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Labdien, godātie interesenti!
Latgales plānošanas reģiona publiskais pārskats par 2018.gada darbības rezultātiem
ikvienam sabiedrības loceklim dod ieskatu Latgales plānošanas reģiona darbā, detalizēti un
vienkārši izklāstot būtiskākās darbības jomas un rezultātus. Publiskais pārskats satur plašu
informāciju par plānošanas reģiona veiktajiem pasākumiem pārskata gada periodā, finanšu
izlietojumu, personāla attīstību, kā arī iestādes plāniem nākamajiem gadiem.

Reģiona publiskajā gada pārskatā ir apkopota izsmeļoša informācija par notikušajām
aktivitātēm, kā arī plānotajiem darbības virzieniem Latgales plānošanas reģiona attīstībā.
Pieejami dati par reģiona gada budžeta un piesaistītā finansējuma izlietojumu, kā arī par
realizētajiem projektiem 2018. gadā un turpmākajām projektu iecerēm.

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 21 locekļa
sastāvā. Savukārt izpildinstitūcijas funkcijas veic Latgales plānošanas reģiona administrācija,
kas nodrošina padomes pieņemto lēmumu un normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi.

Atzinību un atpazīstamību ir guvis Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs,
kas tika izveidots 2013.gadā ar mērķi nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai
reģionā un izveidot vienotu konsultantu tīklu. Popularitāti Uzņēmējdarbības centrs ieguvis ar
darbu uzņēmēju, iedzīvotāju un jaunatnes vidē, sniedzot vispusīgas konsultācijas, uzturot
informācijas bāzi un izglītojošos materiālus par uzņēmējdarbības iespējām visā reģionā.
Uzņēmējdarbības centra pakalpojumus izmanto visplašākā mērķauditorija, sākot no uzņēmējiem,
uzņēmējdarbības iesācējiem, jauniešiem un beidzot ar pašvaldībām, to iestādēm un
nevalstiskajām organizācijām.

2018.gada laikā turpinājās darbs pie Ministru kabineta 2015.gadā apstiprinātā „Rīcības
plāna Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam” realizācijas, kas ir turpinājums
dokumenta „Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2012.–2013.gadā” ieviešanai. Viens no
šī plāna uzdevumiem ir Latgales uzņēmējdarbības centra darbības stiprināšana ar mērķi
koncentrēt esošos resursus un atbalsta instrumentus uzņēmējdarbības attīstībai Latgalē. Kā
būtisku šī rīcības plāna darbības komponenti ir jāatzīmē papildus atbalsta piesaisti Latgales
pašvaldībām, līdz ar ko tiek panākta iespēja sakārtot uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūru.
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Plāna izstrādes gaitā notika plašas diskusijas ar nozaru ministrijām par plānā iekļaujamajiem
pasākumiem, kas notika vienlaikus ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas
perioda atbalsta ieviešanas nosacījumu izstrādi, kas skar plāna projektā iekļautos pasākumus.

2018.gada periodā turpinājās intensīvs darbs pie Latgales speciālās ekonomiskās zonas
darbības attīstības, turpināja darboties Latgales SEZ uzraudzības komisija un izveidotā
pārvaldes struktūra.

Līdz ar to turpināsies darbs pie Latgales rīcības plānā izvirzītā mērķa: panākt aktīvāku
iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, kā arī radīt labvēlīgākus nosacījumus privāto
investīciju piesaistei Latgalei. Šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams kompleksi īstenot Latgales
attīstības stratēģiju 2030 un Latgales attīstības programmu 2010. - 2019.g. saskaņā ar
Nacionālo attīstības plānu, kā arī saskaņojot un apvienojot aktivitātes un projektus no Eiropas
Komisijas piedāvātajiem tematiskajiem mērķiem ar privātajiem investoriem.

Publiskais gada pārskats domāts ikvienam Latgales iedzīvotājam, kā arī valsts un
pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām.

Reģiona publisko pārskatu sagatavoja Latgales plānošanas reģiona administrācijas
darbinieki. Dokuments pieejams publiski www.lpr.gov.lv.

Patiesā cieņā,
Gunārs Upenieks
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks
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. Plānošanas reģiona
teritoriju veido šādas vienotas administratīvās teritorijas: divas nacionālas nozīmes pilsētas –
Daugavpils un Rēzekne, un 19 novadi - Aglonas novads, Baltinavas novads, Balvu novads,
Ciblas novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Kārsavas novads,
Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Riebiņu
novads, Rugāju novads, Vārkavas novads, Viļakas novads, Viļānu novads, Zilupes novads.
Plānošanas reģiona lēmējorgāns ir Latgales plānošanas reģiona (LPR) attīstības padome
(LPRAP). Padome ir saskaņā ar Reģionālās attīstības likumā noteikto Plānošanas reģionā
ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta institūcija. LPRAP pārstāvniecība ir
pa vienam pašvaldību izvirzītam pārstāvim no katras Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās
pašvaldības. Līdz ar to LPRAP sastāvu veido 21 Latgales pašvaldību vadītāji un deputāti, no
kuru vidus saskaņā ar LPR Nolikumu tiek ievēlēti LPRAP priekšsēdētājs un priekšsēdētāja
vietnieks. LPRAP pārstāv Latgales pašvaldību viedokli un intereses, organizē un vada
ilgtermiņa attīstības plānu un stratēģiju izstrādi un realizāciju, un politiskā līmenī pārstāv
Latgales reģiona intereses, kā arī identificē un virza kopīgus projektus reģiona attīstībai.
LPRAP var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir Plānošanas reģiona kompetencē, tai skaitā tās
pienākumos ir apstiprināt, papildināt un grozīt Plānošanas reģiona 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
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reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un prioritātes, noteikt
Plānošanas reģiona simboliku, kā arī citas darbības.
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvs 2018.gadā
Sakarā ar to, ka 2018.gadā divās Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās (Aglonas
novadā un Daugavpils novadā) notika domju priekšsēdētāju maiņa, saskaņā ar Reģionālās
attīstības likumu 2018.gada 9.novembrī Daugavpilī tika sasaukta Latgales pašvaldību
priekšsēdētāju kopsapulce, kurā tika veiktas izmaiņas Latgales plānošanas reģiona attīstības
padomes sastāvā saskaņā ar Aglonas novada pašvaldības un Daugavpils novada pašvaldību
domju lēmumiem par savu pārstāvju deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona attīstības
padomes sastāvā.
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sastāvs 2018.gadā:


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



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





Jānis Lāčplēsis, Daugavpils pilsētas domes deputāts;
Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs;
Ingūna Barkeviča, Aglonas novada domes priekšsēdētāja (līdz 09.11.2018.);



Juris Butēvics, Aglonas novada domes priekšsēdētājs (pēc 09.11.2018.);



Aigars Pušpurs, Balvu novada domes priekšsēdētājs;



Sarmīte Tabore, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja;



Juris Dombrovskis, Ciblas novada domes priekšsēdētājs;



Aivars Trūlis, Dagdas novada domes priekšsēdētājs;





Janīna Jalinska, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja (līdz 09.11.2018.);
Arvīds Kucins, Daugavpils novada domes priekšsēdētājs (pēc 09.11.2018.);
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;
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Jekaterina Ivanova, Viļānu novada domes priekšsēdētāja;



Vitālijs Vaļdens, Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks.

Plānošanas reģiona struktūra 2018.gadā :
1.

Attīstības padomes priekšsēdētājs

2.

Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks

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 vadītājs
5.3. Projekta vadītāja asistents
5.4. Projektu koordinatori
5.5. Grāmatvedis- finansists
5.6. Grāmatvedis
5.7. Finanšu speciālists
5.8. Jurists
5.9. Juriskonsults
5.10. Informācijas vadības speciālists
5.11. 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. Latgales pārstāvniecības Rīgā vadītājs
8.4. Komercdarbības speciālists
8.5. Reģionālais reemigrācijas projekta koordinators

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
starptautiskā līmenī

interešu

pārstāvniecība

nacionālā

un

2018.gadā tika nodrošināta Latgales plānošanas reģiona interešu pārstāvniecība
nacionālā un starptautiskā līmeņa darba grupās, vadības grupās un padomēs:
 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 perioda Uzraudzības komitejā;
 Latvijas Pašvaldību savienības valdē;
 Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020.gadam Uzraudzības
komitejā;
 Satiksmes ministrijas Optiskā tīkla uzraudzības padomē;
 Daugavas upju baseinu apgabala konsultatīvajā padomē;
 Sabiedrības integrācijas fonda padomē;
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Eiropas Savienības fondu
ieguldījumu koordinēšanas, īstenošanas un uzraudzības Reģionālās attīstības
koordinācijas padomē;
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 2014-2020 programmas Eiropas reģionālā attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas
Sociālā fonda Uzraudzības Komitejā;
 Veselības ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.5.pasākuma un Eiropas
Sociālā fonda 1.3.2.pasākuma uzraudzības komisijā;
 Lietuvas – Latvijas, Latvijas – Krievijas, Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas ES pārrobežu
sadarbības programmu 2014.-2020.gadam Uzraudzības komitejās;
 Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā;
 Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta padomē;
 ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Uzraudzības padomes sastāvā;
 Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas Reģionālās sadarbības darba grupas sastāvā;
 Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietu apakškomisijas sastāvā;
 Finanšu ministrijas izveidotajās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejās.

1.4.
1.4.1.

Reģiona attīstības un plānošanas dokumenti
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 2020. gadam nepieciešama uzmanības fokusēšana uz ienākumu radīšanu Latgales
reģiona iedzīvotājiem – kas nozīmē cilvēka cienīgus dzīves apstākļus, darbu un ienākumus.
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Ir nepieciešams radīt 30 000 jaunu darbavietu, vienlaicīgi saglabājot esošās (esošajiem
uzņēmumiem kāpinot darbības efektivitāti, tehnoloģisko izcilību un darbaspēka
produktivitāti). Tikai šāda scenārija gadījumā kļūst iespējama būtiska dzīves kvalitātes
uzlabošanās un aktīvas sabiedrības veidošanās. Tūlītējās darbības ir vērstas uz rīcībām, kas
vairos pilsētu pievilcību, uzņēmējdarbības efektivitāti un prasmes strādāt ar finanšu resursiem.
Par veiksmīgu stratēģijas realizāciju liecinās reģiona iedzīvotāju skaits, kurš 2030. gadā būs
vismaz 300 000 iedzīvotāju.
Latgales stratēģija nosaka četrus stratēģiskos virzienus, kuri koncentrē uzmanību
galvenā mērķa sasniegšanai. Tie ir cieši saistīti savstarpēji, vienlaikus katrs prasot speciālus
uzdevumus. Latgales reģiona izaugsme būs iespējama, ja reģionā būs attīstīta 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 attīstības programmas
līdz 2019.gadam.
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1.4.3. Latgales reģiona attīstības programma 2010.-2019.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.
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 2018.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 16
prioritārie un 15 rezerves projekti, kurus reģiona pašvaldības un Alūksnes novads ieviesīs līdz
2020.gadam. Latgales PR attīstības programmas pielikums ir Latgales reģiona un Alūksnes
novada piedāvājums ES finanšu perioda 2014-2020 ietvaros mērķtiecīgi ieviest darbības, lai:
o revitalizētu jeb atjaunotu degradētās teritorijas, reģenerējot tās atbilstoši
pašvaldību attīstības programmām,
o nodrošinātu videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo
izaugsmi,
o radītu jaunas darbavietas.
1.4.4. Attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzības pārskats
2017.gada 8.decembra LPR AP sēdē tika izskatīts un apstiprināts Latgales plānošanas
reģiona attīstības plānošanas dokumentu - Latgales stratēģijas 2030 un Latgales reģiona
attīstības programmas “Latgales programma 2010.-2017.” īstenošanas uzraudzības pārskats.
Šos programatiskos dokumentus Latgales plānošanas reģiona attīstības padome apstiprināja
2010.gada nogalē. Tuvāko gadu laikā prioritātes ir - uzņēmējdarbības atbalsts un prasmes
strādāt ar finanšu resursiem – atsevišķa darbības programma. Latgales reģiona attīstības
programma sastāv no desmit darbības programmām. Apjomīgākā no tām „Latgale ID” –
darbības programma uzņēmējdarbības atbalstam Latgalē, t.sk. atbalsts iesācējiem, esošajiem
uzņēmumiem ar eksportspēju, investoriem, sociālajiem uzņēmumiem, sadarbībai nozares
ietvaros un uzņēmējdarbības izglītība. Analizējot statistikas rādītājus, secināms, ka virzība uz
vidēja termiņa rādītājiem daļēji ir notikusi vēlamajā virzienā, bet nepieciešams turpināt
uzsāktos pasākumus Latgales reģiona izaugsmei. Uz reģiona attīstību lielu ietekmi atstāja
Latvijas finanšu un pārvaldes krīze (2008-2010). Vairākus gadus pēc krīzes Latgales reģionā
turpināja pieaugt bezdarba rādītāji, jo tika samazināts darba vietu skaits valsts pārvaldes
iestādēs reģionos un daudzi valsts pārvaldes pakalpojumi tika centralizēti.
Novērtējot rādītāju izmaiņas ir secināms, ka:
 Latgales reģiona iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Šī tendence saglabājas visā
valstī kopumā. Joprojām dzimušo skaits nespēj nosegt mirušo skaitu un, papildus tam,
iedzīvotāji turpina emigrēt uz citiem reģioniem, lielākoties Rīgas, un uz ārvalstīm. Esošā
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tendence norāda uz iespējamu iedzīvotāju skaita samazināšanos zem 300 tūkstošiem reģionā
2030.gadā.
 Privātā sektora īpatsvars pievienotās vērtības radīšanā reģionā ir palielinājies par 3,4
%punktiem, kas ir pozitīva tendence. Lai sasniegtu ilgtermiņa stratēģisko mērķi 82%,
jāturpina uzsāktie pasākumi uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un investīciju piesaistei
reģionā.
 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. Atšķirīgo vidējās darba samaksas aprēķinu dēļ nevar precīzi noteikt atšķirības %, bet
provizoriski aprēķini liecina, ka ilgtermiņā var neizdoties sasniegt prognozētos 60% no ES
vidējās bruto darba samaksas līmeņa.
 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%. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi 2030.gadā
8%, ir nepieciešams vēl lielāks aktivitāšu kopums valstiskā līmenī, kas veicinātu
uzņēmējdarbības attīstību, jaunu darbavietu radīšanu reģionos. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
īpatsvars aug par aptuveni 1,5 %punktiem gadā. Nodarbināto iedzīvotāju skaits ir svārstīgs,
nodarbinātības līmenis ilgtermiņā lēnam pieaug.
 Reģionālās atšķirības valstī nemazinās. Mēneša vidējā bruto darba samaksa Latgales
reģiona privātajā sektorā ir zemāka nekā sabiedriskajā sektorā.
Lai sasniegtu Latgales reģiona attīstības programmā “Latgales programma 2010.2019.” izvirzītos mērķus, jāturpina iesāktās aktivitātes, līdz ar to tika pagarināts “Latgales
programmas 2010.-2017.” darbības termiņu par diviem gadiem, nosakot to līdz 2019.gadam.
Lai sasniegtu Latgales Stratēģijā 2030 izvirzīto mērķi panākt straujāku reģiona
ekonomisko attīstību, LPR jāturpina Stratēģijas 2030 un Latgales attīstības programmas
2010.-2019.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.
Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 2015.gadā tika izstrādāts un
Ministru kabinetā 2015.gada 29.aprīlī ar rīkojumu Nr.230 apstiprināts „Rīcības plāns Latgales
reģiona izaugsmei 2015.–2017.gadā” jeb otrā Latgales programma, lai uzlabotu
uzņēmējdarbības vidi, atbalstītu un veicinātu mazo un vidējo uzņēmējdarbību, palielinātu
privātā sektora īpatsvaru, apturētu valsts nomaļu iztukšošanos un iedzīvotāju emigrāciju
galvenokārt no lauku pašvaldībām, kā arī mazinātu nevienlīdzību starp atsevišķiem valsts
reģioniem un pašvaldībām SAM 5.6.2. ietvaros. 2018.gada laikā noritēja darbs pie šī plāna
realizācijas, kā arī turpinājās iepriekšējos gados uzsāktais darbs pie projektu sagatavošanas
degradēto teritoriju revitalizācijai, lai izveidotu uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un piesaistītu
investīcijas, radītu jaunas darbavietas.
Līdz 2018.gada beigām SAM 5.6.2. III kārtas ietvaros ir sagatavoti un CFLA iesniegti
12 projekti par kopējo summu 58 81 943 EUR, ERAF finansējuma daļa – 43 305 442 EUR.
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.
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Viens projekts par kopējo summu 2 218 458 EUR (ERAF daļa 1 718 433 EUR)
Alūksnes pilsētā jau veiksmīgi noslēdzies, atjaunojot 4,92 ha degradēto teritoriju, radot 34
jaunas darba vietas un investējot 2 100 000 EUR.
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 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.
Ziņojumā secināts, ka kopš 2010.gada palielinās iedzīvotāju īpatsvars, kam tiek
piegādāts atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens. Ņemot vērā ūdenssaimniecības projektu lielo
apjomu reģionā, nepieciešams mudināt iedzīvotājus un veikt mērķtiecīgas darbības, lai notiktu
aktīvāka pieslēgšanās centralizētajām ūdenssaimniecības sistēmām.
Latgales plānošanas reģionam jāturpina sekmīgās iestrādnes, lai sadarbības projektu
ietvaros veicinātu un attīstītu mazo atpūtas infrastruktūru un tūrismu reģionā, popularizētu
dabas vērtības.
Daudzi reģionā īstenotie infrastruktūras būvniecības vai renovācijas projekti ir
veiksmīgi iekļāvušies pilsētu un dabas ainavās un kļuvuši par identitātes vēstnešiem. Jāliek
uzsvars uz to popularizēšanu un izmantošanu arī tūristu piesaistei. Latgales plānošanas
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reģionam, veiksmīgi sadarbojoties ar pašvaldībām, ir izdevies integrēt attīstības plānošanas
dokumentos ainavu un dabas vērtību apzināšanu un saglabāšanu.
Reģionā būtiski nesamazinās lauksaimniecībā izmantoto zemju īpatsvars, un tas ir
augstāks kā vidēji valstī, sastādot 45.1% no reģiona kopplatības. Latgales reģiona
lauksaimnieki ir saņēmuši 90% atbalstu uz vienu hektāru no valstī vidējā. Reģiona vidējā
lauksaimniecībā izmantotā platība ir 11 ha, kas ir 64% no vidējās apsaimniekotās platības
valstī kopumā.
Latgales reģionā ir nozīmīgs bioloģisko lauksaimnieku īpatsvars, 2016.gadā reģionā
bija 34% no bioloģiski apsaimniekotajām platībām valstī.
Sekmīgi īstenojas valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve un
atjaunošana un nosusināto lauksaimniecības zemju platība 2017.gadā ir 340 353.9 ha.
Ir ievērojami uzlabojusies valsts un vietējās nozīmes autoceļu kvalitāte, kā rezultātā
samazinās ceļā pavadītais laiks un ieguldījumi autotransportlīdzekļos. Tiek prognozēta
intensīva elektrotransporta attīstība.
Reģionā ir būtiski palielinājies interneta izmantotāju īpatsvars. Tas ļauj prognozēt
aktīvāku elektronisko pakalpojumu izmantošanu.
Atskaites periodā bija zema iedzīvotāju aktivitāte energoefektivitātes projektu
iniciēšanā un ieviešanā. Nepieciešama lielāka atbalsta intensitāte un līdzfinansējuma
nodrošināšana.
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 2018.GADĀ
2.1.

Latgales plānošanas reģiona darbības rezultatīvie rādītāji

Saskaņā ar 2018.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 2018.gadā

Reģionālās attīstības likumā, Teritorijas plānošanas likumā un Attīstības plānošanas sistēmas likumā
noteikto funkciju īstenošana
1. Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības
Ar LPR AP 09.11.2018. sēdes lēmumu Nr.3.4
plānošanas dokumentu
apstiprināts akualizētais LPR attīstības programmas
izstrāde/aktualizācija, ieviešana un
2010-2019 8.pielikums "Projekti Latgalē un Alūksnes
ieviešanas uzraudzība
novadā" ar 5.6.2 SAM projektu idejām (1)
Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze
portālā www.lpr.gov.lv (1)
2. Veikti attīstības plānošanas dokumentu
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
ieviešanas pasākumi (2)
5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētājām
attīstības programmām” trešās atlases kārtas projektu
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Nr.
p.k.

Pasākums
(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti 2018.gadā
ieviešanas progresa apkopojums portālā www.lpr.gov.lv
(1)

3.

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

4.

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

5.

Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās
attīstības atbalsta pasākumi

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)
Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības
stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību
plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (16)
Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo
pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (4)
Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un
nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu
izstrādei un pilnveidošanai (16)
Nodrošināta līdzdalība nacionālā līmeņa institūciju
darba sanāksmēs, sēdēs un padomēs(17)
Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (4)
Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku
personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības
atbalsta saņemšanai (4)
Īstenoti pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai
(2) (seminārs pašvaldību un to iestāžu darbiniekiem par
Zaļo publisko iepirkumu; apmācību seminārs pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas, zemes lietu
speciālistiem, juristiem ar VARAM TA departamenta
līdzdalību)

Sabiedriskā transporta organizēšana reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos
6.

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

Sagatavoti priekšlikumi par reģionālo maršrutu
grozījumiem (45)
Organizēti informatīvie semināri par sabiedriskā
transporta nozares aktualitātēm sadarbībā ar Valsts SIA
“Autotransporta direkcija” (1)
Sagatavoti materiāli un priekšlikumi reģiona pārstāvim
Sabiedriskā transporta padomes sēdēm
Apkopota un sniegta informācija ATD par skolēnu
maršrutiem reģiona teritorijā (maršrutu apraksti un
shēmas)
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.148 “Prasības
plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās
atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami
pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” uzsākta
pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru
licencēšana
Veikta maršrutu tīkla optimizācija, izveidots
Sabiedriskā transporta maršrutu tīkla sadalījuma lotēs
2021.-2030.gadam.
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Nr.
p.k.

Pasākums
(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti 2018.gadā

Plānošanas reģiona administrācijas darbības nodrošināšana
7.

PR attīstības padomes darba nodrošināšana

8.

PR budžeta sagatavošana un iesniegšana
attīstības padomē
9. Vienošanās un Vienošanās grozījumu par
valsts budžeta finansējuma izlietojumu starp
VARAM un LPR saskaņošana, izvērtēšana
un noslēgšana.
10. PR finanšu un darba plāna atskaišu
sagatavošana un iesniegšana VARAM

11. Nodrošināta Uzņēmējdarbības centra
darbība
12.
EPSON tīkla darbības nodrošināšana
13. Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana

Organizētas attīstības padomes sēdes (5)
Organizētas rakstiskās procedūras Attīstības padomes
lēmumu pieņemšanai (10)
Organizēti LPR darbinieku semināri (2)
Sagatavots
un
iesniegts
attīstības
padomē
apstiprināšanai LPR 2019.gada budžets
Sagatavota Vienošanās par valsts budžeta finansējuma
izlietojumu un ar to saistītie pielikumi, iesniegti un
apstiprināti VARAM un LPRAP
Sagatavotas un iesniegtas VARAM mēneša finanšu
atskaites (12)
Sagatavots un iesniegts VARAM gada pārskats (1)
Sagatavots un iesniegts VARAM LPR publiskais
pārskats (1)
Sagatavotas un iesniegtas VARAM darba plāna
ceturkšņa atskaites (4)
Īstenota uzņēmējdarbības centra darbība (1)
Uzturēta EPSON kontaktpunkta darbība (1)
Uzturēti pabeigto projektu rezultāti (1)

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

Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās
darbības veicināšanai un nodrošināšanai

Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta
starpniecību komersantiem saistībā ar: uzņēmējdarbības
attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu (167)
Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem
ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras atrašanai un attīstībai (15)
Organizētas tirdzniecības misijas (1)
Organizēta dalība izstādēs un gadatirgos (3)
Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (1)
Izstrādāti pašvaldību uzņēmējdarbības vides pārskati
(21)

15. Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi

Organizēti informatīvi pasākumi par uzņēmējdarbības
konkurētspējas celšanas jautājumiem reģiona
pašvaldībās (15)
Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos
(konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki
izstādēs un pieredzes vizītēs (266)
Dalība uzņēmēju apvienojušās organizācijās reģiona
pašvaldībās (3)
Informatīvi pasākumi par LUC sniegtajiem
pakalpojumiem pašvaldību KAC (12)
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Nr.
p.k.

Pasākums
(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti 2018.gadā
LUC biznesa mēnesis pasākumi reģiona izglītības
iestādēs (11)
Dalība citu organizāciju rīkotos pasākumos, sniedzot
LUC prezentāciju par uzņēmējdarbības attīstības
jautājumiem. (6)
Organizēts konkurss “Latgales reģiona uzņēmēju gada
balva 2018” (1)
Dalība 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ES
struktūrfondu un Lauku attīstības programmas
uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu plānošanas un
ieviešanas Uzraudzības komisijās, apakškomisijās (10)
Dalība LIAA biznesa inkubatoru konsultatīvajā
komisijā Latgales reģionā (6)
Organizētas “Latgales dienas Rīgā”(1)
Interneta vietņu www.lpr.gov.lv; www.invest.latgale.lv
informācijas aktualizēšana (2)
LUC kontu aktualizēšana un uzturēšana sociālajos tīklos
(1)
Preses relīžu sagatavošana un izsūtīšana (30)

Latgales plānošanas reģions projekts „ Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās
attīstības pasākumu izstrāde” 4.3-24 /NFI/INP-001
16. Stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu
kapacitāti un sniegt atbalstu
uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos

Nodrošināta Latgales Pārstāvniecībā Rīgā darbība
(projekts noslēdzās 30.04.2018)

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam
Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes
celšanai (Open Leadership), LLI-59
17. Stiprināt publiskā sektora pakalpojumu
Tika organizēta Projekta vadības grupas un Ieviešanas
kvalitāti projekta partneru institūcijās un
grupas sanāksmes (3)
Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionu
Otrais projekta partnera ziņojums tika iesniegts
pašvaldībās, veicinot sadarbību un palielinot 14.05.2018, bet trešais – 14.11.2018., izmantojot eMS
darbinieku kapacitāti.
sistēmu.
Tika organizētas LPR pašvaldību vadītāju un darbinieku
apmācības (11)
Tika organizēta divu dienu reģionālā praktiskā
konference Daugavpilī 17.04.-18.04.2018.
Tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni (15)
Tika organizētas koučinga sesijas LPR pašvaldībām un
LPR (484 h gadā)
Preses relīžu sagatavošana un publicēšana, projekta
publicitātes nodrošināšana (4)
Mārketinga materiālu izgatavošana: brošūra (1),
reprezentatīvie materiāli (1)
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam
Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm (risk-free), LLI-402
18. Veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu
teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu un
jauniešu sociālo integrāciju caur sportu,
uzlabojot sabiedrisko āra sporta

Nodrošināta projekta ieviešanas un uzraudzības grupu
tikšanās (2)
Nodrošināta projekta atskaišu sagatavošana (2)
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Nr.
p.k.

Pasākums
(Darba nosaukums)
infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā
arī nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un
sadarbību starp organizācijām, lai radītu
sporta kultūru šajās teritorijās.

Darbības rezultāti 2018.gadā
Kapacitātes stiprināšanas pasākumi apmācības
personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un
jauniešiem (1)
Preses relīžu sagatavošana un publicēšana (2)
Projekta publicitātes nodrošināšana sociālajos medijos
(5)

Eiropas Sociālā fonda projekti (2014-2020); Projekts „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā”; Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/005
19. Palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi
pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā
personām ar invaliditāti un bērniem.

Tika izstrādāts Latgales reģiona DI plāns, saskaņots
SPAP ar nosacījumu un rakstiskajā procedūrā tika
saskaņota Latgales reģiona DI pāna gala redakcija
Tika izstrādāti BSAC reorganizācijas plāni (7), kas ir DI
plāna pielikumi.
Tika izstrādāts VSAC "Latgale" filiāles "Kalkūni"
reorganizācijas pāns (1), kas ir DI plāna pielikums.
Tika veikta tehniskās specifikācijas precizēšana un
saskaņošanas ar LM; Latgales reģiona VSAC personu ar
GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā notiks pēc
sociālo mentoru un VSAC speciālistu apmācību
organizēšanas un personu ar GRT izteiktās vēlmes
uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, provizoriski 2020.
gadā, kad būs izveidota atbilstoša infrastruktūra.
4 personām ar GRT tiek nodrošināts grupu dzīvokļa
pakalpojums. Uzsākts sniegt grupu dzīvokļa
pakalpojumu 5 jaunām personām un 19 personām
speciālizētās darbnīcas pakalpojumi. Saņemti jauni
iesniegumi no personām ar GRT par SBSP sniegšanu un
pieņemti lēmumi par paklapojumu piešķiršanu. Kopā
2018. gada ietvaros SBSP ir sanēmušas 58 unikālās
pesonas ar GRT.
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales
reģiona bērniem ar FT - kopā 2018. gada ietvaros SBSP
ir saņēmuši 139 bērni ar FT (unikālās personas) un 21
bērnu ar FT likumiskais pārstāvis.
Organizēta kopīga integrējoša nometne bērniem BSAC
un bērniem no ģimenēm, kā arī organizēts pieredzes
apmaiņas brauciens reģiona pašvaldību sociālajiem
darbiniekiem un attīstības speciālistiem par SBSP
sniegšanas izveides un iespējām.
Nodrošināta projekta publicitāte. Visās projekta
īstenošanas vietās izvietoti informatīvie plakāti (vismaz
A3). Regulāri papildināta www.lpr.gov.lv mājas lapas
sadaļa ar informāciju par projekta aktualitātēm (ne retāk
kā 3 x ceturksnī)
Nodrošināta projekta vadība, sagatavotas ceturkšņa
atskaites.

Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes “Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu
dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”” nodrošināšana
20. Nodrošināta Latvijas simtgades pasākuma
Reģionu dienas aktivitātes “Dāvana
Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu

Aktivitātes un tās norises popularizēšana, ievietojot
nacionālā vai reģionālā līmenī sagatavoto informāciju
plānošanas reģiona tīmekļa vietnē, reģionālajos un
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Nr.
p.k.

Pasākums
(Darba nosaukums)
krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar,
šodien, rīt”” aktivitātes īstenošana

Darbības rezultāti 2018.gadā
vietējos laikrakstos, kā arī informācijas sniegšana
dažādos pasākumos, t.sk. plānošanas reģiona attīstības
padomes sēdēs un iespēju robežās vismaz vienā
reģionālās televīzijas sižetā
Aktivitātes atbalsta grupas koordinēšana, iesaistot tajā
vismaz vienu pārstāvi no katras plānošanas reģiona
pašvaldības
Reģiona pašvaldību publisko un skolu bibliotēku,
muzeju, fizisko personu un fizisko personu grupu
konsultēšana par līdzdalību aktivitātē
Atgriezeniskās saites nodrošināšana par aktivitātes
norisi, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar papildus
informācijas iesniedzējiem individuāli .
Ainavu balvas nolikuma saskaņošana.
Ainavu balvas reģionālās atlases organizēšana un
rezultātu apkopošana atbilstoši nolikumam
Papildus informācijas
par 10 ainavu dārgumiem
rediģēšana elektroniskās krātuves un izstādes
vajadzībām, ņemot vērā LNB ieteikumus
10 plānošanas reģiona ainavu dārgumu fotofiksācija
nodrošināšana, ņemot vērā LNB nosacījumus
Reģionālo diskusiju, izstāžu organizēšana sadarbībā ar
VARAM, LNB (noorganizēta viena reģionālā diskusija
un izstāde)
Materiālu sagatavošana Ainavu balvas nacionālajai
atlasei, ņemot vērā VARM ieteikumus
Līdzdalība noslēguma pasākuma organizēšanā, ņemot
vērā LNB un VARAM ieteikumus
Priekšlikumu gatavošana par plānošanas reģiona
ainavām, kas iekļaujamas Latvijas Kultūras kanonā
(Sagatavoti priekšlikumi par PR ainavu dārgumu
iekļaušanu Latvijas Kultūras kanonā)
Līdzdalība 4 sanāksmēs vai Ainavu ekspertu padomes
sanāksmēs, ko organizē VARAM
Atskaites sagatavošana par 4.1.-4.13. uzdevumu
īstenošanu, ņemot vērā Latvijas valsts simtgades biroja
prasības (iesniegta atskaite VARAM)

Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai “Reģionālās reemigrācijas koordinators”
21. Nodrošināta pilotprojekta “Reģionālās
reemigrācijas koordinators” īstenošana

Reģionālā koordinatora darbības nodrošināšana
Ārvalstīs esošo personu (vai ģimeņu) konsultēšana par
reemigrācijas iespējam. Kopumā 2018.gada ietvaros
Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinators ir
apzinājis un sniedzis priekšlikumus vajadzību
risināšanai (nosūtīts piedāvājums – saņemta atbilde) 356 remigrantiem.
Reģionālās atlases organizēšana, lai piešķirtu
reemigrācijas grantu. Tika sniegtas konsultācijas 36
reemigrantiem par atgriešanās grantu, saņemti 3
pieteikumi. 11.10.2018. LPR izveidota vērtēšanas
komisija veica iesniegto trīs atgriešanās granta
pretendentu pieteikumus. Tika secināts, ka iesniegtie
projekti neatbilst 07.08.2018. Ministru Kabineta
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Nr.
p.k.

Pasākums
(Darba nosaukums)

Darbības rezultāti 2018.gadā
noteikumu Nr.496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma
īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”
4.1.punkta prasībām.
Pilotprakses projektu atbalstīšana reemigrācijas
jautājumos NVO un pašvaldībās. 14.06.2018. tika
noslēgta vienošanās ar Daugavpils pilsētas pašvaldību,
balstoties uz nodibinājuma “Baltic Institute of Social
Sciences” pētījuma “Pašvaldību politikas instrumenti
aizbraukušo iedzīvotāju remigrācijas veicināšanai”
rezultātiem. Daugavpils ir pilotpašvaldība Latgales
plānošanas reģionā.

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.
Latgales SEZ administrācijas 2018.gada īstenotās aktivitātes un pakalpojumu
mārketings:
- Darbs ar Latgales uzņēmējiem un investoriem;
- Darbs ar Latvijas un ārzemju uzņēmējiem un investoriem;
- Dalība ārzemju misijās;
- Darbs ar LR vēstniecību pārstāvjiem – Polijas, Baltkrievijas, Austrijas,
Slovēnijas, Lihtenšteinas.
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- Darbs ar LR ekonomiskajiem atašejiem ārzemēs;
- Tikšanās ar ārzemju delegācijām – ASV, Norvēģija.
2018.gada jūnijā Latgales SEZ administrācija piedalījās Kārsavas novada uzņēmēju
un RTU zinātnieku vizītē Somijā ar mērķi piesaistīt Somijas investoru agro elektro instalāciju
nozarē.
2018.gada novembrī piedalījās LUC organizētajā tirdzniecības misijā Latvijas dienu
Baltkrievijā ietvaros Vitebskā, Polockā un Verhņedvinskā. Tirdzniecības misijas ietvaros tika
organizētas tikšanās ar Baltkrievijas investoriem polikarbonāta, tekstila un kokapstrādes
nozarēs.
Latgales SEZ pārvalde sniedza vairāk nekā 150 individuālo konsultāciju vietējiem
uzņēmējiem un potenciālajiem ārzemju investoriem par LSEZ priekšrocībām;
Latgales SEZ pārvalde ar mārketinga aktivitātēm iesaistījās vairākos citu organizāciju
un Latgales novadu rīkotajos pasākumos, tai skaitā LTRK un LUC organizētajā «Latgales
uzņēmēju dienas 2018» Rēzeknē un Daugavpils pilsētas rīkotajā V Starptautiskajā
Austrumbaltijas Biznesa forumā.
Tika uzturētas informatīvās sadaļas Latgales SEZ internetvietnēs –
www.lpr.gov.lv/lv/lsez , www.invest.latgale.lv/lv/latgales-sez .
Izveidoti mārketinga informatīvie izdales materiāli par Latgales SEZ.
2018.gada 18.septembrī apstiprināts Rīcības plāns Latgales reģiona ekonomiskajai
izaugsmei 2018.-2021.gadam. Viena no aktivitātēm ir priekšlikumi izmaiņām normatīvajos
aktos, lai paplašinātu sākotnējo ieguldījumu spektru, paredzot nodokļu atvieglojumus par
izmaksām darba spēka atalgojumā jaunām darba vietām.
2018.gadā notika četras 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
2018.gadā tika organizētas desmit Latgales SEZ Uzraudzības komisijas rakstiskās procedūras
lēmumu pieņemšanai steidzamības kārtā.
2018.gadā Latgales SEZ kapitālsabiedrības statuss tika piešķirts septiņiem
uzņēmumiem un noslēgti astoņi līgumi par ieguldījumu veikšanu Latgales SEZ:
SIA “Eko Nams” – Līvānu novads, SIA “MAX BAKERY” – Daugavpils, SIA “ST
Parks” – Daugavpils, SIA “DORF” – Daugavpils, SIA “Belmast” – Daugavpils, SIA “Lattex
D” – Daugavpils, SIA “Light Guide Optics International”, Latgales speciālajā ekonomiskajā
zonā iekļauti 17.25102 ha platības, kā arī plānots izveidot 83 jaunas darba vietas. Kopējā
plānotā sākotnējo ieguldījumu summa – EUR 2 790 387. Tie ir gan ieguldījumi iegādājoties
modernas iekārtas, gan ieguldījumi telpu pielāgošanai ražošanas vajadzībām ar mērķi
ražošanas jaudu palielināšanai.
2017. un 2018.gadu LSEZ darbības rezultatīvie rādītāji
LSEZ uzņēmu skaits
skaits
12

Platība
ha
63.30

Plānotās investīcijas
EUR
3 824 860

Darba vietas
skaits
98

2018.gadā noslēgto līgumu par ieguldījumu veikšanu ietvaros tika realizēti divi
ieguldījumu projekti, faktiski veicot ieguldījumus par kopējo summu - EUR 75 010 apmērā.

21

Latgales plānošanas reģiona 2018.gada Publiskais Pārskats

Savukārt sešu 2018.gadā noslēgto līgumu par ieguldījumu veikšanu un divu 2017.gadā
noslēgto līgumu par ieguldījumu veikšanu projektu realizācija turpinās.
2.3.

Latgales pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulces

Sakarā ar to, ka 2018.gadā divās Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās (Aglonas
novadā un Daugavpils novadā) notika domju priekšsēdētāju maiņa, saskaņā ar Reģionālās
attīstības likumu 2018.gada 9.novembrī Daugavpilī tika sasaukta Latgales pašvaldību
priekšsēdētāju kopsapulce, kurā tika veiktas izmaiņas Latgales plānošanas reģiona attīstības
padomes sastāvā saskaņā ar Aglonas novada pašvaldības un Daugavpils novada pašvaldību
domju lēmumiem par savu pārstāvju deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona attīstības
padomes sastāvā.
2.4.

Plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes

2018.gadā notika piecas LPRAP sēdes, kas norisinājās dažādās Latgales pilsētās un
novados, kā arī valsts galvaspilsētā. LPRAP sēžu darba kārtībā tika iekļauti un risināti daudzi
Latgales reģiona attīstībai būtiski uzdevumi. Vairākkārtīgi uz LPRAP sēdēm tika uzaicināti un
piedalījās valsts pārvaldes un sabiedrisko institūciju pārstāvji, ar kuriem LPRAP locekļi
diskutēja un kopīgi meklēja izdevīgākos risinājumus Latgales reģiona attīstībai.
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē 2018.gada 28.janvārī Ludzā tika
apstiprināts Latgales plānošanas reģiona darba plāns 2018.gadam, par ko ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju 2018.gada 29.janvārī tika noslēgta Vienošanās Nr.
REĢ/5/2018 Par valsts budžeta dotāciju izlietojumu 2018.gadam.
Nozīmīgākie no 2018.gada attīstības padomes sēžu norisēs izskatītajiem jautājumiem un
pieņemtajiem lēmumiem:
2.tabula
LUDZĀ

2018.gada 26.janvārī

Nr.1

1. Par Sabiedriskā transporta organizācijas aktualitātēm Latgales plānošanas reģionā. Ziņo
Satiksmes ministrs U.Augulis.
2. Par aktualitātēm zemkopības nozarē. Ziņo Zemkopības ministrs J.Dūklavs.
3. Par grozījumiem "Kārtībā, kādā Latgales plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas".
4. Par Latgales plānošanas reģiona darba plāna 2018.gadam projektu vienošanās ar VARAM
“Par valsts budžeta dotācijas izlietojumu” ietvaros, Latgales plānošanas reģiona budžetu
2018.gadam, par Latgales plānošanas reģiona amatu vienību sarakstu un struktūru
2018.gadam.
5. Informatīvie jautājumi.
6. Par valsts amatpersonas amatu savienošanu.
ILŪKSTĒ

2018.gada 6.aprīlī

Nr.2

1. Par sabiedriskās kārtības un kapsētu saimniecības Valsts kontroles revīzijām pašvaldībās.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ziņo Valsts kontroles padomes loceklis E.Korčagins.
Par plānoto pasākumu “Parādi Latviju, iepazīsti Baltkrieviju” 2018.gada septembrī
Vitebskā. Ziņo Latvijas konsulāta Vitebskā vadītājs U.Skuja
Par veselības aprūpes aktualitātēm Latgales plānošanas reģionā 2018.gadā.
Par biznesa inkubatoru darbību Latgales reģionā. Ziņo reģionālo biznesa inkubatoru
pārstāvis.
Par plānošanas reģionu lomu valsts reģionālās attīstības politikā un to funkciju
paplašināšanu.
Par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona 2018.gada amatu sarakstā.
Par LPS veidoto darba grupu "Par valsts vietējo autoceļu izvērtējumu un iespējamiem
risinājumiem” sarunām ar Satiksmes ministriju.
DAUGAVPILĪ

2018.gada 9.novembrī

Nr.3

1. Par Biedrības "Latgales reģiona tūrisma asociācijas Ezerzeme" informāciju par 2018.gada
darba rezultātiem.
2. Par Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2018.-2020.gadam izstrādes gaitu, VARAM
pārraudzībā esošo ES fondu aktivitāšu ieviešanas aktualitātēm un SAM 5.6.2 projektu
ieviešanas progresu Latgales programmas ietvaros. Ziņo Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs K.Gerhards.
3. Par aktualizētā Latgales programmas 2010.-2019. gadam 8.pielikuma "Projekti Latgalē un
Alūksnes novadā" apstiprināšanu.
4. Par Latvijas simtgades aktivitāti “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” Latgales
reģionā.
5. Par valsts amatpersonu amatu savienošanu.
6. Par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona 2018.gada budžetā.
7. Par pašvaldību lomu terorisma novēršanā un apkarošanā.
RĪGĀ

2018.gada 11.decembrī

Nr.4

1. Par diskusiju ar LR Saeimas deputātiem par Latgales plānošanas reģiona darbības
rezultātiem un attīstības virzieniem.
2. Par pašvaldību finanšu situācijas prognozēm 2019.gadam. Ziņo Latvijas Pašvaldību
savienības pārstāvis.
3. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes pārstāvja deleģēšanu darbam
Sabiedrības integrācijas fonda padomē.
PREIĻOS

2018.gada 19.decembrī

Nr.5

1. Par Latgales speciālās ekonomiskās zonas 2018.gada darbības rezultātiem un plāniem
2019.gadā.
2. Par Latgales speciālās ekonomiskās zonas 2019.gada budžetu.
3. Par pašvaldību dalību LTRK pasākumā "Uzņēmēju dienas Latgalē 2019".
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2.5.

Plānošanas reģiona attīstības padomes rakstiskās procedūras
Saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona Nolikuma p.58.4, kas nosaka, ka steidzamības
gadījumā Padome var pieņemt lēmumu rakstiskajā procedūrā, Latgales plānošanas reģionā
2018.gadā tika organizētas desmit Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes rakstiskās
procedūras lēmumu pieņemšanai steidzamības kārtā.
3.tabula
2018.gada 19.februārī

Nr.1

1. Par Latgales plānošanas reģiona pārskatu par 2017.gadu.
2. Par Latgales plānošanas reģiona projekta idejām pārrobežu sadarbības programmas
konkursu ietvaros.
2018.gada 17.aprīlī

Nr.2

Par speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanas kārtību pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Latgales plānošanas reģiona teritorijā.

2018.gada 5.jūnijā

Nr.3

Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam
apstiprināšanu.

2018.gada 17.jūlijā

Nr.4

Par Latgales plānošanas reģiona projekta idejām pārrobežu sadarbības programmas
konkursu ietvaros.

2018.gada 6.augustā

Nr.5

Par Latgales plānošanas reģiona 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
2018.gada 23.augustā

Nr.6

1. Par Latgales plānošanas reģiona Remigrācijas atbalsta pasākuma projektu iesniegumu
vērtēšanas nolikuma (instrukcijas) apstiprināšanu.
2. Par Remigrācijas atbalsta pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas izveidi.
3. Par attīstības padomes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka atvaļinājumu.
2018.gada 10.septembrī

Nr.7

Par konkursa ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2018’’ nolikuma apstiprināšanu.

2018.gada 21.septembrī

Nr.8

1. Par aktualizētā Latgales programmas 2010.-2019. gadam 8.pielikuma "Projekti Latgalē
un Alūksnes novadā" apstiprināšanu.
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2. Par izmaiņām Latgales plānošanas reģiona Remigrācijas atbalsta pasākuma projektu
iesniegumu vērtēšanas nolikumā.
2018.gada 1.novembrī

Nr.9

Par Latgales plānošanas reģiona augstākā apbalvojuma - atzinības raksta piešķiršanu.

2018.gada 28.decembrī

Nr.10

1. Par grozījumiem Latgales plānošanas reģiona 2018.gada budžetā.
2. Par Latgales plānošanas reģiona augstākā apbalvojuma - atzinības raksta piešķiršanu.
2.6.

Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas darbības rezultāti

Izpildot Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta un Ministru kabineta
noteikumu Nr.628 „Par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 54.un
59.punktu prasības, plānošanas reģions 2018.gadā ir izvērtējis un sniedzis atzinumus par divu
pašvaldību teritorijas plānojumu trijām redakcijām, vienai pašvaldībai sniegti trīs atzinumi par
lokālplānojumiem trijās teritoriālajās vienībās, divām pašvaldībām nosacījumi teritorijas
plānojumu un grozījumu izstrādei, sniegti nosacījumi divu lokālplānojumu izstrādei. 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 2014.gada 15.maijā apstiprināto kārtību „Kārtība, kādā Latgales
plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas”, pašvaldībām sniegti desmit atzinumi par novada attīstības programmas
redakciju.
2017.gada 8.decembra LPR AP sēdē tika izskatīts un apstiprināts Latgales plānošanas
reģiona attīstības plānošanas dokumentu - Latgales stratēģijas 2030 un Latgales reģiona
attīstības programmas “Latgales programma 2010.-2017.” īstenošanas uzraudzības pārskats.
Vērojot attīstības rādītāju dinamiku vidējā termiņā, var secināt, ka Latgales reģionā lielākā
daļa statistisko radītāju lēnām uzlabojas. Kā pozitīvu tendenci var atzīmēt, ka bezdarba līmeņa
rādītājs kopš bāzes gada 2010.g. ir samazinājies par 11,8 % punktiem un ir gandrīz sasniegts
mērķis 12%, bet negatīvu tendenci – kopš 2010. gada iedzīvotāju skaits līdz 2017.gadam ir
samazinājies par 39,6 tūkstošiem iedzīvotāju (pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
datiem). Pēdējos 5 gados iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 26,6 tūkstošiem un
programmas mērķis 2017.gadā iedzīvotāju skaits 320 tūkstoši – nav sasniegts.
Privātā sektora īpatsvars pievienotās vērtības radīšanā reģionā kopš 2007.gada ir
palielinājies par 3,4% punktiem, un ir sasniedzis 75,4%, kas ir pozitīva tendence. Vidēja
termiņa mērķis 76% gandrīz ir sasniegts, bet jāturpina uzsāktie pasākumi uzņēmējdarbības
vides uzlabošanai un investīciju piesaistei reģionā, tai skaitā Latgales uzņēmējdarbības centra
darbības un Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības ietvaros.
Iedzīvotāju ienākumi ir mazāki, kā citos reģionos, kaut arī katru gadu nedaudz
palielinās. Darba samaksa ir ievērojami mazāka par ES valstu vidējo bruto darba samaksu.
Atšķirīgo vidējās darba samaksas aprēķinu dēļ nevar precīzi noteikt atšķirības %, bet
provizoriski aprēķini liecina, ka vidējā termiņa mērķis 40% no ES vidējās bruto darba
samaksas līmeņa – nav sasniegts. Salīdzinot ar 2010.gadu, situācija ir uzlabojusies
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uzņēmējdarbības jomā - izveidoto un saglabāto uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir
pieaudzis no 48 uzņēmumiem 2008.gadā līdz 69 uzņēmumiem 2015.gadā, tomēr rādītājs ir
nepietiekams.
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.
2018.gadā divas reizes tika aktualizēts LPR Attīstības programmas 8.pielikums
“Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” un iesniegts VARAM. Tika organizēts seminārs
pašvaldību speciālistiem par SAM 3.3.1., SAM 4.2.2.,SAM 5.6.2., tai skaitā III kārtas jeb
Latgales programmas projektu iesniegšanas un ieviešanas aktualitātēm ar VARAM un
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) speciālistu dalību. Organizēts apmācību
seminārs pašvaldību un to iestāžu darbiniekiem par Zaļo publisko iepirkumu un apmācību
seminārs pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, zemes lietu speciālistiem, juristiem ar
VARAM Telpiskās attīstības departamenta līdzdalību.
Sagatavoti un sniegti 16 atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu izstrādei un
pilnveidošanai.
Sagatavoti un iesniegti četri projektu pieteikumi Eiropas Savienības strukturālo un
investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam ietvaros pārrobežu
sadarbības programmās un ESPON.
2.7.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana reģionālās nozīmes
maršrutos

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas likuma un Rajonu
pašvaldību reorganizācijas likuma nosacījumiem, jau 2009.gadā Latgales plānošanas reģions
uzsāka darbu pie funkciju pārņemšanas sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanā
vietējās nozīmes maršrutos. Tā gaitā tika izstrādāti un ar pašvaldībām saskaņoti normatīvie
dokumenti šī procesa veiksmīgai norisei. Šajā laikā reģions izveidoja maršrutu tīklus un
komisijas uz bijušo rajonu tīklu bāzes, kā arī veica vispārīgu situācijas izvērtējumu saistībā ar
sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas funkcijas pārņemšanu, izstrādāja galvenās
vadlīnijas un rekomendācijas atbilstoši spēkā esošiem sabiedriskā transporta nozari
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, veica sabiedriskā transporta pakalpojumu
pieprasījuma izvērtēšanu plānošanas reģionā. Ar 2010.gada 1.janvāri Latgales plānošanas
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reģions pārņēma bijušo rajonu pašvaldību funkcijas sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšanā vietējās nozīmes maršrutos. Kopš 2014.gada 1.janvāra, sabiedriskā transporta
organizēšanas funkcija ir nodota Sabiedriskā transporta padomei un VSIA „Autotransporta
direkcija” (Direkcija).
Saskaņā ar grozījumiem likumā, sākot ar 01.01.2014. plānošanas reģionu 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.
2018.gada laikā tika veikti sekojoši darbi sabiedriskā transporta nozarē: izstrādāti 45
priekšlikumu reģionālās nozīmes maršrutu grozīšanai un maršrutu tīkla funkcionalitātes
uzlabošanai, sagatavoti dokumenti un materiāli reģiona pārstāvim Sabiedriskā transporta
padomes sēdei; apsekotas un uzraudzītas pieturvietas, informācija tika aktualizēta pieturvietu
reģistrā; 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. Visas pašvaldības tika
aicinātas sniegt aktuālu informāciju par skolēnu maršrutiem, ieskaitot maršrutu aprakstus un
maršrutu shēmas, kurus veic vai pasūta pašvaldības. Iesniegtā informācija tika apkopota un
analizēta, lai novērstu sabiedriskā transporta un skolēnu maršrutu tīkla pārklājumus.
2018.gadā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.148 “Prasības plānošanas reģiona un
republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru
komercpārvadājumi ar taksometru” Latgales plānošanas reģions uzsāka pasažieru
komercpārvadājumu ar taksometru licencēšanu.
29.11.2018. Latgales plānošanas reģions organizēja diskusijas par sabiedriskā
transporta aktualitātēm sadarbībā ar Valsts SIA “Autotransporta direkcija” un Satiksmes
ministrijas speciālistu dalību ar Autoostu, pārvadātāju, Latgales plānošanas reģiona pašvaldību
pārstāvjiem. Galvenās aktualitātes skar reģionālās nozīmes autobusu maršrutu tīkla veidošanu
2021. – 2030.gadam, kā arī plānotās izmaiņas Autoostu darbībā (autoostu kategorijas,
piešķiramā finansējuma aprēķins utt.) un Taksometru komercpārvadājumu jomā
(autopārvadājumu kontrole, prasības par CO2 izmešu ierobežojumu utt.)
2018.gadā turpinājās darbs pie 2 svarīgām aktualitātēm sabiedriskā transporta jomā:
1.
Maršrutu tīkla optimizācija. Saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2017.gada
30.novembra rīkojumu Nr.01-03/186, VSIA “Autotransporta direkcija” sadarbībā ar
plānošanas reģioniem sagatavojusi Sabiedriskā transporta padomei priekšlikumus par
maršruta tīkla samazināšanu vidēji par 1 (vienu) miljonu kilometru katrā plānošanas reģionā;
2.
Sabiedriskā transporta maršrutu tīkla sadalījuma lotēs 2021.-2030.gadam.
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2.8.

Latgales uzņēmējdarbības centra darbība
2.8.1. 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 2018.gada laikā.
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 2018.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.
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 par pretendentu atlasi inkubācijā.
2.8.2. Galvenie Latgales uzņēmējdarbības centra darba rezultāti 2018.gadā
■ Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar
uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, par uzņēmējdarbības atbalsta
iespējām – 167.
■ Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai - 15.
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■ Pamatinformācijas nodrošināšana topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par
uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un to pakalpojumu pieejamību reģionā - pastāvīgi.
■ Organizēti bezmaksas informatīvi pasākumi un semināri par uzņēmējdarbības jautājumiem
reģiona pašvaldībās – 15.
■ Lai informētu par sniegtajiem pakalpojumiem, sniegtu aktuālu informāciju par
uzņēmējdarbības jautājumiem, 2018.gadā organizēta dalība 3 izstādēs un gadatirgos.
■ Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumi nesaraujami saistīti arī ar esošā stāvokļa
nepārtrauktu monitoringu, tā veikšanai 2018.gadā tika izstrādāti katras pašvaldības
uzņēmējdarbības vides pārskati (21), kā arī aktualizēta informācija par reģiona institūciju un
pašvaldību atbalsta pasākumiem, kā arī nodrošināta dalība citu uzņēmējus apvienojušu
organizāciju (NVO) organizētos pasākumos, diskusijās (2).
■ Nozīmīgs informatīvs atbalsts reģionā uzņēmējiem tiek sniegts caur Valsts vienoto klientu
apkalpošanas centru (KAC) darbību, līdz ar to 2018.gadā tika organizēti 13 pašvaldību KAC
apmeklējumi, lai klātienē centra speciālistiem sniegtu informāciju par LUC darbību,
pieejamiem pakalpojumiem.
■ 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.
2018.gada konkursā uzņēmēji tika vērtēti 6 nominācijās – Gada amatnieks/mājražotājs, Gada
tūrisma pakalpojuma sniedzējs, Sociāli atbildīgs uzņēmums, Gada inovācija un Gada jaunais
komersants. Kopumā konkursam tika izvirzīti 46 pretendenti un svinīgos pasākumos tika
apbalvoti 6 nomināciju uzvarētāji.
■ 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.
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. Pasākumu cikla (10 reģiona skolas katru gadu) noslēgumā, aktīvākie 20
jaunieši tika aicināti uz noslēguma pasākumu. Noslēguma pasākums tika organizēts
apvienojot mentoringa – koučinga speciālistu prezentācijas ar reģiona uzņēmumu
apmeklējumu. 2018. gadā “LUC biznesa mēneša gala pasākums tika rīkots Rīgā, sadarbībā ar
ASV vēstniecību Latvijā, nodrošinot bērniem gan ASV vēstniecības telpās organizēto Start
Strong lekciju, gan arī “Draugiem grupas” motivējošo ekskursiju. Pasākumā 2018.gadā
iesaistījās 359 skolēni.
■ Katru gadu tiek organizēti kopīgi pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanas jomā ar
sadarbības partneriem, piemēram, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi organizēts
Starptautiskais Austrumbaltijas biznesa forums Daugavpilī, 2014., 2016. un 2018.gadā.
Sadarbībā ar LTRK un reģiona pašvaldībām, katru gadu, arī 2018.gadā, tika organizēta lielākā
Latgales reģiona uzņēmēju izstāde “Latgales uzņēmējs”.
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■ 2018.gada augustā, Rīgas pilsētas svētku ietvaros, tika organizēts pasākums "Latgales
dienas Rīgā”, kura laikā tika organizētas meistarklases un savu produkciju prezentēja Latgales
amatnieki un mājražotāji, kā arī apmeklētājus priecēja folkloras kopu dalībnieki. Pasākums
tika plaši apmeklēts un atzinīgi novērtēts, kā arī ieguva masu mediju uzmanību.
■ Katru gadu tiek sniegts atbalsts uzņēmumiem ārējo tirgu apgūšanā. Arī 2018.gadā Latgales
plānošanas reģions to veica, sadarbojoties ar tādam, uzņēmējus apvienojošām organizācijām,
kā EEN, Finpro, Tamperes t/r kamera, LIAA, AHK, Mazpolijas reģiona maršala birojs un citi.
Uzņēmējiem tiek organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz citām valstīm (Polija, Norvēģija,
Somija, Nīderlande) apmeklējot un tiekoties ar tādu nozaru uzņēmējiem kā tekstils,
kokapstrāde, metālapstrāde, plastmasas izstrādājumu ražošana, pārtikas produktu ražošana,
tūrisma pakalpojumu sniegšana. 2018.gadā tirdzniecības misija tika organizēta uz
Baltkrieviju, kur 5 uzņēmumi no tekstilizstrādājumu un kokapstrādes nozarēm tikās ar
potenciālajiem sadarbības partneriem.
■ LUC aktīvi piedalās arī citu institūciju organizētos semināros un konferencēs, kur sniedz
prezentācijas un informāciju par LUC sniegtajiem pakalpojumiem, uzņēmējdarbības
aktualitātēm un pieejamo atbalstu. 2018.gadā - dalība 6 pasākumos.
■ LUC organizē izglītojošus pasākumus (vismaz 1 pasākums gadā) arī pašvaldību
uzņēmējdarbības speciālistiem jomās, kas saistītas ar investoru piesaisti, atbalsta pasākumiem
uzņēmējdarbībai, citu reģionu/valstu pieredzi šajā jomā. 2018.gadā tika organizēts informatīvs
pieredzes apmaiņas pasākums Latgales pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem Jelgavas
novadā, kurā piedalījās 14 reģiona pašvaldību pārstāvji.
■ LUC sadarbojas ar Latgales reģionā esošajiem LIAA biznesa inkubatoriem Rēzeknē un
Daugavpilī. LUC darbinieki darbojas biznesa inkubatoru konsultatīvajās komisijās Latgales
reģionā. 2018.gadā ir ņemta dalība 6 Daugavpils un Rēzeknes biznesa inkubatoru konsultatīvo
komisiju sēdēs.
■ LUC darbinieki arī līdzdarbojas 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ES fondu un Lauku
attīstības programmas Uzraudzības komitejās un nozaru apakškomitejās – 2018.gadā ņemta
dalība 10 sēdēs.
■ 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 konts, kā arī regulāra preses relīžu, ziņu
lapu sagatavošana un izsūtīšana mērķgrupām. 2018.gadā sagatavotas un izsūtītas 30 preses
relīzes.
2.9.

Latgales plānošanas reģiona īstenotie projekti 2018.gada periodā
2018.gada laikā Latgales plānošanas reģions turpināja īstenot jau iepriekšējos gados
uzsāktos projektus, kā arī uzsāka realizēt jaunus. Tāpat tika sagatavoti vairāki projekti dažādās
ES fondu programmās, kuri tika iesniegti atbalsta saņemšanai VARAM investīciju projektu
apstiprināšanas komisijā.
■ Projekts „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības
pasākumu izstrāde” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un
Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros.
■ Projekts „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Vienošanās
Nr. 9.2.2.1/15/I/005), Eiropas Sociālā fonda projektu un pasākumu īstenošana.
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Projekta galvenais mērķis ir palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu
un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar
invaliditāti un bērniem.
■ Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts
“Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un
darbinieku kapacitātes celšanai” (Open Leadership), LLI-59.
■ 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.
2018.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.
Projekta darbību īstenošana uzsākta ar 2015.gada 4. ceturksnī, projekta ieviešana plānota līdz
2023.gada 31.decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 7 035 495.10 euro, no kuriem 85% ir
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums.
Projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem Latgales reģionā.
Projektā iesaistītās mērķa grupas ir:







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

Projekta ietvaros tiek īstenotas vai ir plānots īstenot vairākas savstarpēji saistītas 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, apzināšana.
5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana personām ar GRT Latgales reģionā.
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6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumu un
sociālās aprūpes pakalpojumu īstenošana Latgales plānošanas reģiona bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.
9. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
10. Projekta vadība.
Projekta īstenošanā iesaistījies 21 sadarbības partneris: 19 Latgales reģiona pašvaldības, kas
ietver sadarbību ar bērnu aprūpes iestādēm, 1 valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” ar trīs
filiālēm un 1 sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
Latgales plānošanas reģions īsteno projekta kopējo vadību un atbild par rezultātu sasniegšanu
reģionālā līmenī, plāno, organizē, nodrošina sadarbību un informācijas apmaiņa ar reģiona
pašvaldībām, Labklājības ministriju un citām ieinteresētām pusēm. Reģiona politiskā vadība
tiek regulāri informēta par DI procesa būtību un virzību.
Arī 2018.gadā tika nodrošināta projekta vadība - veikti nepieciešamie darbi, tai skaitā
sagatavotas un iesniegtas atskaites par projekta ieviešanu. 2018. gadā Sociālo pakalpojumu
attīstības padome apstiprinājusi LPR DI plānu. Atbilstoši nepieciešamībai ierosināti un veikti
projekta grozījumi (t.sk. DI plāna grozījumi), organizēti atbilstošie iepirkumi un piesaistīti
speciālisti.
Saskaņā ar pieprasījumu turpinājās vai tika uzsākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
(aprūpes, „atelpas brīža” un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu) sniegšana bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem – kopskaitā 2018. gada ietvaros sabiedrībā balstītos sociālos
pakalpojumus ir saņēmuši 139 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (unikālās personas) un 21
bērnu ar FT likumiskais pārstāvis (unikālās personas). Kopā 2018. ietvaros sabiedrībā
balstītos sociālos pakalpojumus ir saņēmušas 58 personas ar garīga rakstura traucējumiem
(unikālās personas), kas īpaši aktivizējās 2018.gada otrajā pusgadā.
Pēc nepieciešamības tika nodrošināta atbalsta sniegšana (tai skaitā klātienes tikšanās) projekta
sadarbības partneriem - Latgales reģiona pašvaldībām un pārējiem projekta partneriem,
sniedzot informatīvo atbalstu un skaidrojumus par pakalpojumu organizēšanu (tai sk.
iepirkumiem), projekta dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu atbilstoši datu
aizsardzības regulai, ERAF infrastruktūras izveides nosacījumiem DI plāna kontekstā un tml.
Organizēti divi informatīvie semināri par DI projekta aktualitātēm un īstenošanas progresu.
Visa gada garumā īstenota sabiedrības informēšana, piemēram, organizēts ikgadējais
pieredzes apmaiņas brauciens pašvaldību pārstāvjiem par DI īstenošanas pieredzi Latvijā,
organizēta integrējoša nometne bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē un bērniem
ģimenēs, ar aktuālo informāciju papildināta projekta mājas lapas sadaļa
www.lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/ un saskaņā ar prasībām nodrošināta projekta
publicitāte.
Projekts „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās
attīstības pasākumu izstrāde” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un
Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros.
Projekta galvenais mērķis - stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un
sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos. Šī uzdevuma ietvaros Latgales
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plānošanas reģions noorganizēja pašvaldību un uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju
vizītes uz kaimiņvalstīm, notika Latvijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru
investīciju piedāvājumu izstrāde, kā arī, sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, izveidotas
stratēģiskās partnerattiecības (noslēgts sadarbības līgums) ar Norvēģijas iestādēm.
Projekta ietvaros 2014.gadā Rīgā Torņa ielā 4, Jēkaba kazarmās tika atvērta Latgales
reģiona pārstāvniecība un tā savu darbību sekmīgi turpināja arī 2018.gada laikā.
Pārstāvniecības darbības galvenais uzdevums un līdz ar to arī darbības virziens bija sniegt
ieguldījumu Latgales uzņēmējdarbības attīstībā un visa reģiona popularizēšanā, kā arī
aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, vietējām publiskajām
iestādēm, kultūras un izglītības iestādēm, finanšu sektoru un nevalstiskajām organizācijām.
Latgales plānošanas reģiona uzņēmējiem, pašvaldību vadītājiem un speciālistiem, kā
arī NVO pārstāvjiem tika sniegta iespēja izmantot bezmaksas konferenču, tikšanās un darba
telpas Rīgas centrā ar standarta ofisa aprīkojumu un Wi-Fi pieslēguma iespējām, kā galveno
mērķi izvirzot Latgales uzņēmēju un pašvaldību komunikāciju ar potenciālajiem investoriem
un iespējamajiem sadarbības partneriem, kā arī valsts institūcijām galvaspilsētā. Latgales
reģiona pārstāvniecībā tiek prezentēti reģiona aktuālie investīciju projekti, kā arī Latgales
vietējo uzņēmēju un amatnieku produkcija. Ņemot vērā tūrisma nozīmi reģionālās attīstības
veicināšanā ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem, sadarbībā ar
pašvaldību TIC un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem pārstāvniecībā tiek prezentētas arī
tūrisma iespējas Latgalē.
Latgales pārstāvniecības izveidošana un līdzšinējā darbība pierādīja tās
nepieciešamību kā noderīgu reģiona privātajiem uzņēmējiem un investoriem atbalsta
nodrošinājumu galvaspilsētā. Tāpat Latgales pārstāvniecība nodrošināja saskarsmes vietu
starp Latgales reģiona pašvaldībām un NVO pārstāvjiem no vienas puses un Saeimas
deputātiem, ministrijām un valsts institūcijām – no otras. Līdz ar to tā bija papildus iespēja
veicināt diskusiju par atbalsta veidiem un programmām investīciju piesaistē un cilvēkresursu
attīstībā, par infrastruktūras ilgtermiņa attīstības pasākumiem, kā arī citām darbībām, kas var
veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē.
Projekts “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp
iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai” (LLI-59, akronīms - Open Leadership),
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam.
Projekta “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp
iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai” īstenošana tika uzsākta 2017. gada maijā.
Projektu īsteno Eiroreģiona "Ezeru zeme" Lietuvas birojs kopā ar partneri no Latvijas Latgales plānošanas reģionu (LPR), un tā kopējais finansējums ir 382 667,64 EUR, t.sk. 325
267,50 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
Projekta mērķis ir stiprināt publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti projekta partneru
institūcijās un Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionu pašvaldībās, veicinot sadarbību un
palielinot darbinieku kapacitāti. Viens no projekta galvenajiem uzdevumiem ir iedrošināt
Latgales plānošanas reģiona pašvaldību darbiniekus īstenot pārmaiņas, rodot risinājumus un
veicot uzlabojumus ikdienas darbā un darbā ar pašvaldību iedzīvotājiem.
2018. gadā projekta ietvaros tika organizēti 18 pasākumi, tai skaitā apmācības,
praktiskā konference un 15 pieredzes apmaiņas pasākumi, kuros piedalījās LPR pašvaldību
vadītāji un darbinieki, kā arī LPR administrācijas pārstāvji. Projekta aktivitātēs piedalījušies
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dalībnieki no 19 LPR pašvaldībām un 7 Lietuvas pašvaldībām.
Projekta ietvaros tika organizētās apmācības “Organizāciju tēla veidošana, pieejamie
instrumenti” un 10 dienu apmācību cikls "Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un
kvalitāte pašvaldībās", kas bija vērstas uz LPR pašvaldību vadītājiem un darbiniekiem. Šajās
apmācību dienās kopumā piedalījās vairāk nekā 150 dalībnieki. Apmācībās LEAN vadības
sistēmas kontekstā tika aplūkotas tādas tēmas kā pašvaldības tēla veidošana, organizācijas
kultūra un personāla politika, izpratnes veicināšana par uz klientu orientētu pakalpojumu
sniegšanu, personāla efektivitāte u.c. LEAN vadības sistēmas pamatprincipi balstās uz
efektīvu pārvaldi un darbinieku iesaisti uzlabojumu veikšanā.
2018. gada aprīlī tika organizēta reģionālā praktiskā konference “Inovatīva
organizācija: uzsvars uz pakalpojumu kvalitāti. Kas ir mūsu klienti un kādas ir viņu
vajadzības? Efektīvs pārmaiņu process. Labās prakses piemēri.”, kurā piedalījās LPR
pašvaldību vadītāji un darbinieki, kā arī LPR administrācijai. Liels uzsvars konferencē tika
likts uz pašvaldības vadības stūrakmeņiem – mūsdienu pieaugošās prasības pret vadību,
skaidra stratēģija, loģiski izplānoti soļi. Norisinājās diskusijas par dažādu pašvaldības darbu
procesu izprašanu, kā arī organizācijas līdera lomu šo procesu vadīšanā un izpildes
deleģēšanā.
Projekta ietvaros organizētie pieredzes apmaiņas pasākumi veicināja reģionālo un
starptautisko sadarbību starp iestādēm Latgales reģionā un Lietuvā. Ar mērķi apzināt
pašvaldību līdzšinējo pieredzi tika rīkotas 4 pieredzes apmaiņas tikšanās, kurās piedalījās
Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji. Pasākumu dalībnieki diskutēja par to, kas ir
galvenie šķēršļi efektīvākas darbības organizēšanā, balstoties uz pašvaldību pārstāvju
novērojumiem, un kā ar esošajiem resursiem varētu paātrināt veicamo procesu norisi, tos
pielāgojot darbinieku vajadzībām.
Lai stiprinātu sadarbību reģionā un iepazītu citu Latvijas plānošanas reģionu un
pašvaldību pieredzi efektīvākā pārvaldības darba nodrošināšanā, LPR pašvaldību pārstāvji
apmeklēja Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu un to pašvaldības. Divi pieredzes
apmaiņas pasākumi sniedza ieskatu Jelgavas un Liepājas pašvaldību un to iestāžu darbā, ļāva
iepazīt pieejas, risinājumus, jaunievedumus to darbībā un stiprināja sadarbību starp Latgales,
Kurzemes un Zemgales reģioniem.
2018. gada vasarā un rudenī projekta partneru organizēto starptautisko apmācību –
pieredzes apmaiņas pasākumu mērķis bija stiprināt sadarbību starp Latvijas un Lietuvas
pašvaldībām tūrisma un kultūras jomā, kā arī, daloties pieredzē un diskutējot, apkopot
speciālistu idejas un ieteikumus turpmākai sadarbībai un efektīvākai ikdienas darba
organizācijai. Speciālisti tikās četros tūrisma jomas un piecos kultūras jomas pieredzes
apmaiņas pasākumos, kuru laikā piedalījās diskusijās un iepazina labās prakses piemērus
Latgales reģionā un Utenas rajonā, Lietuvā. Pieredzes apmaiņas pasākumu daudzveidība
pašvaldības pārstāvjiem ļāva gūt vērtīgu pieredzi kultūras un tūrisma jomā, lai jauniegūtos
iespaidus un zināšanas pielietotu savas pašvaldības darbā un arī turpmāk veicinātu sadarbību
ar kaimiņvalsts pašvaldībām.
Līdz 2018. gada beigām 11 Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās (Aglonas, Balvu,
Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Riebiņu, Viļakas novada pašvaldībā
un Daugavpils pilsētas pašvaldībā) tika organizētas individuālās un grupas koučinga sesijas nodarbības, kas ietvēra praktisku jautājumu risināšanu, izvirzot konkrētus mērķus un to
realizācijas plānu noteiktam laika periodam. Kopējais koučinga sesiju ilgums 2018. gadā
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sasniedza 484 stundas. Šajās sesijās LPR pašvaldību darbinieki tika iepazīstinātas ar LEAN
vadības sistēmu, vairākās pašvaldībās ir uzsākta sistēmas ieviešana, kas vērsta uz pašvaldību
darba optimizāciju un darbinieku kapacitātes celšanu.
Sekot līdzi projekta aktualitātēm var apmeklējot Latgales plānošanas reģiona mājas
lapu www.lpr.gov.lv, sadaļā “Reģionālie projekti”.
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.
2018. gada aprīlī tika uzsākta projekta „Riska grupas jauniešu sociālā integrācija,
balstoties uz sporta aktivitātēm” īstenošana. Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas
reģions, realizējot to sadarbībā ar projekta partneriem Latvijā un Lietuvā: Latgales reģiona
attīstības aģentūru (LV), Visaginas pašvaldības administrāciju (LT) un Ignalinas Kultūras un
sporta centru (LT).
Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR, no tām 638 327,88 EUR ir Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Projekta mērķis ir 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 īstenošanas laikā tiek plānots izveidot atbalsta sistēmu tiem speciālistiem, kas
strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, lai, izmantojot sportu kā instrumentu, integrētu
mērķgrupu. Tādēļ jau 2018.gada nogalē Daugavpilī tika organizēts pirmais kapacitātes
stiprināšanas pasākums – apmācības personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un
jauniešiem Latvijā un Lietuvā, piesaistot 20 dalībniekus no partneru organizācijām. Divu
dienu laikā jaunatnes lietu speciālisti, bāriņtiesu pārstāvji, sociālie darbinieki, psihologi, sporta
treneri un biedrību pārstāvji dalījās savā pieredzē, strādājot ar projekta mērķauditoriju, kā arī
apguva jaunas metodes, kas varētu uzlabot darbu ar riska grupas bērniem un jauniešiem,
izmantojot dažādas aktivitātes. 2019.gada 1.ceturksnī tiek plānots organizēt vēl 2 šāda veida
apmācības, kas ļautu ne tikai dalīties pieredzē un labās prakses piemēros ar citiem
dalībniekiem, bet arī veidotu sadarbības tīklu starp speciālistiem. Paralēli apmācībām, tika
uzsākts darbs pie metodiskā materiāla – rokasgrāmatas latviešu un lietuviešu valodās
izstrādes, apkopojot pieejas un metodes sporta aktivitāšu izmantošanā mērķauditorijas sociālās
integrācijas veicināšanai un motivēšanai būt aktīviem. Tas tiks prezentēts 2019.gada rudenī.
2018.gadā nogalē projekta partneri uzsāka arī divu ielu sporta sacensību plānošanu,
kas tiks organizētas 2019.gada vasarā Latvijā un Lietuvā.
Sekot līdzi projekta aktualitātēm var, apmeklējot Latgales plānošanas reģiona mājas
lapu www.lpr.gov.lv, sadaļā “Reģionālie projekti”.
VARAM pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai "Reģionālās remigrācijas
koordinators"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotais pilotprojekts
"Reģionālais remigrācijas koordinators" tika ieviests saskaņā ar 2016. gadā Valdības rīcības
plānā noteikto uzdevumu, kas paredz atbalstīt pasākumus ārvalstīs dzīvojošo tautiešu
politiskai un pilsoniskai līdzdalībai, iesaistei Latvijas ekonomiskajā un kultūras dzīvē,
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izglītībā un zinātnē. Tāpat projekts paredz arī atbalstu ārvalstīs dzīvojošām ģimenēm, kuras
apsver iespēju atgriezties Latvijā. Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai,
2018. gadā VARAM izveidoja piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot
vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā.
Kopš 27.februāra 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. Pateicoties LPR remigrācijas koordinatora atbalstam,
2018.gadā Latgalē ir atgriezušās 38 ģimenes (kopā 87 cilvēki). Tuvākajā nākotnē šī projekta
ietvaros uz Latgali plāno atgriezties vēl 43 ģimenes. Ikvienam interesentam ir iespēja bez
maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti
ar atgriešanos konkrētā Latgales pašvaldībā.
2018.gadā remigrācijas koordinatore ir izveidojusi sadarbības tīklu ar lielākajām Latgales
reģiona pilsētām-Daugavpili un Rēzekni un 19 novadiem. Kopumā tika rīkotas 19 tikšanās ar
pašvaldību vadītājiem un dažādu jomu speciālistiem, risinot aktuālus problēmjautājumus.
Latgales plānošanas reģiona pašvaldības ir gatavas palīdzēt iedzīvotājiem, kuri vēlas
atgriezties un dzīvot to administratīvajā teritorijā. Lai veicinātu remigrāciju, daudzas
pašvaldības plāno izveidot dzīvojamā fonda un nekustamā īpašuma datu bāzi, izplatīt
informāciju par atgriešanās iespējām un atbalsta pakalpojumiem.
Koordinatore sadarbojas ne tikai ar Latgales uzņēmējdarbības centru un Latgales SEZ, bet arī
ar dažādām valsts institūcijām, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju, Nodarbinātības valsts aģentūru, EURES konsultantiem, Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, u.c.
Liela nozīme remigrācijas procesa veicināšanā ir sadarbībai ar Ārlietu ministriju, Latvijas
Republikas vēstniecībām un diasporas organizācijām. LPR remigrācijas koordinatore
2018.gadā piedalījās sesijās par remigrācijas jautājumiem Latvijas vēstniecībās Lielbritānijā,
Īrijā un Beļģijā. Diasporai tika sniegta informācija par darba un izglītības iespējām, kā arī par
dzīves apstākļiem Latvijā. 2018.gadā tika izveidota sadarbība remigrācijas jomā valstīs, uz
kurieni ir aizbraukusi lielākā daļa remigrantu. 2019.gadā tiek plānota dalība vēstniecību
pasākumos, jo LR vēstniecības izprot atbalsta nepieciešamību remigrantiem, ir gatavas
sadarboties un palīdzēt tautiešiem sniegt informatīvo atbalstu remigrācijas jomā.
2018.gadā tika veikts liels darbs remigrācijas pilotprojekta popularizēšanas jomā. Latgales
plānošanas reģions aktīvi darbojās, informējot diasporu par pieejamo un plānoto valsts,
pašvaldību, nevalstiskā sektora atbalstu. LPR koordinatore sniedza 40 intervijas dažādiem
medijiem: TV, radio, laikrakstiem un avīzēm. Piedalījās raidījumos “Latgaliešu Millenium
paaudze diasporā” un “Preses klubs”. 2019.gadā darbs ar medijiem tiks turpināts ne tikai
lokālā, bet arī starptautiskā līmenī.
Lai lauztu stereotipus par to, ka “Latvija nav iespēju zeme”, 2018.gadā tika izveidoti 10 video
stāsti par reāliem cilvēkiem, kas ir atgriezušies dzimtajā pašvaldībā. Tie ir brīnišķīgi
dzīvesstāsti ar notikumiem un cilvēkiem, lai iedrošinātu arī citus nebaidīties braukt atpakaļ
mājās. 2019.gadā tiek plānoti tiešsaistes vebināri par remigrantiem aktuāliem jautājumiem,
piemēram, uzņēmējdarbības uzsākšanu, nodokļu sistēmu, sociālajām garantijām, pensijām u.c.
2018.gada 7. un 8. jūlijā LPR remigrācijas koordinatore piedalījās XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku informatīvajos pasākumos koncertu norises vietā Mežaparkā, lai
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uzrunātu emigrējušos Latvijas iedzīvotājus. Interesi izrādīja gan migranti, gan arī viņu radi un
draugi.
2018.gada 17.augustā Ludzā notika forums “Latvijas vērtības” par darba iespējām un
remigrāciju. LPR koordinatore klātesošiem sniedza ieskatu par remigrantu atgriešanās
motivāciju, cēloņiem un šķēršļiem.
2018.gada 18.augustā LPR remigrācijas koordinatore piedalījās Latgales dienā Rīgā, ko rīkoja
Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Latgales tematiskie ciemi”. Visas dienas
garumā Jēkaba laukumā bija iespēja saņemt informāciju par VARAM remigrācijas
pilotprojektu un saņemt individuālas konsultācijas.
2018.gada 23.augustā Latgales plānošanas reģions izsludināja uzņēmējdarbības projektu
konkursu remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai, īstenošanai un attīstībai Latgalē.
Kopumā par “atgriešanās grantu” interesi izrādīja 37 remigranti, no tiem trīs iesniedza
projektu pieteikumus uz maksimālo atbalsta summu 9000 EUR. “Atgriešanās granta”
komisija, veicot izvērtēšanas darbu, konstatēja, ka visi trīs pretendenti neatbilst konkursa
noteikumiem, jo nav uzskatāmi par remigrantu konkrētā projekta ietvaros.
2018.gada 11. septembrī LPR koordinatore piedalījās Lietuvas Utenas teritoriālā
nodarbinātības dienesta pārrobežu sadarbības un pieredzes apmaiņas vizītē pie Nodarbinātības
valsts aģentūras Daugavpilī. Daudz tika diskutēts ne tikai par nodarbinātības iespējām
kaimiņvalstīs, bet arī par remigrācijas procesu Latvijā un Lietuvā.
2018.gada 19.septembrī LPR remigrācijas koordinatore sadarbībā ar Daugavpils pilsētas
domes Jaunatnes nodaļu piedalījās diskusijā, kuras mērķis bija noteikt, kādai ir jābūt valsts un
vietējo pašvaldību politikai, lai atvērtu ES robežu un darba spēka mobilitātes laikmetā, lai
Daugavpils nezaudētu visdārgāko no kapitāliem – savus cilvēkus. Tika modelēti apstākļi, kas
apturētu iekšējo un ārējo migrāciju.
2018.gada 21.septembrī LPR koordinatore piedalījās “Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”, kas
notika Rēzeknē. Tika izveidota sadarbība ar NBS Zemessardzes pārstāvjiem, uzņēmumiem
nodarbinātības jomā, pašvaldību pārstāvjiem, utt.
2018.gada 26.septembrī LPR koordinatore devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Lietuvu. Utenas
pašvaldībā tiek īstenots atgriešanās veicināšanas projekts “Globali Utena”, kur kopš
2018.gada marta veiksmīgi darbojas Sociālo lietu un veselības departamenta speciālists,
atgriešanās koordinators. Tika pārrunātas galvenās remigrācijas projektu aktivitātes Latvijā un
Lietuvā. 2019.gadā arī tiek plānoti braucieni pieredzes apmaiņā remigrācijas jomā uz Lietuvu
un Igauniju.
2018.gadā Daugavpils pilsēta bija vienīgā pilotpašvaldība Latgalē, kas piedalījās VARAM
remigrācijas pilotprojektā. Remigrācijas pilotprojekta ietvaros Daugavpils pilsētas dome ir
veikusi virkni aktivitāšu, lai veicinātu remigrāciju Daugavpilī. Pašvaldība piedalās kustībā
“Latvija strādā” - tika parakstīts memorands par vismaz 2 remigrantu atgriešanu un
iekārtošanu darbā pašvaldībā. 2018.gadā Daugavpils skolēnu pulkam pievienojās 14 bērni, kas
ir atgriezušies no ārzemēm, kopā 2018./2019. mācību gadā papildus latviešu valodas stundas
tiek nodrošinātas 33 bērniem. Daugavpils pašvaldība ir iesniegusi priekšlikumus MK
noteikumiem par EM piedāvājumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību reģionos, kas
ļautu pašvaldībai gūt atbalstu arī esošo ēku renovācijai.
LPR koordinatore 2018.gadā piedalījās Daugavpils pilsētas domes starptautiskajā projektā
“DeCoDe”, kur VARAM remigrācijas pilotprojekts tika prezentēts kā Latvijas labās prakses
piemērs starptautiskā līmenī. Projekta mērķis ir izveidot tīklu starp pilsētām, ko ir ievērojami
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ietekmējusi depopulācija, lai veicinātu dalīšanos pieredzē un izstrādātu depopulācijas
kontroles rīcības plānu stingrai vietējās ekonomikas struktūrai, un veicinātu iedzīvotāju
izpratni par mobilitāti Eiropas pilsētās. Šī projekta ietvaros 2019.gada maijā LPR remigrācijas
koordinatorei tiek plānots brauciens uz Poliju, lai popularizētu VARAM remigrācijas projekta
aktivitātes un rezultātus.
2018.gada 24.oktobrī Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Daugavpils domi rīkoja
diskusiju forumu “Remigrācija Latgalē”, kura laikā tika diskutēts par pieejamo pakalpojumu
klāstu remigrantiem nodarbinātības, izglītības un uzņēmējdarbības jomās. Lai sasniegtu
mērķauditoriju, tika nodrošināta foruma tiešsaiste internetā. 2019.gadā arī tiek plānots rīkot
noslēguma pasākumu, lai rezumētu paveikto remigrācijas jomā un uzstādītu jaunus
uzdevumus.
2018.gada 12.decembrī LPR koordinatore piedalījās seminārā “Demogrāfiju veicinošie
pasākumi valsts, reģionu un pašvaldību līmenī”, kura laikā notika pieredzes apmaiņa un
diskusija par nacionālajā līmenī veiktajiem pasākumiem 2018. gadā un plānotajiem atbalsta
pasākumiem pašvaldībām ģimenēm ar bērniem.
LPR koordinatorei ir izveidojusies laba sadarbība ar diasporas organizācijām. 2019.gada
aprīļa beigās tiek plānots piedalīties Lietišķo kontaktu dienā Dānijā, ko rīkos Latviešu - dāņu
biedrība sadarbībā ar LIAA pārstāvniecību Dānijā.
LPR koordinatore piedalīsies “Erasmus + projekta „Augšup! Spēlēs balstītas prakses izstrāde
migrantu bērnu iekļaušanai” aktivitātēs. Sadarbībā ar Daugavpils Izglītības pārvaldi
koordinatore līdz 2021.gadam iesaistīsies projektā, kas palīdzēs skolotājiem gūt jaunas
zināšanas migrantu bērnu labākai integrēšanai, ir paredzēta arī metodisko materiāla izstrāde.
Informācija par VARAM remigrācijas pilotprojekta aktivitātēm tiek ievietota Latgales
plānošanas reģiona mājas lapā www.lpr.gov.lv sadaļā Remigrācija. 2018.gada 7.martā tika
izveidota sociālā tīkla Facebook lapa: www.facebook.com/es.atgriezos.latgale, lai apzinātu
ārvalstīs dzīvojošos Latgales iedzīvotājus un palīdzētu viņiem atgriezties dzimtenē. Pašreiz
lapai ir gandrīz 400 sekotāju.
Vēlmi atgriezties Latgalē izrāda gan ģimenes ar bērniem, gan atsevišķas personas. Lēmums
par atgriešanos katram ir individuāls, tomēr visbiežāk tiek norādīti sekojoši atgriešanās
iemesli:
 Skumjas pēc radiem un draugiem Latvijā;
 Patriotisms pret savu valsti;
 Bērniem jāuzsāk bērnudārza vai skolas gaitas izglītības iestādē;
 Ģimenes izveide;
 Biznesa idejas īstenošana;
 Personīgi iemesli.
Sazinoties ar LPR koordinatori, potenciālie remigranti norāda, ka dzimtenē sastaptos ar tādiem
šķēršļiem, kā:
 Nodarbinātība, jo laikam ritot ir zaudēta kvalifikācija, nav atbilstošas izglītības, vai arī
cilvēks nezina, kur meklēt darba vakances;
 Atalgojums, kas neatbilst gaidītajam, bail, ka ienākumi nesegs izdevumus;
 Nav sava mājokļa, kur atgriezties, arī pašvaldībām nav dzīvojamā fonda;
 Valsts valodas nezināšana – remigranti interesējas par latviešu valodas kursiem,
kategorijas iegūšanu;
 Nevēlēšanās bērniem radīt stresu, mainot vidi.
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Turklāt tādi aizbraukšanas cēloņi kā: kredītsaistības ar bankām, parādi uzturlīdzekļu fondam
vai ātro kredītu iestādēm, paši no sevis neizzūd. Šie ir būtiski atgriešanās šķēršļi daudziem
cilvēkiem.
Katra saziņa ar remigrantiem nes jaunus izaicinājumus. Atgriešanās nav vienas dienas
lēmums, līdz tam ir jānonāk un viss ir rūpīgi jāizplāno. Dzīvojot un strādājot ārzemēs
cilvēkiem ir noteiktas saistības - darba un nomas līgumi, bērni apmeklē skolu, daudziem ir
uzsākta uzņēmējdarbība. Ne katrs var uzdrošināties atkal mainīt ierasto vidi, sākt dzīvi no
jauna, šoreiz dzimtenē. Turklāt, ja cilvēks ir projām vairāk nekā astoņus vai desmit gadus,
viņš nemaz nezina ar ko, lai sāk. Pirmais solis ir izvērtēt pašvaldības piedāvāto pakalpojumu
klāstu, iespējas tur dzīvot, strādāt un īstenot savus sapņus.
2.10.

Latgales plānošanas reģiona aktivitātes 2018.gada periodā

Latvijas simtgades pasākuma Reģionu dienas aktivitātes “Dāvana Latvijai elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””
nodrošināšana.
Latvijas simtgades svinību ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), pašvaldību
publiskajām bibliotēkām un plānošanas reģioniem organizē aktivitāti “Dāvana Latvijai elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt””. Tās
mērķis ir sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabāšanu, kas visā Latvijā uzlabo
cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un
atpazīstamību.
No 2017. gada 10. novembra līdz 2018. gada 14. februārim tīmekļa vietnē
www.ainavudargumi.lv ikviens bija aicināts iesniegt savu atmiņu stāstu, fotoattēlus un
ierosinājumus par ainavas saglabāšanu nākotnei par katru no Latvijas ainavu dārgumu. No
Latgales plānošanas reģiona krātuvē tika iekļautas šādas 10 ainavas: Aglonas bazilikas ainava,
Daugavas loku ainava, Daugavpils cietokšņa ainava, Latgales krucifikss lauku ainavā, Ludzas
pilsētas ainava ar ezeriem un pilsdrupām, Lūznavas muižas ainava, Mākoņkalna apkārtnes
ainava, Rāznas ezera ainava, Svētā Dominika Pasienes Romas katoļu baznīcas ainava un
Zilupes senlejas ainava. LNB apkopoja iesūtītos materiālus, daļu no tiem publiskojot arī
aktivitātes tīmekļa vietnē. Līdz ar stāstiem ir arī publicēti visu piecu plānošanas reģionu
ainavu dārgumu foto – vēsturiskie, kā arī tie, kas tika uzņemti 2018. gadā, parādot ainavas
mainību laika griežos.
2018. gada 11. septembrī Lūznavas muiža – viens no Latgales ainavu dārgumiem –
uzņēma pie sevis reģionālās diskusijas dalībniekus. Tajā piedalījās 50 dalībnieki no 12
pašvaldībām, VARAM un citiem plānošanas reģioniem. Pasākuma laikā pašvaldības, kurās
atrodas 10 Latgales ainavu dārgumi, saņēma VARAM pateicības. Latgales plānošanas reģions
pasniedza 13 Pateicības rakstus par līdzdalību Latvijas simtgades aktivitātē “Latvijas ainavu
dārgumi vakar, šodien, rīt” un ainavu saglabāšanu Latgalē (Daugavpils pilsētas un Aglonas,
Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un Zilupes novadu pašvaldībām, Daugavpils
cietokšņa kultūras un informācijas centram, aktīviem atbalsta grupas dalībniekiem un papildus
materiālu iesniedzējiem Ilgai Ivanovai no Zilupes novada, Zitai Mežalei no Balvu novada,
Annai Jaudzemai no Rēzeknes novada un Inārai Dzalbei no Krāslavas novada). Diskusijas
ietvaros tika prezentēts Latgales reģiona ainavu dārgumu video, kas pēc tam tika
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augšupielādēts Latgales plānošanas reģiona sociālā tīkla Facebook lapā, sasniedzot vairāk
nekā 83 tūkstošu cilvēku (auditoriju). Tāpat diskusijas laikā tika atklāta arī ceļojošā izstāde
“Latvijas ainavu dārgumi – vakar, šodien, rīt,” atspoguļojot 10 Latgales reģiona ainavu
dārgumus. Ceļojošo izstādi Lūznavas muižā laika posmā no 2018. gada 11. septembra līdz 1.
oktobrim apskatīja 1465 muižas apmeklētāji.
2018. gada 26. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā aizritēja reģionu forums
“BRĪVĪBA, AINAVA – MĒS”. Foruma pirmā daļa bija veltīta Brīvības ielu stāstu 9
republikas pilsētās aktivitātei, akcentējot pilsētu lomu valsts attīstībā. Izveidotā īsfilma
“Deviņas pilsētas – viena iela” stāstīja par deviņām republikas pilsētām – Daugavpili, Jelgavu,
Jēkabpili, Jūrmalu, Liepāju, Rēzekni, Rīgu, Valmieru un Ventspili. Savukārt foruma otrā daļa
tika veltīta Latvijas simtgades aktivitātes “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”
apskatam. Foruma laikā tika prezentēts elektroniskās krātuves www.ainavudargumi.lv jaunais
veidols – parādot gan aktivitātes norises posmus, gan rezultātus – slīdrādi par katru plānošanas
reģionu ar ierakstītajām skaņām fotogrāfiju uzņemšanas brīdī. Tā laikā katrs plānošanas
reģions prezentēja vienu no ainavu dārgumiem. No Latgales plānošanas reģiona tika stāstīts
par Eiropas Padomes Ainavu balvas ieguvēju – Daugavpils cietoksni. Savu stāstu par
cietoksni un tā attīstību atklāja Māris Čačka, Daugavpils Marka Rotko mākslas centra
direktora vietnieks un mākslinieks. Latgales garu un enerģiju šajā pasākumā ienesa Tihovsku
ģimenes no Ludzas skanīgās balsis un dziesmas.
2018. gadā no Latgales reģiona tika saņemti arī 2 pieteikumi Eiropas Padomes
Ainavas balvas nacionālajai atlasei. Tos izvērtējot, foruma noslēgumā VARAM pateicību par
veiksmīgu degradētā objekta atjaunošanu un tā iekļaušanu daudzveidīgā tūrisma piedāvājumā
saņēma Rēzeknes novads par ūdens tūrisma attīstības centra “Bāka” projektu, bet Krāslavas
novads saņēma pateicību par kompleksu celtņu un parka atjaunošanu, respektējot
kultūrvēsturiskās vērtības par iesniegto Krāslavas pils kompleksa attīstības I posma (2006. –
2015. gads) projektu.
Vēl 2019. gadā būs iespējams redzēt Latvijas ainavu dārgumu ceļojošo izstādi visā
Latvijā, to koordinē LNB. Ikviens iedzīvotājs ir aicināts joprojām dalīties ar ainavu
vēsturiskajām fotogrāfijām, tās augšupielādējot zudusilatvija.lv. Savukārt tīmekļa vietnē
www.ainavudargumi.lv joprojām var apskatīt Latvijas ainavu dārgumu vēsturiskās un
mūsdienu fotogrāfijas, lasīt iedzīvotāju iesūtītos stāstus, kā arī klausīties dabas skaņās, kas ir
iemūžinātas fotogrāfiju uzņemšanas laikā 2018. gadā. Informācija par aktivitātes norisi ir
atrodama arī Latgales plānošanas reģiona mājas lapā, sadaļā “Latvijas simtgade”.
3. BUDŽETA UN PERSONĀLA INFORMĀCIJA
3.3.

2018.gada budžets
2018.gada sākumā tika sastādīts, apstiprināts un izpildīts 2018.gada budžets saskaņā ar
pastāvošo likumdošanu. Budžeta izpildes gaitā Plānošanas reģions stingri ievēroja likumu
„Par budžetu un finanšu vadību”.
Finanšu līdzekļi tika piesaistīti arī dažādu reģionālās nozīmes projektu īstenošanai no
vairākām programmām un avotiem, un tika izlietoti saskaņā ar apstiprināto projektu un līgumu
nosacījumiem atbilstoši LPR AP apstiprinātajām budžetu tāmēm.
Plānošanas reģiona budžeta finansējumu un tā izlietojumu pa izdevumu pozīcijām var
aplūkot 4.tabulā.
4. tabula
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2018. gadā (euro)
Nr.p. k.

Finanšu līdzekļi

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1
2.1.1.1.
2.1.1.2.

Ieņēmumi (kopā)
Valsts budžeta transferti
Ārvalstu finanšu palīdzība
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un
kompensācijas
Komandējumi un dienesta
braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000
Uzturēšanas izdevumu
transferti
Kapitālie izdevumi
Pamatlīdzekļi

2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.

2.1.3.
2.2.
2.2.2.

Valsts budžeta līdzekļi
Piesaistītie finanšu līdzekļi (projekti
pamatdarbības funkciju
un ministriju deleģētie uzdevumi),
īstenošanai, t.sk. Latgales
t.sk., finansējums pilotprojektam
uzņēmējdarbības centra darbības
reemigrācijas veicināšanai un Latvijas
un pabeigto projektu uzturēšanas
simtgades pasākuma nodrošināšanai
nodrošināšanai

302492
302492
0
302492
299492
299492
164543

299616
290274
9342
625515
623228
481300
199318

46035

50254

1787

7339

78087

217887

9040

6502

0

141928

3000
3000

2287
2287

Latgales plānošanas reģiona finanšu pārskatu par 2018.gadu Latgales plānošanas
reģiona attīstības padome apstiprināja ar 2019.gada 19.februāra rakstiskās procedūras lēmumu
Nr.2.
2018.gadā grāmatvedības uzskaite kārtota un gada pārskats sastādīts, pamatojoties uz
sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Likumu „Par grāmatvedību”;

Likumu „Par budžetu un finanšu vadību”;

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu;

MK 2009.gada 15.decembra noteikumiem nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti”;

MK 2003.gada 21.oktobra noteikumiem nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju”;

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

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

MK 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 1032 „Noteikumi par budžeta
ieņēmumu klasifikāciju”;
Gada inventarizācija veikta pēc stāvokļa uz 2019.gada 1.janvāri. Iztrūkumi vai
pārpalikumi nav konstatēti.
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3.4.

Latgales plānošanas reģiona personāls
No 2017.gada 28.jūlija Latgales plānošanas reģiona darbu vada attīstības padomes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs, sadarbībā ar
attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieku Sergeju Maksimovu, Viļakas novada domes
priekšsēdētāju. Latgales speciālās ekonomiskās zonas Uzraudzības komisijas darbu vadīja tās
priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis un priekšsēdētāja vietnieks Andris Vaivods. Plānošanas reģiona
administrācijas vadītāja/ Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece - Iveta MaļinaTabūne.
Atskaites periodā plānošanas reģionā uz 2018.gada decembra mēnesi ar pilnu darba
slodzi strādāja divdesmit darbinieki. Nepilna darba slodze bija deviņiem darbiniekiem.
3.5.

Personāla raksturojums
5.tabula.
Rādītājs

Skaits 2018.gadā

Faktiskais amata vienību skaits (vidēji gadā)

27
t.sk. vīrieši

8

t.sk. sievietes

19

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

8
19

t.sk. tehniskie darbinieki

0

Strādājošo sadalījums pēc amata

3.6.

Personāla mainības situācijas raksturojums
6.tabula
Darbinieku skaits

Rādītājs
Faktiskais amata vienību skaits (vidēji gadā)

27

Personu skaits ar ko uzsāktas darba attiecības

6

Personu skaits ar ko pārtrauktas darba attiecības

2

Personāla rotācijas koeficients*

0.15

Personāla atjaunošanās koeficients**

0.22

* Personāla rotācijas koeficients = (pieņemto skaits-atlaisto skaits)/personu vidējais skaits
** Personāla atjaunošanās koeficients = pieņemto personu skaits/ personu vidējais skaits

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.
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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. 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, tad 2018.gadā tādi bija jau 93 567.
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. Visas reģiona 323 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 nacionālajos
plašsaziņas līdzekļos.
Portālā pieejama informācija par LPR, Latgales SEZ darbības aktualitātēm,
svarīgākajiem notikumiem ekonomikā, izglītībā un kultūrā u.c. nozarēs, kā arī par
izsludinātajiem projektu konkursiem, realizācijā esošajiem projektiem, izglītojošiem
semināriem un apmācībām.. Portālā arī ir lasāmas aktuālas publikācijas no dažādiem
plašsaziņas līdzekļiem, kas skar Latgales reģionu.
LPR sociālo kontu lietotājiem ir iespēja diskutēt un paust savu viedokli par katru
aktualitāti. Tādējādi tiek nodrošināta atgriezeniskā saite ar sabiedrību un palielinās visa
portāla apmeklētāju skaits.
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”, “Pi myusim
Latgolā”), Latgales reģionālā televīzija, Latgales radio, Radio 1, Latvijas radio (“Lietišķā
Latgale”, “Kolnasāta”) un citi.
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.
Ņemot vērā straujo tehnoloģiju, mediju un sabiedrisko attiecību attīstību arī Latgales
plānošanas reģions komunikācijā ar sabiedrību ir ieviesis jauninājumus. Izveidots Twitter
konts: @LatgalesRegions, un @LPR_LUC , kuriem kopumā pievienojušies vairāk kā 1650
sekotāju – sabiedriski aktīvi cilvēki, politiķi, ierēdņi, sabiedriskās organizācijas. Katru dienu
reģiona Twitter konti tiek papildināti ar jauniem ierakstiem, kas kopumā sasniedzis vairāk kā
3000 ziņas. Video vietnē www.youtube.com Latgales plānošanas reģionam ir izveidots savs
video kanāls ar adresi: http://www.youtube.com/user/LatgalesRegions. Tāpat LPR un LUC ir
izveidoti savi konti, kuri tiek regulāri atjaunoti ar aktuālo informāciju arī Facebook
https://www.facebook.com/latgales.regions/ portālā, kuru popularitāte iedzīvotāju vidū pieaug
ik gadu. Piemēram, salīdzinājumā ar 2017. gadu, 2018. gadā LPR facebook konta sekotāju
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skaits pieaudzis par 465 lietotājiem un lasīto ziņu skaits, piemēram, augustā un septembrī
sasniedzis 120 - 147 tk.
Latgales plānošanas reģiona (LPR) administrācija, lai uzlabotu komunikāciju ar
dažādas iedzīvotāju grupām un sabiedrību kopumā, 2018. gadā veikusi 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 veicis virkni darbību.
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.
Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta
centrs” un reģiona pašvaldību jaunatnes speciālistiem ar Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras finansiālu atbalstu 2018. gadā iesaistījās projekta “Civis novus” īstenošanā, kura
ietvaros Līvānos, Daugavpils novadā, Dagdā, Balvos, Krāslavā un Ludzā notika sešas
strukturētā dialoga “Kafija ar politiķiem” diskusijas, kurās piedalījās vairāk nekā 300 jaunieši
no 13 pašvaldībām, pašvaldību un Saeimas deputāti. Diskusijās tika izrunāti jauniešiem
aktuāli jautājumi un izstrādātas rekomendācijas darbam ar jaunatni Latgalē. Jauniešu
ieteikumi un rekomendācijas tiks apkopotas 2019.gada pirmajā ceturksnī pēc noslēguma
reģionālās diskusijas Daugavpilī.
Daudzveidīgas aktivitātes speciālistiem, kas strādā ar riska grupas bērniem un
jauniešiem, tika uzsāktas arī LPR īstenotā projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā
integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros. LPR sadarbībā ar Latgales
reģiona pašvaldībām un projekta partneru organizācijām Lietuvā apzināja tos speciālistus, kuri
strādā ar projekta mērķgrupu, lai aicinātu viņus piedalīties apmācībās, kas palīdzētu
speciālistiem uzzināt vairāk par metodēm darbā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, kuros
sporta aktivitātes spēlē būtisku lomu sociālajā integrācijā. Šīs apmācības arī palīdzēja uzsākt
veidot speciālistu pārrobežu informācijas apmaiņas tīklu, ļaujot dalīties ar labās prakses
piemēriem un idejām turpmākajai sadarbībai. Tas ir būtiski arī tādēļ, ka tādā veidā tiek
paātrināta informācijas aprite gan starp speciālistiem, gan jauniešu vidū, jo speciālisti ar šo
informāciju dalās tālāk. Tas arī paaugstina jauniešu informētības līmeni. 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 80 Latgales
vidusskolu absolventiem.
Tāpat LPR piedalījās Latgales brīvprātīgo godināšanas pasākumā “Brīvs un prātīgs!”,
kura laikā tika apbalvoti visaktīvākie un labākie brīvprātīgā darba veicēji, kas 5. decembrī
norisinājās Daugavpils Latviešu kultūras centrā. Godināšanas pasākuma laikā tika apbalvoti
Latgales mēroga brīvprātīgie, Daugavpils sabiedrisko organizāciju brīvprātīgie, kā arī
Daugavpils Jaunatnes nodaļas un pašvaldības brīvprātīgie, kuri 2018. gada laikā piedalījās
pasākumos un veica brīvprātīgo darbu.
Jauniešu izglītošanai par Latgales reģiona daudzveidību un valsts iestādes darbu, LPR
aktīvi iesaistās skolu projektu nedēļu notikumos gan Latgalē, gan Rīgā. Piemēram, 6. februārī
Latgales pārstāvniecībā tika uzņemti Rīgas Purvciema vidusskolas 4. klases skolēni, kuri
uzdeva daudz jautājumu par Latgales vēsturi, dabu, cilvēkiem un izcilajām vietām.
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Nozīmīgu darbu komunikācijā ar jauniešiem uzņēmējpratības lietās veic Latgales
uzņēmējdarbības centrs (LUC). 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. 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. Pasākumu cikla (10 reģiona skolas katru gadu)
noslēgumā, aktīvākie 20 jaunieši tika aicināti uz noslēguma pasākumu. Noslēguma pasākums
tika organizēts apvienojot mentoringa – koučinga speciālistu prezentācijas ar reģiona
uzņēmumu apmeklējumu. 2018. gadā “LUC biznesa mēneša gala pasākums tika rīkots Rīgā,
sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā, nodrošinot bērniem gan ASV vēstniecības telpās
organizēto Start Strong lekciju, gan arī “Draugiem grupas” motivējošo ekskursiju. Pasākumā
2018. gadā iesaistījās 359 skolēni.
2018. gada 22. februārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”
norisinājās seminārs “Sabiedrisko attiecību nozīme pašvaldību vizuālā tēla veidošanā”, ko
organizēja Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību.
Seminārs guva plašu atsaucību starp profesionāļiem – to apmeklēja vairāk ne kā 50 pašvaldību
sabiedrisko attiecību speciālisti, kā arī citi pašvaldību darbinieki, kas ikdienā pastarpināti
nodarbojas ar pašvaldību tēla spodrināšanu.
2018. gada 29. maija līdz 1. jūnijam LPR sabiedrisko attiecību speciālists Oskars
Zuģickis piedalījās Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā rīkotajā Latvijas
pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu vizītē Briselē, kur tikās ar Eiropas Komisijas un
Eiropas Reģionu komitejas pārstāvjiem.
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.
2018.gadā Latgales plānošanas reģions pilnveidojis savu komunikācijas aktivitāti ar
vairākiem pasākumiem:
•
dialoga veidošana ar sabiedrību, piedaloties reģionālo radio un televīzijas
raidījumos Latgales Reģionālajā televīzijā, kas ir lielākais šāda veida medijs Latgalē, kā arī
nacionālajos radio un televīzijas kanālos un interneta portālos;
•
Latgales plānošanas reģiona darbinieku iekšējās komunikācijas kvalitātes
palielināšana (iekšējās informācijas sistēma, kursi un apmācības, pieredzes apmaiņa);
•
Organizācija un dalība pasākumā “Latgales diena Rīgā”, kas sadarbībā ar Rīgas
domi notika Rīgas svētku 2018 ietvaros. Pasākums pulcēja vairākus tūkstošus interesentu, kas
tika iepazīstināti ar Latgales tūrisma informāciju, amatniecības un kulinārijas produktiem. Šis
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notikums, piedaloties mūzikas un mākslas kolektīviem, noritēja vispārējā ieinteresētības un
sirsnības atmosfērā.
Lai pozicionētu Latgali kā vienotu reģionu un medijiem sniegtu kopēju viedokli,
attīstīta sadarbība ar visu pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem. Tas sniedzis iespēju
efektīvāk sasniegt katru Latgales iedzīvotāju kā arī mums iegūt aktuālo informāciju no
pašvaldībām. Latgales plānošanas reģiona pašvaldību mājas lapās ir ievietos baneris ar
Latgales plānošanas reģiona logo, kas apmeklētājus pāradresē uz www.lpr.gov.lv mājas lapu,
savukārt baneris LATGALE BIZNESAM interesentus novirza uz jaunizveidotā tīmekļa vietni
investīciju attīstībai un piesaistei reģionā http://www.invest.latgale.lv .
5. LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA IECERES 2019.GADAM
Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām, uzņēmējiem, valsts
institūcijām un sabiedriskajām organizācijām 2019.gadā plāno turpināt darbu pie Latgales
plānošanas reģiona Attīstības programmas ieviešanas pasākumiem. To ietvaros notiks
Latgales reģionam svarīgu attīstības virzienu veicināšana, attīstot un ieviešot projektus
Eiropas Struktūrfondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta, Eiropas kaimiņattiecību un partnerības un pārrobežu
sadarbības programmu ietvaros - “Amatniecība bez robežām” (LV-RU-018, akronīms Crafts), “, “Tīrs ūdens programmas reģioniem (LV-RU-003, akronīms – Pure Water), 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. 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.
Galvenais rezultāts būs konkrēts ieteikumu un atbalsta mehānismu saraksts, kas varētu
stimulēt uzņēmējus attīstīt uzņēmējdarbību pārrobežu teritorijās pie ES ārējās robežas,
izmantojot šo konkrēto atrašanās vietu un citus apstākļus kā aktīvu. 2018.gada nogalē ar
ESPON EGTC tika noslēgts līgums par projekta ieviešanu. 2019.gadā ESPON vadībā LPR
iesaistīsies projekta aktivitātēs.
Turpināsies projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”,
“Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku
kapacitātes celšanai” (LLI-59, akronīms - Open Leadership)”, „Riska grupas jauniešu sociālā
integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm (LLI-402, akronīms - risk-free)”ieviešana.
Turpināsies darbs pie Latgales rīcības plānā noteikto uzdevumu realizācijas ar galveno
mērķi – radīt labvēlīgākus nosacījumus reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, kā
arī panākt aktīvāku privāto investīciju piesaisti Latgalei. Turpinās darbs pie ES Struktūrfondu
2014. – 2020. plānošanas perioda projektu sagatavošanas un realizācijas. LPR veicinās
Latgales reģiona Attīstības programmas ieviešanu saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu,
Latgales stratēģiju, kā arī ES darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
prioritārajiem virzieniem un MK noteiktajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem. 2019.gadā
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turpināsies darbs pie Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstības veicināšanas
pasākumiem. Ņemot vērā iepriekšējos gados plašu pozitīvu atpazīstamību ieguvušo pasākumu
Latgales dienas Rīgā, arī šogad jau sesto gadu pēc kārtas ar Latgales amatnieku un tautas
mākslinieku iesaisti Rīgas svētku 2019 ietvaros tiks organizētas Latgales diena Rīgā
2019.gada 17.augustā.
2018.gadā tika paveikts liels darbs, informējot gan iestādes, gan diasporu par atbalsta
iespējām remigrācijas jomā. Iesāktais remigrācijas veicināšanas process tiks turpināts arī
2019.gadā, sagatavojot individuālos piedāvājumus, informējot iestādes un diasporu par
atbalsta iespējām remigrācijas jomā. LPR koordinatore plāno doties komandējumos uz
ārzemēm pie diasporas.
Ar mērķi aktīvi uzrunāt potenciālos remigrantus, sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju 2019.gadā tiks īstenots pilotprojekts ar reģionālo koordinatoru
izveidi plānošanas reģionos ar mērķi aktīvi uzrunāt potenciālos reemigrantus. Pasākuma
ietvaros tiek plānots atbalsts uzņēmējdarbības projektiem tiem uzņēmējiem, kas vēlas
atgriezties Latvijā un uzsākt ekonomiskās aktivitātes darbības reģionos, tiks gatavoti
personalizēti piedāvājumi, balstoties uz katra klienta vēlmēm un vajadzībām. Lai veicinātu
remigrācijas procesu, tiks īstenoti atbalsta pasākumi, vienlaicīgi saglabājot un attīstot
vienlīdzīgu pakalpojumu pieejamību un sniegšanu pastāvīgajiem iedzīvotājiem, tāpat
iekšējiem remigrantiem.
2019.gadā tiks turpināta sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, EURES konsultantiem,
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils biznesa inkubatoru, Informācijas centru
iebraucējiem (ICI) Daugavpilī, biedrību “Ar pasaules pieredzi Latvijā”, sociālo kustību
”Latvija strādā” un informācijas portālu YourMove.lv.
Turpināsies darbs pie jaunā Rīcības plāna Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei
2018. – 2021.gadam uzsākšanas un ieviešanas. Plāns Ministru kabinetā apstiprināts 2018.gada
19.septembrī, kas paredz ievērojamu finanšu līdzekļu novirzīšanu degradēto teritoriju
sakartošanai, lai sagatavotu infrastruktūras iespējas investoriem reģionā, kā arī paredz
pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam.
Piešķirtie Valsts budžeta un pašvaldību finanšu līdzekļi, kā arī dažādos projektos
piesaistītie līdzekļi 2019.gadā sekmēs LPR administrācijas struktūrvienību – Latgales
uzņēmējdarbības centra, 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.
2019.gadā turpinās darbs pie Sabiedriskā transporta nākotnes koncepcijas izstrādes
2021.-2030.gadam. Lielākais uzsvars tiks likts uz dzelzceļa pārvadājumiem, kā arī tiks
pārskatīts valsts garantētais pakalpojumu apmērs. Plānots izstrādāt kritērijus komerciālo
maršrutu veidošanai un bezmaksas sabiedriskajam transportam. 2019.gadā plānots sludināt
jaunu konkursu par Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.
Arī turpmāk nepieciešams uzturēt un pilnveidot kontaktus ar mediju pārstāvjiem,
sniedzot operatīvu un savlaicīgu informāciju par Latgales plānošanas reģiona darbu.
Nepieciešams vēl vairāk uzmanības pievērst darbam pie Latgales plānošanas reģiona
atpazīstamības un veicamo funkciju skaidrošanas iedzīvotājiem un pašvaldībām,
https://www.instagram.com/ konta izveide.
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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 2019.gadā ar mērķi veicināt Latgales reģiona sociāli ekonomisko
attīstību.
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