsts 

institūcijām. 2021.gadā kā būtiskākos šīs jomas pasākumus var minēt - sadarbībā ar LPS 

veikts aktīvs darbs pie būvniecības jomas regulējuma pilnveides un panākts kompromiss 

Vispārējos būvnoteikumos diferencētai pieejai vides prasībām jaunos un rekonstruējamos 

objektos atkarībā no komersanta lieluma, kas būtiski atvieglo mazo komersantu attīstības 

projektu realizāciju, īpaši reģionos; pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas veikta 

reģiona uzņēmēju aptauja par nākamo 5 gadu laikā plānotām izmaiņām darbaspēka 

nepieciešamībā, vajadzīgo profesionālo kvalifikāciju, 2021.gada pavasarī LUC līdzdarbojās 

Preiļu un Augšdaugavas novadu grantu konkursu vērtēšanas komisijas darbā.  
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 2021.gadā LUC ieviesa jaunu atbalsta pasākumu uzņēmējiem – speciālistu vizītes 

uzņēmumos. Atbalsta ietvaros šajā periodā sadarbojoties ar sadarbības partneriem – 

pašvaldībām, finanšu institūciju Altum, reģiona BI, LDDK, LTRK, reģiona uzņēmējus 

apvienojošām NVO, IT klāsteri kopā tika organizētas 11 vizītes, kuru ietvaros speciālisti 

klātienē iepazinās ar uzņēmuma darbības specifiku, vajadzībām un problēmām, un sniedza 

konsultācijas. 

 LUC aktīvi piedalās arī citu institūciju organizētos semināros un konferencēs, kur sniedz 

prezentācijas un informāciju par LUC sniegtajiem pakalpojumiem, uzņēmējdarbības 

aktualitātēm un pieejamo atbalstu. 

 LUC organizē izglītojošus pasākumus pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem jomās, 

kas saistītas ar investoru piesaisti, atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbībai, citu 

reģionu/valstu pieredzi šajā jomā. 2021.gadā tika organizēti kopā 3 pasākumi. 

 LUC sadarbojas ar Latgales reģionā esošajiem LIAA  biznesa inkubatoriem Rēzeknē un 

Daugavpilī. LUC darbinieki darbojas biznesa inkubatoru konsultatīvajās komisijās Latgales 

reģionā. 2021.gadā ir ņemta dalība četrās (4) Daugavpils un Rēzeknes biznesa inkubatoru 

konsultatīvo komisiju sēdēs. 

 LUC darbinieki līdzdarbojas 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ES fondu un Lauku 

attīstības programmas Uzraudzības komitejās un nozaru apakškomitejās – 2020.gadā 

līdzdalība 66 pasākumos, saskaņošanas procedūrās gan klātienē, gan rakstiskā procedūrā. 

 Nodrošināts informatīvais atbalsts LUC sniegtajiem pakalpojumiem –  interneta 

vietņu www.lpr.gov.lv  un www.invest.latgale.lv  informācijas regulāra aktualizēšana, LUC 

kontu izveide un uzturēšana sociālajos tīklos – LUC Twitter, Facebook kontos, kā arī 

regulāra preses relīžu, ziņu lapu sagatavošana un izsūtīšana. 

 

3.BUDŽETA UN PERSONĀLA INFORMĀCIJA 

3.1.  2021. gada budžets 
Latgales plānošanas reģiona budžets izstrādāts saskaņā ar naudas plūsmas principu. 

Budžeta ieņēmumus veido valsts budžeta finansējums, pašvaldību finansējums, ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzekļi. Finanšu līdzekļi tika piesaistīti no vairākām programmām un avotiem, un 

tika izlietoti saskaņā ar apstiprināto projektu un līgumu nosacījumiem atbilstoši LPR AP 

apstiprinātajām budžetu tāmēm. 

Latgales plānošanas reģiona finansēšanas avotus 2021. gadā veidoja: 

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) valsts budžeta 

finansējums saskaņā ar noslēgto Vienošanos “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”  

programmās - 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" un 31.00.00 "Atbalsts 

plānošanas reģioniem" pamatdarbības funkciju īstenošanai, 63.07.00 “Eiropas Sociālā 

fonda (ESF) projekti (2014-2020)” programmas, 69.00.00 "Mērķa "Eiropas teritoriālā 

sadarbība" pārrobežu sadarbības programmas, projektu un pasākumu īstenošana" 

programmas, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā 

attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu priekšfinansēšanai un 

līdzfinansēšanai un neliela apjoma grantu shēmas apsaimniekotāja funkciju īstenošanai. 

2. Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) valsts budžeta finansējums valsts budžeta 

programmas 31.08.00 “Transferts plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta 

pakalpojumu nodrošināšanai” ietvaros, pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2021. 

gadam”. 



Latgales plānošanas reģiona 2021.gada Publiskais Pārskats 

 

 63

3. Pašvaldību finansējums Latgales speciālās ekonomiskās zonas (turpmāk – LSEZ) pārvaldes 

darbības nodrošināšanai, saskaņā ar LPR Attīstības padomē apstiprināto finansēšanas 

plānu 2021. gadam. 

4. Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi pārrobežu projektu ietvaros. 

Saņemtie transferti no VARAM tiek izlietoti saskaņā ar apstiprinātajiem darba plāniem, 

lai sasniegtu noteiktos darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus piešķirtā valsts budžeta 

finansējuma ietvaros. Saņemtie transferti no SM tiek izlietoti saskaņā ar tāmi, lai sasniegtu 

noteiktos darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus piešķirtā valsts budžeta finansējuma 

ietvaros. Saņemtie transferti no pašvaldībām tiek izlietoti saskaņā ar tāmi LSEZ pārvaldes 

darbības nodrošināšanai. 

Latgales plānošanas reģiona budžeta finansējumu un tā izlietojumu pa izdevumu pozīcijām var 
aplūkot 4.tabulā. 
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4. tabula (euro) 

 

 

Ieņēmumu palielinājums, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, saistīts ar Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

īstenošanu, 2021. gadā uzsākot jaunus projektus un pabeidzot īstenot uzsāktos. Izdevumu 

pieaugums, galvenokārt, saistīts ar īstenotajām projektu aktivitātēm, mazinoties 

ierobežojumiem valstī, kā arī uzsākot jaunus projektus. 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 
izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts likumā faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

1 109 358 1 374 071 1 374 071 

1.1. Valsts budžeta transferti: 

1.1.1. Latgales plānošanas reģiona 
pamatdarbības nodrošināšanai 

182 752 182 752 182 752 

1.1.2. Latgales plānošanas reģiona 
uzņēmējdarbības centra darbības 
nodrošināšana 

113 540 113 540 113 540 

1.1.3. Finansējums pabeigto ES projektu 
rezultātu uzturēšanai 

6 200 6 200 6 200 

1.1.4. Pilotprojekts pašvaldībās 
reemigrācijas veicināšanai  

44 800 40 000 40 000 

1.1.5. Satiksmes ministrijas finansējums 43 050 43 000 43 000 

1.1.6. Saņemtie transferti no VARAM 
ES politikas instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajiem projektiem 

600 928 934 907 934 907 

1.2. ārvalstu finanšu palīdzība 50 205 1 672 1 672 

1.3. Pašvaldību transferti LSEZ 
darbības nodrošināšanai 

52 000 52 000 52 000 

2. Izdevumi (kopā) 1 447 275 1 918 287 1 918 287 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 441 411 1 841 417 1 841 417 

2.1.1. kārtējie izdevumi 714 134 908 361 908 361 

2.1.2. subsīdijas, dotācijas un sociālie 
pabalsti 

115 588 82 170 82 170 

2.1.3. kārtējie maksājumi Eiropas 
Savienības budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

131 285 186 941 186 941 

2.1.4. uzturēšanas izdevumu transferti 480 404 663 945 663 945 

2.2. kapitālie izdevumi 5 864 76 870 76 870 
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3.2. Latgales plānošanas reģiona personāls  

Kopš 2021.gada 9.augusta Latgales plānošanas reģiona darbu vada attīstības padomes 

priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Balvu novada domes priekšsēdētājs, sadarbībā ar attīstības 

padomes priekšsēdētāja diviem vietniekiem - Gunāru Upenieku, Krāslavas novada domes 

priekšsēdētāju un Aleksandru Bartaševiču, Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāju.  

Latgales speciālās ekonomiskās zonas Uzraudzības komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs 

Jānis Lāčplēsis un priekšsēdētāja vietnieks Andris Vaivods. Plānošanas reģiona administrācijas 

vadītāja/ Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece  - Iveta Maļina-Tabūne. 

Atskaites periodā plānošanas reģionā uz 2021.gada decembra mēnesi ar pilnu darba 

slodzi strādāja divdesmit pieci darbinieki. Nepilna darba slodze bija astoņiem darbiniekiem. 

 

3.3. Personāla raksturojums 
5.tabula. 

Rādītājs Skaits 2021.gadā 

Faktiskais amata vienību skaits (vidēji gadā) 32 

t.sk. vīrieši 7 

t.sk. sievietes 25 

Strādājošo sadalījums pēc amata  

t.sk. iestādes vadītājs, vietnieks, administrācijas vadītājs, struktūrvienību vadītāji 10 

t.sk. speciālisti 22 

t.sk. tehniskie darbinieki 0 

 

3.4. Personāla mainības situācijas raksturojums 

6.tabula 
Rādītājs Darbinieku skaits  

Faktiskais amata vienību skaits (vidēji gadā) 32 

Personu skaits ar ko uzsāktas darba attiecības 7 

Personu skaits ar ko pārtrauktas darba attiecības 3 

Personāla rotācijas koeficients*   0.125 

Personāla atjaunošanās koeficients**   0.219 

* 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 svarīgām 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 

interneta vietni, kuras adrese no 2017. gada www.lpr.gov.lv, kas 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.  

 

 

1.attēls 

 
 

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

jaunumi sasniegtu Latgali ātrāk. Plānošanas reģiona administrācija var operatīvi atjaunot un 

papildināt informāciju ar jaunākajām ziņām attiecīgajā sadaļā. Ik gadu interneta vietnē ievietoto 

ziņu un notikumu skaits vidēji veido vairāk nekā 2000, kas būtiski palielina informācijas 

pieejamību reģiona iedzīvotājiem.  



Latgales plānošanas reģiona 2021.gada Publiskais Pārskats 

 

 67

Šāda pieeja un reģionāla portāla nepieciešamība atspoguļojas arī tā apmeklētībā, jo ja 

2017. gadā no aprīļa, kad sāka darboties interneta vietne, līdz decembrim to apmeklēja 44 915 

unikālie apmeklētāji, 2018. gadā tādi bija jau 93 567, 2019. gadā - 136 136 apmeklētāji, bet 

2020.gadā interesentu skaits sasniedza 156 970 apmeklētājus. Taču 2021.gadā, ar pandēmiju 

saistīto iedzīvotāju interneta lietošanas tradīju izmaiņām, līdzīgi kā arī vairāku sabiedrisko 

mediju un valsts pārvaldes iestžu interneta vietnes, arī www.lpr.gov.lv uzrādīja skaitliski lielāko 

auditorijas kritumu sasniedzot 108 352. 

Visas LPR sagatavotās 243 ziņas un preses relīzes tiek atspoguļotas portāla 

www.lpr.gov.lv pirmajā lapā kā aktualitātes. Tāpat tiek ieguldīts mērķtiecīgs darbs, lai pozitīvās 

reģiona ziņas operatīvi nokļūtu reģionālajos un nacionālajos plašsaziņas līdzekļos.  

Portālā pieejamā informācija par LPR, Latgales SEZ darbības aktualitātēm, 

svarīgākajiem notikumiem ekonomikā, aktualitātēm jauniešiem, izglītībā, kultūrā u.c. nozarēs, 

kā arī par izsludinātajiem projektu konkursiem, realizācijā esošajiem projektiem, izglītojošiem 

semināriem, apmācībām un dažādu jomu pasākumiem reģionā. Portālā arī ir lasāmas aktuālas 

publikācijas no dažādiem plašsaziņas līdzekļiem, kas skar Latgales reģionu.  

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

plānošanas reģions komunikācijā ar sabiedrību, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ātru informācijas 

plūsmu līdz sabiedrībai, uzzinātu atgriezenisko saiti - tās viedokli par LPR darbību, norisēm 

reģionā un valstī, LPR izveidojis vairākus facebook, youtube, twitter, draugiem.lv un 

Instargram kontus. Apzinoties iedzīvotāju dažādās intereses, vairākos sociālos tīklos, pa 

nozarēm, LPR ir izveidoti pat vairāki konti.  

LPR sociālais konts (2021. gada nogalē 3765 sekotāji): 
https://www.facebook.com/latgales.regions, kurā 2021. gadā ievietotas 586 ziņas, kas 
sasniegusi 721 456 lasītājus. LPR pārraudzībā ir 13 dažādu jomu sociālie konti, no kuriem, 
vispopulārākais ir remigrācijas projektam ar sekotāju skaitu virs 4,6 tk.: 
https://www.facebook.com/es.atgriezos.latgale/, kā arī Latgales uzņēmējdarbības centra konts:  
707 sekotāji), Deinstitucionālizācijas projekta konts https://www.facebook.com/DI-
Latgal%C4%93-108047667323185 (173 sekotāji), projektam Amatniecība bez robežām/ Crafts 
https://www.facebook.com/Craftsmanshipwithoutborders  (220 sekotāji), projektam UAP 
Latgale (528 sekotāji).  

Izveidoti Twitter konti: @LatgalesRegions, un @LPR_LUC, kuriem kopumā 

pievienojušies vairāk nekā 1816 sekotāju – sabiedriski aktīvi cilvēki, politiķi, ierēdņi, 

sabiedriskās organizācijas. Katru dienu reģiona Twitter konti tiek papildināti ar jauniem 

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

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

Lai sasniegtu jauniešu auditoriju, LPR 2019. gada pavasarī izveidoja 

https://www.instagram.com/latgalesplanosanasregions/ kontu, kuram gada laikā sekotāju skaits 

pieaudzis no 765 uz 866 un https://www.instagram.com/es_atgriezos_latgale/ ar 1048 

sekotājiem. Visu LPR sociālo kontu popularitāte iedzīvotāju vidū pieaug ik gadu. 

 

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 (“Lietišķā Latgale”, “Kolnasāta”) un 

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

citu valstu uzņēmumi. Sakārtotā likumdošana, speciālā ekonomiskā zona, Eiropas Savienības 

fondu līdzekļi, kā arī Latgales programma degradēto teritoriju sakārtošanai, ir tikai daži no 

instrumentiem, kas investīcijas Latgalei ļauj kļūt pieejamām un efektīvām. Šiem mērķiem kalpo 

arī jaunizveidotā tīmekļa vietne www.invest.latgale.lv, kas sniedz ieskatu Latgales investīciju 

vidē, kā arī iepazīstina ar aktuālākajiem investīciju objektiem. 

Latgales plānošanas reģiona (LPR) administrācija, lai uzlabotu komunikāciju ar dažādas 

iedzīvotāju grupām un sabiedrību kopumā, 2021. gadā turpinājusi veikt virkni aktivitāšu. 

Kā viena no nozīmīgākajām iedzīvotāju grupām ir jaunieši, kuru pilsoniskai piederībai, 

iesaistei sabiedriskos procesos, patriotismam, uzņēmējpratības paaugstināšanai, reemigrācijai 

u.c. jomās LPR sadarbībā ar sociālajiem partneriem ir rīkojis vairākus pasākumus. 

Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020. gadam īstenošanai Latgales reģionā 

šīs jomas Latgales pašvaldības darbinieku savstarpējai komunikācijai tika turpināta jau 2016. 

gadā aizsāktā informatīvi izglītojošu pasākumu ciklu norise un informācijas apmaiņa.  

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs un Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar 

Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada pašvaldību, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā 

2021. gada februārī rīkoja Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forumu, kurā 

piedalījās 110 dalībniekus. 

Apzinoties Latgales jauniešu ierobežotās iespējas, to salīdzinoši zemo pilsonisko 

līdzdalību sabiedriskajos procesos un, novērtējot viņu vēlmi līdzdarboties savas dzīves 

kvalitātes uzlabošanā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales 

plānošanas reģionu, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Daugavpils Vienības 

pamatskolu, reģiona pašvaldībām un vairākām reģiona jauniešu NVO, 2021. gada aprīlī un 

maijā no Latgales vēstniecības “GORS” rīkoja tiešsaites diskusiju cikla “Ar Eiropys tvierini 

Latgolā” divas diskusijas: ”Eiropas Savienības nākotne – kādā Eiropā vēlamies dzīvot mēs”un 

“Jauniešu uzņēmējdarbība un nodarbinātība”, kurās kopā piedalījās 215 jaunieši un pedagogi. 

Apzinoties uzslavu nepieciešamību jauniešu dzīvē un karjerā, sadarbībā ar Latgales 

pašvaldībām, LPR jūnijā rīkoja pateicības rakstu pasniegšanu sekmīgākajiem, aktīvākajiem 

Latgales vidusskolu absolventiem, kas nu jau ir kļuvusi par tradīciju. Pateicības raksti tika 

pasniegti ap 57 Latgales vidusskolu absolventiem.  

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

piemēram, uzņēmējdarbība, mūžizglītība, profesionālā izglītība, 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.  

2021. 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; 
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• Latgales plānošanas reģiona darbinieku iekšējās komunikācijas kvalitātes 

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

 

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, mediju mājas lapās ir ievietos baneris ar Latgales 

plānošanas reģiona logo, kas apmeklētājus pāradresē uz www.lpr.gov.lv mājas lapu, baneris 

LATGALE BIZNESAM interesentus novirza uz jaunizveidotā tīmekļa vietni investīciju 

attīstībai un piesaistei reģionā http://www.invest.latgale.lv. Tāpat pašvaldību interneta vietnēs 

izvietots Deinstitucioanalizācijas projekta baneris 

https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/.  

5.  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA IECERES 2022.GADAM 

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem, valsts 

institūcijām un sabiedriskajām organizācijām 2021.gadā plāno turpināt darbu pie Latgales 

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

Sadarbībā ar VARAM un reģiona pašvaldībām jāidentificē iespējamo projektu idejas un rīcības 

SAM 5.1.1.4. “Viedās pašvaldības”, kā arī jaunās darbības programmas SAM ietvaros 

realizējamām citām reģionālajām aktivitātēm, darbības RRF un JTF plānu ieviešanai.  

Tiks turpināta Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā 

atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 

integrētajām attīstības programmām" jeb “Latgales programmas” ieviešana, lai pašvaldības 

sadarbībā ar uzņēmējiem uzlabotu un uzņēmējdarbības vajadzībām atjaunotu degradētās 

teritorijas 135,835 ha platībā, radītu 1044 jaunas darba vietas un veiktu nefinanšu investīcijas 

66 793 813,9 EUR apmērā.  

Darbību ietvaros notiks Latgales reģionam svarīgu attīstības virzienu veicināšana un 

jaunu identificēšana, attīstot un ieviešot projektus Eiropas Struktūrfondu, Eiropas Ekonomikas 

zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Eiropas 

kaimiņattiecību un partnerības un pārrobežu sadarbības programmu ietvaros- "Amatniecība bez 

robežām" (LV-RU-018, akronīms -Crafts) ", "Tīrs ūdens programmas reģioniem (LV-RU-003, 

akronīms – Pure Water), Projekts "BUS – Uzņēmējdarbības attīstības iespējas ES ārējās robežas 

reģionos", „Amatu prasmes tūrisma telpā (Tour de Crafts)” un neliela apjoma grantu shēma 

"Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, lai veicinātu nodarbinātību Latgales reģionā, 

atbalstot komersantus jaunu ideju īstenošanā. 2022.gadā plānots ar Eiropas Komisijas 

finansējuma piesaisti izveidot Eiropas Digitālā inovāciju centra kontaktpunktu Latgalē, tādējādi 

sekmējot reģiona uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos un palīdzēt tiem dinamiski reaģēt uz 

digitālajiem izaicinājumiem. 

Turpināsies darbs pie ES Struktūrfondu 2021.-2027.gadam plānošanas perioda projektu 

identificēšnas un iesniegšanas un iesaistīšanās Interreg sadarbības programmu izstrādē, tiks 

organizētas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas 

jautājumiem, ievērojot Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros notiekošās attīstības 

plānošanas pārmaiņas.   
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2022.gadā turpināsies darbs pie Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstības 

veicināšanas pasākumiem, lai nodrošinātu reģiona attīstību un tā atpazīstamību ne tikai 

Latvijas, bet arī starptautiskā mērogā.  

2022. gadā turpināsies projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales 

reģionā” īstenošana saskaņā ar "Pamatnostādnēm sociālo pakalpojumu attīstībai 2014. –2020. 

gadam" un pārrobežu sadarbības projektu īstenošana “Amatniecība bez robežām (Crafts)”, 

“Pure water” un “Amatu prasmes tūrisma telpā” . Tāpat uzsākoties jaunajam plānošanas 

periodam, Latgales plānošanas reģions iesaistīsies jaunu projektu izstrādē. 

Ņemot vērā Diasporas likumā noteikto atbalstu remigrācijas veicināšanai un 2021.gadā 

sasniegtos rezultātus, tad remigrācijas koordinatora darbība Latgales plānošanas reģionā tiks 

nodrošināta arī 2022.gadā. Personām, kas dzīvo ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā, tiks 

nodrošināts informatīvs atbalsts, dažādu praktisku situāciju risināšanā arī turpmāk.   

Lai remigrācijas politika būtu sekmīga, Latgales plānošanas reģionā tiks arī turpmāk 

veicināta sadarbība ar valsts institūcijām, pašvaldību un privātā sektora speciālistiem. Tiks 

turpināta sadarbība ar valsts institūcijām - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, 

Ārlietu ministriju, Nodarbinātības valsts aģentūru, EURES konsultantiem, u.c. Ļoti svarīga 

loma ir pašvaldības iesaistei remigrācijas procesā, tiks turpināta sadarbība ar pašvaldību 

vadītājiem un speciālistiem.  

Arī turpmāk tiks veidota sabiedrības izpratne par remigrācijas nozīmi, to skaidrojot arī 

ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību. Koordinators regulāri veiks komunikāciju ar valsts mēroga un 

reģionālajiem medijiem: TV, radio, laikrakstiem. Potenciālie remigranti un remigranti atzinīgi 

novērtē pašvaldību un plānošanas reģiona mājaslapās izveidotās remigrācijas sadaļas. 

2022.gadā tiks nodrošināta publicitāte LPR mājas lapā, Facebook lapā "Es atgriežos Latgalē" 

un Instagramā “Es atgriežos Latgalē”.  

LPR remigrācijas koordinatora darba gaitā 2022.gadā tiks izmantotas dažādas pieejas 

klientu konsultēšanā: tiks gatavoti personalizēti piedāvājumi, balstoties uz katra klienta vēlmēm 

un vajadzībām; komunikācijas pieeja –interese par to, kā remigrantiem klājas un informācijas 

piedāvāšana par reģionā notiekošo. Ņemot vērā pozitīvo pieredzi ar diasporas pārstāvjiem un 

medijiem, iesāktā prakse tiks turpināta arī 2022. gadā. 

Lai veicinātu vietējo attīstību Latgales plānošanas reģionā, stiprinot LPR un tajā 

ietilpstošo pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības jautājumos un īstenotu pasākumus 

nodarbinātības un uzņēmējspēju veicināšanai, plānots turpināt Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības 

mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteiktā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta 

pasākumi Latgales plānošanas reģionā” īstenošanu. Projekta iesniedzējs: Latgales plānošanas 

reģions; partneri: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM); Norvēģijas 

Agderes reģionālā līmeņa pašvaldība (ARP). Tāpat turpināsies arī iepriekšminētās programmas 

atbalsts neliela apjoma grantu shēmas atklātajā projektu iesniegumu konkursā “Atbalsts biznesa 

ideju īstenošanai Latgalē”, kur LPR ir atbalsta pasākuma ieviesējs, savukārt VARAM 

programmas apsaimniekotājs. 2022.gadā plānoti pasākumi atlikušā programmas finansējuma 

apguvē, organizējot garantu shēmas konkursu nākamās kārtas. 

2022.gadā tiks nodrošināta publicitāte LPR mājas lapā, Facebook un Instagram lapā "Es 

atgriežos Latgalē”. 
Piešķirtie Valsts budžeta un pašvaldību finanšu līdzekļi, kā arī dažādos projektos piesaistītie 

līdzekļi 2022.gadā sekmēs LPR administrācijas struktūrvienību – Latgales uzņēmējdarbības centra, 
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Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, Juridiskās un lietvedības, Attīstības, plānošanas un 

projektu ieviešanas nodaļu, Sabiedriskā transporta nodaļas un pārstāvniecības Rīgā kapacitātes 

paaugstināšanu un to darbības sekmīgu tālākas attīstības procesu. 

Arī turpmāk tiks veidota cieša sadarbība ar reģiona dažādām iedzīvotāju grupām: 

jauniešiem, NVO sektoru, uzņēmējiem u.c., kā arī spēcināta saziņa ar to iedzīvotāju daļu, kas 

līdz šim nav izrādījuši aktīvu pilsonisko aktivitāti. Tiks meklēti jauni saziņas un komunikācijas 

rīki ar sabiedrību, tās efektīvākai informēšanai par aktualitātēm. 

Iepriekšējo gadu darbības laikā radītās iestrādes un 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 līgumu un 

apstiprināto projektu izpildi 2022.gadā ar mērķi veicināt Latgales reģiona sociāli ekonomisko 

attīstību. 

Arī 2022. gadā tiks turpināta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta 

“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” īstenošana, organizējot 

apmācības dažādām mērķa grupām. Aktivizējot jauniešus uzņēmējdarbības uzsākšanai, tiks 

organizētas gan nometne, gan biznesa ideju konkurss. Paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni 

uz ārvalstīm gan pašvaldību darbiniekiem, gan NVO, kas pārstāv uzņēmēju intereses, gan 

biznesa ideju konkursu uzvarētājiem. 

Nodarbinātības veicināšanas un konkurētspējas palielināšanas nolūkā plānots izstrādāt 

reģionam specifisku risinājumu – interešu izglītības programmas uzņēmējdarbības jomā. 

Uzņēmējdarbības izglītības stiprināšana bērnu un jauniešu vidū pozitīvi ietekmēs 

uzņēmējdarbības vides dinamiku reģiona ekonomikā. Programmas tiks izstrādātas 4 vecuma 

grupām: pirmsskolas vecuma bērniem, 1.-4. klases vecuma bērniem, 5.-9. klases vecuma 

bērniem un 10.-12.klases jauniešiem. Norvēģijas partneru galvenais fokuss tiks vērsts uz 

programmas izstrādi 10.-12. klases jauniešiem.   

 

 


