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1.Jēdzieni un skaidrojumi
1.

Partneri - darbības programmas ieviešanā ieinteresētās organizācijas Latgales reģionā - valsts
iestādes filiāle Latgalē, pašvaldība, izglītības iestāde, uzņēmums, Latgales plānošanas reģiona
administrācija, nevalstiska organizācija, u.c. juridiska persona.

2.

Atbildīgais Partneris par darbības programmu ieviešanas uzraudzību – Partnera organizācija,
kuru pārējie Partneri izvēlējuši darbības programmas koordinēšanai.

3.

Ieviešanas uzraudzības ziņojums – Uzraudzības ziņojumu sagatavo Atbildīgā Partnera
organizācija reizi gadā un iesniedz Latgales plānošanas reģiona administrācijai.

4.

Ieviešanas novērtējuma ziņojums – Ieviešanas novērtējuma ziņojumu sagatavo Latgales
plānošanas reģions, iekļaujot ziņojumus par darbības programmām. Ieviešanas novērtējuma
ziņojumu sagatavo divas reizes – 2013.gada 1.ceturksnī un 2017.gada 3.ceturksnī.

5.

Teritorijas attīstības rādītājs (no angļu val. - impact) – radītāji, kas ir noteikti stratēģiskajiem
mērķiem un tos analizē, lai nodrošinātu plānošanas reģiona iespējas īstenot Latgales stratēģiju un
identificētu pozitīvas/negatīvas pārmaiņas sociālajā un ekonomiskajā situācijā un to cēloņus.

6.

Politikas rezultātu rādītāji (no angļu val. – outcome) – rādītāji, kas ir noteikti vidēja termiņa
mērķiem un tos analizē, lai novērtētu programmas ieviesēju realizētās politikas efektivitāti
Latgales programmas ieviešanā un kā tiek sasniegti Latgales stratēģijas rezultāti vidējā termiņā.

7.

Darbības rezultātu rādītāji (no angļu val. – outputs) – rezultatīvie rādītāji, kas ir noteikti
Atbalstāmiem pasākumiem, un saskaņā ar kuriem tiek mērīta ieviesēju (Partneru) darbības
efektivitāte darbības programmu īstenošanā.
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2. Vispārīgie jautājumi
8.

Latgales programmas ieviešanas uzraudzības kārtība nosaka procedūras informācijas
apkopošanai, novērtēšanai, ziņojumu sagatavošanai un lēmumu pieņemšanai, kā arī ieviešanas
uzraudzībā iesaistīto institūciju kompetenci.

9.

Latgales programmas ieviešanas uzraudzības sistēmas mērķis ir efektīvas un darbības
programmās noteiktajiem mērķiem atbilstošas un saskaņotas Partneru rīcības 2011.-2017.gadam
un gatavojoties ES finansu periodam 2014-2020.gadam.

10. Ieviešanas uzraudzības sistēmas uzdevumi ir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Nodrošināt reģiona attīstības novērtēšanas iespējas, identificējot pārmaiņas Latgales
reģiona situācijā kopumā un pa jomām;
Identificēt, vai Latgales programmas rādītāju sasniegšana norit kā plānots;
Parādīt darbības progresu un sasniegumus;
Nodrošināt ar informāciju par Latgales programmas ieviešanas sasniegumiem sabiedrību,
politiķus un citas ieinteresētās puses;
sekmēt Partneru - pašvaldību, valsts institūciju, uzņēmēju un sabiedrības koordinētu
darbību Latgales reģiona attīstības jautājumos
Identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar Latgales reģiona attīstību un
kurām nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai;
Pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību;
Sniegt ieviešanas Partneriem informāciju, kas nepieciešama darbības programmu
tālākiem Papildinājumiem;
Nodrošināt izsekojamu Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvi Latgales plānošanas
reģionā;
Apkopot informāciju, lai novērtētu Latgales programmas ietekmi ilgtermiņa stratēģisko
mērķu sasniegšanai.
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3.Ieviešanas uzraudzības kārtība
11. Programmas uzraudzībā veido dialogu ar sabiedrību. Ik gadu par darbības programmu atbildīgais
partneris sagatavo pārskatu par darbības programmas sasniegumiem, ietverot:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Partneru rīcībā esošo sociāli ekonomisko informāciju;
Projektu, kas realizēti darbības programmas ietvaros, informāciju jeb darbības
rezultatīvos rādītājus;
LPR attīstības padomes jeb pašvaldību vadītāju vērtējumu;
Iedzīvotāju viedokli;
Sabiedrībā pazīstamu ekspertu vērtējumu;
Statistiku un publiskā sektora iestāžu rīcībā esošos datus jeb teritorijas attīstības
rādītājus.

12. LPR administrācija koordinē darbības programmu ieviešanas uzraudzības ziņojumu sagatavošanu
apkopo kopējā Latgales programmas ieviešanas uzraudzības ziņojumā, ko publicē www.latgale.lv.
13. Partneri, mainoties situācijai (normatīvais regulējums, pieejamais ES fondu finansējums, u.c.),
lemj par izmaiņām darbības programmās un sagatavo darbības programmu papildinājumus vai
pat jaunas darbības programmas. Lēmumu pieņem LPR AP.
14. Programmu ieviešanas uzraudzībai tiek piesaistīts tehniskās palīdzības finansējums.
1

1. tabula. Atbildīgie Partneri par darbības programmu ieviešanas uzraudzību
Darbības programma

„Latgale ID” (programma uzņēmējdarbības atbalstam)
apakšprogramma: Uzņēmējdarbības izglītība
apakšprogramma: Inkubatoru tīkls
apakšprogramma: Augošu uzņēmumu atbalsts
apakšprogramma: Investīciju piesaiste
apakšprogramma: Nozaru programmas (pilota
programma „Veselīga pārtika”)
apakšprogramma: Sociālā uzņēmējdarbība

„Fonds” (finanšu instrumentu programma)
apakšprogramma: Mikrofinansējums
apakšprogramma: Pašvaldību un reģiona
finansējums
apakšprogramma: Stratēģisko investīciju
programma

„Attīstības centru tīkls” (policentriskas attīstības
programma)
apakšprogramma: Daugavpils
apakšprogramma: Rēzekne
apakšprogramma: Balvi
apakšprogramma: Līvāni
apakšprogramma: Ludza
apakšprogramma: Krāslava
apakšprogramma: Preiļi

Atbildīgā institūcija par darbības programmas
ieviešanu

Latgales plānošanas reģions
Daugavpils Universitāte un Rēzeknes Augstskola
Līvānu novada dome, Krāslavas novada dome
Rēzeknes pilsētas dome
Daugavpils pilsētas dome
Preiļu novada dome
Balvu un Preiļu novada domes

Latgales plānošanas reģions
Krāslavas novada dome

Latgales plānošanas reģions
Daugavpils pilsētas dome
Rēzeknes pilsētas dome
Balvu novada dome
Līvānu novada dome
Ludzas novada dome
Krāslavas novada dome
Preiļu novada dome

„Savienojumi” (Transporta un sakaru programma)
apakšprogramma: Latgales reģiona integrētā
autoceļu programma
apakšprogramma: Transporta koridori un ES

VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales nodaļa
Kopējā atbildība: Latgales plānošanas reģions;

1

Latgales stratēģijas 2030 un Latgales programmas 2017 izstrādes ietvaros motivāciju iesaistīties darbības programmā
izteikušās institūcijas
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Darbības programma
Austrumu robeža

apakšprogramma: Daugavpils lidosta
apakšprogramma: Latgales informatīvā telpa

„Novadu programma”
„Skola+” (sabiedriskās darbības atbalsta centru un
pakalpojumu programma)
„Sociāli atbildīgā Latgale”
apakšprogramma: Sociālās drošības pasākumi
apakšprogramma: Sociālā kompetence
apakšprogramma: Vienkāršās profesijas

„Ezeri” (tūrisma un dabas programma)
„Latgales reģiona pievilcība” (mārketinga programma
caur pasākumiem)
„Zaļā enerģija” (nākotnes zināšanu programma)

Atbildīgā institūcija par darbības programmas
ieviešanu
Atbildība par „Transporta koridors DienviduZiemeļu virzienā”: Rēzeknes pilsētas dome,
Rēzeknes novada dome un pašvaldību kopīgā
iestāde „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona”
Transporta koridors Rīgas-Daugavpils virzienā:
Daugavpils pilsētas dome
Daugavpils pilsētas dome
Latgales plānošanas reģions

Kārsavas novada dome

Daugavpils pilsētas dome
VSAA
Daugavpils pilsētas dome

Latgales plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģions
Rēzeknes pilsētas dome

15. LPR administrācija apkopo pašvaldību vadītāju ekspress vērtējumu par darbības programmām
(aptauja), novērtējot 10 baļļu sistēmā, sniedzot komentārus.
16. Iedzīvotāju viedokļa uzzināšanai arvien jaunas iespējas paver e-risinājumi, sociālie portāli.
Iedzīvotāju viedokļa izzināšanā iesaista Partnerus.
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4.Ieviešanas novērtēšanas kārtība
17. LPR administrācija sagatavo Ieviešanas novērtējuma ziņojumu vismaz divas reizes programmas
darbības laikā – uzsākot nākamo finanšu periodu 2013.gadā un beidzoties programmas darbības
termiņam 2017 .gadā.
18. Latgales plānošanas reģions izmanto novērtēšanas ziņojumu, formulējot Latgales pašvaldību
kopējo viedokli un aizstāvot reģiona intereses, kā arī izdarot grozījumus Latgales programmā.
19. Ieviešanas novērtēšanas ziņojumu sagatavo, balstoties uz darbības programmu ieviešanas
uzraudzības ziņojumiem, kā arī ņem vērā triju gadu izmaiņas, balstoties uz:
a.
b.
c.
d.

LPR attīstības padomes jeb pašvaldību vadītāju vērtējumu;
Iedzīvotāju viedokli;
Sabiedrībā pazīstamu ekspertu vērtējumu;
Statistiku un publiskā sektora iestāžu rīcībā esošajiem datiem.

20. LPR administrācija apkopo pašvaldību vadītāju ekspress vērtējumu par darbības programmām
triju gadu periodā (aptauja), novērtējot 10 baļļu sistēmā, sniedzot komentārus.
21. LPR administrācija organizē sabiedrībā pazīstamu sabiedrisku darbinieku (plašsaziņas līdzekļu,
ekonomikas, transporta, kultūras, mākslas un tūrisma speciālistus no Latgales, Latvijas) viedokļa
apkopošanu par sabiedriskajām un ekonomiskajām norisēm un to izmaiņām visos stratēģiskajos
virzienos – „Savienojumi”, „Prasmes”, „Gudra pārvaldība” un „Efektīvi uzņēmumi”.
22. Iedzīvotāju viedokļa uzzināšanai arvien jaunas iespējas paver e-risinājumi, sociālie portāli.
Iedzīvotāju viedokļa izzināšanā iesaista Partnerus.
23. Ieviešanas gaitā var veidot atraktīvus rādītājus „Latgales laimes indekss” (pēc Happy Planet
indeksa piemēra) – savu atšķirīgo (un popularizēt tā pielietošanu) – skat arī nākamajā
„Mājsaimniecību pašnovērtējuma attēlu”.
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5.Ieviešanas uzraudzības rādītāji
5.1.

Ilgtermiņa attīstības rādītāji

2.tabula. Latgales plānošanas reģiona teritorijas ilgtermiņa attīstības rādītāji (Latgales stratēģija 2030)
Mērvienība

Attīstības rādītājs

Bāzes gads

% no reģiona
iedzīvotāju skaita
vecumā no 15 līdz 64
gadiem
% no reģiona
iedzīvotāju skaita
Darba vietas
Nodarbināto skaits pēc
faktiskās darba vietas
reģionā (pamatdarbā)
% no ekonomiski
aktīvajiem
% no ES vidējas bruto
darba samaksas līmeņa
LVL vidējā gadā
Iedzīvotājs

Iedzīvotāju starpreģionu
migrācija
Dabiskais pieaugums

Iedzīvotājs

2009.g.

Iedzīvotājs

2009.g.

Iedzīvotāju ilgtermiņa
migrācijas saldo
Iedzīvotāju izglītības
līmenis

Iedzīvotājs
% ar augstāko izglītību;
% ar profesionālo
izglītību
Faktiskajās cenās,
tūkst. latu
LVL uz 1 iedz.
%

Ekonomisko aktīvo
iedzīvotāju īpatsvars

Nodarbinātības līmenis
Nodarbinātības līmenis
Darba vietas (izveidotas
jaunas un saglabātas
esošās)
Bezdarba līmenis
Mēneša vidējā bruto
darba samaksa
Iedzīvotāju skaits

Latgales reģiona IKP
Latgales reģiona IKP
Privātā sektora
saražotās pievienotās
vērtības īpatsvars
kopējā pievienotajā
vērtībā**
Publiskā sektora
saražotās pievienotās
vērtības īpatsvars
kopējā pievienotajā
vērtībā**
Ekonomiski aktīvās
statistikas vienības uz
1000 iedz.
Ekonomiski aktīvās
statistikas vienības

Bāzes
rādītājs

Mērķis 2030

Informācijas
avots

2009.g.

69,2%

80%

CSP

2008.g.

64,7%

80%

CSP

2009.g
2008.g.

141 tūkst.
97 tūkst.

171 tūkst.
130 tūkst.

CSP
CSP

2010.g.

21%

8%

NVA

2009.g.

33%

60%

CSP

2009.g.
2010.g.

319,25
337,8
tūkst.
-1126

300 tūkst.

CSP
PMLP

0

CSP

Tiks
papildināts
1000

CSP

2009.g.

Tiks
papildināts
-1126

2000.g.
2000.g.

6,8
15,5

CSP
CSP

2009.g.*

1 0932 905

CSP

2009.g.*
2007.g.

3181
72%

82%

CSP
CSP

%

2007.g.

28%

18%

CSP

Vienības uz 1000 iedz.

2008.g.

48

100

CSP

Mikro
Mazās
Vidējās

2008.g.

15 268
1 001
190

pieaug
pieaug
pieaug

CSP

CSP
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Mērvienība

Attīstības rādītājs

Bāzes gads

Lielās

Bāzes
rādītājs

Informācijas
avots

Mērķis 2030

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis uz 1
iedzīvotāju
Nabadzības riska
indekss Latgales reģionā
Nefinanšu investīcijas
Latgales reģionā
Pašvaldību
pamatbudžeta
ieņēmumi uz 1 iedz.
Latgales reģionā
Latgales reģiona
teritorijas attīstības
līmeņa indekss

LVL

2009.g.

28
16 487
158

%

2008.g.

42

salīdzināmajās cenās;
milj. latu
LVL

2008.g.

285,4

CSP

2009.g.

536

pašvaldības

-1,164

VRAA

Apsaimniekotās LIZ

%

pēc
2009.gada
datiem,
salīdzinot
ar
2009.gada
vidējiem
rādītājiem
2010.g.

Kopā

Indekss

pieaug
pieaug
80% no
Latvijas
rādītājiem
30

82%

96%

CSP

CSP

ZM (LAD)

* Balstīts uz 2007.g. datiem un Latvijas IKP dinamiku 2007.-2009. gados
** Publiskā sektora PV īpatsvars tiek aprēķināts, summējot valsts pārvaldes un aizsardzības, obligātās sociālās apdrošināšanas, Izglītības un
sabiedrisko, sociālo un individuālo pakalpojumu (NACE sektori O, M, L) kopējo pievienoto vērtību; privātā sektora īpatsvars tiek rēķināts,
atņemot no 100% publiskā sektora PV īpatsvaru

5.2.

Vidēja termiņa attīstības rādītāji

3.tabula. Latgales plānošanas reģiona teritorijas vidēja termiņa attīstības rādītāji (Latgales programma 2017)
Teritorijas attīstība (impact)

Nodarbinātības līmenis
Radītas jaunas un saglabātas esošās darba vietas
Bezdarba līmenis
Vidējā bruto darba samaksa (no ES līmeņa)
Iedzīvotāju skaits
izmaiņas pēdējos 5 gados
Iedzīvotāju skaits laukos un pilsētās (attiecība)
privātā sektora saražotās pievienotās vērtības īpatsvars
IKP
Publiskā sektora saražotās pievienotās vērtības īpatsvars
IKP
Izveidotie un saglabātie uzņēmumi (ekonomiski aktīvās
vienības) uz 1000 iedz.
IKP ikgadējais pieaugums
Eksportējošo uzņēmumu apgrozījums
Eksporta apjoms (salīdzināmās cenās)

Informācijas
avots

CSP
CSP
NVA
CSP
PMLP
PMLP
PMLP, VZD
CSP

Bāze

Mērķis 2017

141 tūkst.
22%
33%
337,8 tūkst.

65%
152 tūkst.
12%
40%
320 tūkst. iedz.

59%/41
72%

62%/38%
76%

CSP

28%

24%

CSP

48

60

CSP
CSP

+3%
125,3 milj.
latu (2009.g.)

300%

Investīcijas uzņēmumos
pievienotā vērtība uz vienu nodarbināto
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Teritorijas attīstība (impact)

darbaspēka produktivitāte
Neapsaimniekotās (neizmantotās) LIZ

5.3.

Informācijas
avots

LAD

Bāze

18%

Mērķis 2017

12%

Vidēja termiņa politikas rezultātu rādītāji

24. Politikas rezultātu rādītāji (outcome) Latgales programmas 2017 ieviešanas novērtēšanai:
a.
b.
c.
d.
e.

Apmierinātība ar pašvaldības darbu;
Sadarbība (pašvaldību sadarbība, pašvaldību uzņēmumu u.c.);
Apmierinātība ar nodarbinātības jautājumu risināšanu;
Apmierinātība ar reģionālās uzņēmējdarbības atbalsta politiku, instrumentiem;
Reģionālā uzņēmējdarbības atbalsta institūciju sadarbības ar nacionālā līmeņa institūcijām
novērtējums;
f. Latgales uzņēmumu integrācija globālajā ekonomikā un ar to saistītā uzņēmējdarbības kultūras
bagātināšanās;
g. Latgalē nodarbināto cilvēku prasmju un zināšanu līmeņa paaugstināšanās novērtējums;
h. Latgales uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanās novērtējums;
i. Komercdarbības prestiža, uzņēmības kā vērtības sabiedrībā, uzņēmējdarbības prasmju un
attieksmes, it īpaši jaunākajās paaudzēs paaugstināšanās novērtējums;
j. Uzņēmumu un uzņēmējdarbības atbalsta institūciju zināšanu un praktiskās sadarbības
novērtējums starptautiskajā biznesa vidē;
k. Apmierinātība ar transporta infrastruktūru;
l. Apmierinātība ar vides infrastruktūru;
m. Tūrisma piedāvājuma novērtējums;
n. Mājsaimniecību materiālā stāvokļa pašnovērtējums (skat.1.attēlu)

1.attēls. Mājsaimniecību materiālā stāvokļa pašnovērtējums reģionos 2009.gadā
(procentos) Avots: CSP
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5.4.

Vidēja termiņa darbības rezultātu rādītāji

4.tabula. Darbības rezultātu rādītāji Latgales programmas 2017 ieviešanā
Darbības programma

Darbības rezultāti (outputes)

Vispārīgie attīstības
programmas
darbības rādītāji:

Sadarbības partneru skaits, sadarbības projektu skaits reģionā
Pārrobežu un starptautisku sadarbības projektu skaits (dalījums pēc
nozarēm un sektoriem)
Latgales reģionam piesaistītais finansējums (investīcijas, ES fondu
finansējums, alternatīvi risinājumi)
Inovāciju, zaļās enerģijas un pētniecības projekti
Privātā sektora uzņēmumi (t.sk. sociālie uzņēmumi), kas iesaistījušies
projektos
Apmācībās iesaistīto cilvēku skaits
Izlietotie tehniskās palīdzības līdzekļi
Izglītības iestādes un institūcijas, kas realizējušas uzņēmējdarbības
apmācību un uzņēmējdarbības atbalsta projektus

„Latgales ID”:
DPA
„Uzņēmējdarbības
izglītība”
DPA „Inkubatoru
tīkls” (Atbalsts
jauniem
uzņēmējiem)

Mērķis 2017

Mācību uzņēmumi
Uzņēmumi, uzņēmēju apvienības, darba devēju organizācijas, kas
iesaistījušies uzņēmējdarbības izglītības projektos
Izveidotās prakses vietas
Prakses studenti sadarbībā ar uzņēmumiem
Jaunu speciālistu piesaiste uzņēmumos
Projektos iesaistītie jaunie uzņēmīgie skolēni, studenti
Projektos par uzņēmējdarbības jautājumiem iesaistītie skolotāji,
pasniedzēji
Izglītības iestāžu un uzņēmumu kopīgi realizētie projekti
Izstrādāti uzņēmējdarbības kursu moduļi un programmas (sākot no
bērnudārziem līdz universitātēm (arī pamatskolām, vidusskolām un
profesionālajām mācību iestādēm)
Izglītības iestāžu audzēkņu mācību uzņēmumi, kas iesaistījušies tirgos,
noieta tīklos, izstādēs (ar iespēju realizēt produkciju, sniegt
pakalpojumus)
Uzņēmumi, kurus izveidojuši jaunieši vecumā līdz 30 gadiem
Uzņēmumi, kas piedalījušies uzņēmējdarbības atbalsta pasākumos
Izveidoti jauni uzņēmumi
Izveidotas jaunas darba vietas
Apmācīto uzņēmumu vadītāju un speciālistu cilvēku skaits
Uzņēmumi, kas saņēmuši augstas kvalificētu speciālistu konsultācijas
Uzņēmumi, kuri saņēmuši atbalstu jaunu tehnoloģiju ieviešanai
Reģionālās uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas, kas piedalījušās
projektos
Latgales reģiona uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un LIAA kopīgie
atbalsta instrumenti (Reģionam pielāgotas mikro finansēšanas shēma,
eksporta un ieguldījumu aizdevumu garantijas, u.c.)
Tiešā atbalsta pasākumi uzņēmumiem (subsīdijas augstu pievienotās
vērtības produktu izstrādei, tehnoloģiju modernizēšanai, garantijas,
nodokļu atlaižu sistēma, u.c.)

75% augstskolu
un profesionālo
izglītības iestāžu,
50% vispārējās
izglītības
iestādes,
bērnudārzu,
tālākizglītības
centru un NVO

200
30
140
1000
100
5000
800
280
30

150

100
1000
200
1000
3300
300
280
100%
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Darbības programma

DPA „Sociālā
uzņēmējdarbība”

Darbības rezultāti (outputes)

Mērķis 2017

Mazo uzņēmumu, pašnodarbināto personu, nevalstisko organizāciju un
vietējo iniciatīvas grupu realizēto projektu rezultātā izveidotās darba
vietas
Mazo uzņēmumu, pašnodarbināto personu, nevalstisko organizāciju un
vietējo iniciatīvas grupu realizēto projektu rezultātā saglabātās darba
vietas
Izveidoti jauni sociālie uzņēmumi
Sociālās uzņēmējdarbības (sociālās integrācijas) projektu rezultātā
izveidotās prakses vietas (darbnīcas, kopienu centri, saimniecības,
kopienu siltumnīcas, ražotnes, u.c.)
Uzņēmumi, pašnodarbinātas personas, Latgales pašvaldības, valsts un
pašvaldību uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas , kas iesaistījušās
projektos
Reģionālās uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas, kas piedalījušās
projektos
Izveidotie vai saglabātie reģionālie atbalsta instrumenti sociālajā
uzņēmējdarbībā (sociālie inkubatori, atbalsta struktūras)
Uzņēmumi un darba vietas iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām
nodarbinātībai (uzņēmumi, kuros veikti ieguldījumi pamatkapitālā,
materiālu iegāde, aprīkotas darba vietas, u.tml.)

DPA „Augošu
uzņēmumu
atbalsts” (atbalsts
esošajiem
uzņēmumiem
konkurētspējas un
eksportspējas
paaugstināšanai)

Sociālās uzņēmējdarbības kontaktu veicināšanas pasākumi (tirgi, u.c.)
Projekti, kas finansēti kopēji ar citām darbības programmām: „Veselīga
pārtika”, „Sociāli atbildīgā Latgale”, „Zaļā enerģija”, „Ezeri”, „Fonds”,
u.c.
Apmācīto uzņēmumu vadītāju un speciālistu cilvēku skaits
Uzņēmumi, kas saņēmuši augstas kvalificētu speciālistu konsultācijas
Uzņēmumi, kas piedalījušies uzņēmējdarbības atbalsta pasākumos
Uzņēmumu, kuru darbības rādītāji (apgrozījums, saražotās produkcijas
apjoms, pievienotā vērtība, peļņa, kotēšanās tirgos, kredītreitings, u.c.)
ir uzlabojušies
Uzņēmumi, kuri saņēmuši atbalstu jaunu tehnoloģiju ieviešanai
Reģionālās uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas, kas piedalījušās
projektos
Latgales reģiona uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un LIAA kopīgie
atbalsta instrumenti (Reģionam pielāgotas mikro finansēšanas shēma,
eksporta un ieguldījumu aizdevumu garantijas, u.c.)
Uzņēmumi, kas saņēmuši tiešā atbalsta pasākumi uzņēmumiem
(subsīdijas augstu pievienotās vērtības produktu izstrādei, tehnoloģiju
modernizēšanai, garantijas, nodokļu atlaižu sistēma, u.c.)
Uzņēmumi, kas iesaistījušies projektos un saņēmuši atbalstu
Specializēto inkubatora, inovāciju un finansējuma programmas
Starptautiski biznesa kontaktu pasākumi

DPA „Investīciju
piesaiste”

Ārvalstu investoru skaits, kuriem, sniegts atbalsts
Starptautiski biznesa kontaktu pasākumi, jauni partneri starptautiskā
biznesa vidē, starptautiskās uzņēmumu vizītes, misijas, biržas, u.tml.
Piesaistīto investīciju gadījumi
Izveidoti jauni uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu un / vai ar jauktu ārvalstu
un vietējo kapitālu

3000 darba
vietas
2000 darba
vietas
70
uzņēmumi
300 prakses
vietas
800
uzņēmumi
100%
10 atbalsta
instrumenti
50
uzņēmumi,
250
darba
vietas
70

3300
300
1000
300

280
100%

200

600
uzņēmumi
35
40 pasākumi
gadā
300
40 pasākumi
gadā
280 (jeb 40
gadā)
50
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Darbības programma

DPA „Nozaru
programmas”
Pilot programma
„Veselīga pārtika”

„Fonds” (finanšu
instrumentu
programma)

Darbības rezultāti (outputes)

Mērķis 2017

Sagatavotas pašvaldību teritorijas investīciju piesaistei
Sagatavotas atbalsta shēmas un realizēti investīciju atbalsta pasākumi
sadarbībā ar nacionālo līmeni
Izstrādātās un ieviestās nozaru atbalsta programmas (pārtikas rūpniecība,

30 teritorijas

kokapstrāde, metālapstrāde un mašīnbūve, kravu pārvadājumi un loģistika, kā arī ar
jaunajām nozarēm – tūrisms, dziedinoši un veselību veicinoši pakalpojumi, atjaunojamā
enerģija un energoefektivitāte, maza mēroga montāža/salikšana)

Uzņēmumi
(zemnieku
saimniecības,
lauku
saimniecības
lauksaimnieciskās pārstrādes uzņēmumi), uzņēmumu apvienības un
kooperatīvi, kas piedalījušies programmā
Uzņēmumos
(zemnieku
saimniecības,
lauku
saimniecības
lauksaimnieciskās pārstrādes uzņēmumi, pašnodarbinātas personas),
kas piedalījušies programmā, saglabātās darba vietas
Uzņēmumos
(zemnieku
saimniecības,
lauku
saimniecības
lauksaimnieciskās pārstrādes uzņēmumi, pašnodarbinātas personas),
kas piedalījušies programmā, izveidotās jaunās darba vietas
Izglītības un zinātniski pētnieciskās iestādes, kas piedalījušies
programmā
Augstas kvalitātes ekoloģiskie izstrādājumi, kas atbilst nišas tirgus
prasībām (piem., veselības ietekme)
Projekti, kas atbalsta Programmā iesaistītos Partnerus, kas strādā
lauksaimniecības produkcijas ražošanai un pārstrādei, nišas produktu
attīstībai
Apmācīto uzņēmumu vadītāju un speciālistu cilvēku skaits
Mājražošanas licences
Uzņēmumi, kas saņēmuši augstas kvalificētu speciālistu konsultācijas
Uzņēmumi, kas piedalījušies uzņēmējdarbības atbalsta pasākumos
(t.sk. eksporta veicināšanas pasākumos)
Uzņēmumi, kuri saņēmuši atbalstu jaunu tehnoloģiju ieviešanai
Ar programmu saistīti pētījumi un apmācību programmas (augsnes
izpētes programmas, pārtikas produktu ietekme uz veselību, veselīgs
uzturs, selekcija, ciltsdarbs, tirgus pētījumi, u.c.)
Uzņēmumi, kas piedalījušies projektos inovāciju ieviešanai, alternatīvai
enerģijas ieguvei
Uzņēmumu un publiskā sektora vai sociālo uzņēmumu kopīgi realizētie
projekti
LIZ, kas apsaimniekotas projektu rezultātā
Izveidoti jauni finanšu instrumentus reģionā (kopfinansējuma
instrumenti, līdzdalības shēmas starptautiskos finanšu instrumentos,
ziedošanas/labdarības fondi, sociālie tīkli, mikrokredīti, utt.)
Starptautiskie fondi, projektu finansētāji, ar kuriem izveidota sadarbība
Sociālie tīkli un alternatīvi līdzekļu akumulēšanas veidi
Reģionam piesaistītie ES līdzekļi, struktūrfondu % no Latvijai pieejamā
apjoma ES finansējuma periodā 2014-2020.g.
Reģionam piesaistītie papildus līdzekļi un projekti, kas finansēti citās
darbības programmās no DP „Fonds” piesaistītajiem līdzekļiem
Organizācijas, uzņēmumi, dalībnieku skaits, kas saņēmuši konsultācijas,
kas palīdzētu reģiona uzņēmējiem veikt nepieciešamos priekšdarbus
finanšu investora piesaistei
Pasākumi, kas atbalsta finanšu instrumentu izveidi un ieviesēju
apmācību un praktiskās iemaņas (semināri, konferences, diskusiju
forumi, darbs ar starptautiskajiem donoriem, riska kapitāla fondiem,
pētījumi, pilotprojekti, priekšizpētes, darbības modeļu izpēte)
Projektu vadītāji, kas piedalījušies projektos (apmācības, sociālie tīkli,

4
programmas
200

800

1200

20

1000
30
200
70
40

20
50
10% no LIZ

20%
36 projekti
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Darbības programma

DP „Attīstības
centru tīkls”

Darbības rezultāti (outputes)

Mērķis 2017

konsultācijas, profesiju atbalstošu metodiku, darba formu u.c.
sagatavošana, tehniskā palīdzība)
Bankas, kas iesaistījušās sadarbības projektos, atvēlētie līdzekļi
attīstības projektiem
Pašvaldību kopēji realizētie projekti
Organizētie starptautiskie kultūras, zinātnes un sporta notikumi –
starptautiskas konferences, koncerti, sacensības, izstādes, gadatirgi,
u.c.
Dalībnieku skaits
Realizētie infrastruktūras attīstības un pasažieru pārvadājumu projekti
- izveidotie (uzlabotie) starptautiskie savienojumi ar pilsētām (lidojumu
skaits, vilcieni, autoceļi)
Starptautiska atpazīstamība
Uzņēmumi, kuros veiktas ārvalstu investīcijas,
izveidotie kopuzņēmumi,
lielu kompāniju struktūras un saistītie uzņēmumi
Izveidotie Industriālie parki, loģistikas centri
Revitalizēto teritoriju skaits un platība
Publiskā sektora iestādes, kas piedalījušās projektos pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanai
Sabiedriskās dzīves aktivitāte (t.sk. restorānu, kafejnīcu un bāru skaits)
Tehnoloģiski ietilpīgo ražošanu zināšanu un lietišķo pētījumu projekti
(Daugavpils Universitātes, dabas un inženierzinātņu lietišķo pētījumu un tehnoloģiju
bāzes izveide sadarbībā ar ražošanas uzņēmumiem Latgalē un pasaulē, reģiona
augstskolām un profesionālās izglītības skolām)

6.Transporta un
sakaru programma
„Savienojumi”

Studentu skaits, t.sk. no ārpuses (Krievijas, Baltkrievijas utt.) piesaistīto
studentu skaits,
Izveidoto studiju programmu skaits
Pasākumu skaits pilsētu atpazīstamības uzlabošanai (mārketinga,
pilsētu tēlu veidojošie projekti, kultūras projekti, starptautiska līmeņa
notikumi biznesā, kultūrvēsturē, zinātnē un sportā, izmantojot
starptautiskās saiknes, pilsētu īpašās iezīmes
Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes
Projektu ietvaros atjaunotie sociālās infrastruktūras objekti
Nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju realizētie projekti
Izglītības iestāžu, t.sk. mūžizglītības iestāžu realizētie projekti
Pilsētvides/publiskās telpas uzlabošanas projekti (labiekārtotās
2
publiskās telpas m , gājēju ielu garums, u.tml.)
u.c. pilsētu attīstības programmu ieviešanas rādītāji
reģionālie valsts autoceļi ar melno segumu, t.sk. projekta „Austrumu
stīga” ietvaros
vietējie autoceļi ar melno segumu
Nacionālā līmeņa attīstības centra sasniedzamība (laika distance)
Reģiona līmeņa attīstības centra sasniedzamība (laika distance)
nokļūšana no novada centra līdz pagasta centriem pa asfaltētu ceļu
Rīga (laika distance)
Izveidoti jauni robežšķērsošanas punkti (Vientuļi/Ludonka, Patarniek/
Grigorovščina)
Optisko kabeļu tīkli izbūvēti (km)
Reģiona mediji, kas piedalījušies projektos
Apdzīvotās vietas ar vairāk kā 100 iedzīvotājiem, kurās nodrošināta
apraide valsts valodā
Sabiedriskie interneta pieejas punkti
Interneta lietotāju skaits Latgalē

100 %
>50%.
45 min.
30 min.
2 stundas
2
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Darbības programma

DP „Novadu
programma”

DP „Skola +”

DP „Sociāli atbildīgā
Latgale”
DPA „Sociālās
drošības pasākumi”

Darbības rezultāti (outputes)

Mērķis 2017

Latgales pašvaldības, telekomunikāciju uzņēmumi, mediji, NVO,
bibliotēkas, izglītības iestādes, kas iesaistījušās projektos
pakalpojumu sniegšanas centri laukos (izveidotie un saglabātie
(rekonstruētie))
Alternatīvi pakalpojumu sniegšanas veidi (izbraukumi, koordinācija,
ārpakalpojumi, iesaistītie NVO, u.c.)
Sabiedriskā un alternatīvā (privātā, NVO, kopienu) transporta maršruti,
pakalpojumu piegādes veidi
Iegādātie transporta līdzekļi (t.sk. invalīdu transports)
Aktīvie un brīvprātīgie iedzīvotāji, kas projektu ietvaros iesaistījušies
projektos pakalpojumu sniegšanā lauku teritorijās
Pašvaldību investīcijas
Projektu realizācijas rezultātā saglabātie novadu sociālās
infrastruktūras objekti
Projektu realizācijas rezultātā saglabātā transporta inženiernfrastruktūra (km, būves, sabiedriskā transporta maršruti, u.c.)
Projektu realizācijas rezultātā saglabātā vides inženierinfrastruktūra un
lietotāju skaits
E-pārvaldības projekti pašvaldībās
(izveidoti vienas pieejas pakalpojumu punkti, ieviestas informācijas
sistēmas, mājas lapas, elektroniskie pakalpojumi, ārpakalpojumi NVO,
uzņēmumiem)
Sadarbības partneru skaits (t.sk. citas pašvaldības)
Saglabātās izglītības iestādes, piemērojot alternatīvus veidus izglītības
pakalpojumu sniegšanai novados
Lauku sabiedriskie centri (rekonstruējot bijušās izglītības iestādes)
Pakalpojumu „grozs” lauku iedzīvotājiem
Lauku iedzīvotāju skaits un apdzīvojums. Iedzīvotāji, kas ir potenciālie
tiešā labuma saņēmēji, izglītības iestādes vai sabiedriskā centra
apmeklētāji
Lauku iedzīvotāju skaits (attiecībā pret pilsētām)
Projektos iesaistīties izglītības iestāžu darbinieki
Izglītojamo skaits, pieaugušo skaits, kas saņem apmācības
jauniešu īpatsvars lauku iedzīvotāju sastāvā
Uzņēmumu skaits (uzņēmējdarbības iniciatīvas) un pilsonisko iniciatīvu
un pasākumu skaits lauku teritorijā
Realizētās apmācību programmas
Projektos piesaistītie speciālisti
Nevalstiskā un privātā sektora projekti pakalpojumu sniegšanas
uzsākšanai laukos (.sk. ēku rekonstrukcija, speciālistu apmaksa,
transports)
Uzņēmējdarbības apmācību projekti
Projektos iesaistītās pašvaldības
Projektos iesaistītie sociālo pakalpojumu sniedzēji
Pašvaldību, NVO, brīvprātīgo un privātā sektora sociālās jomas
speciālisti, kas izgājuši apmācības, kvalifikācijas paaugstināšanas
programmas
Sociālās nodarbinātības projektos izveidotās darba vietas (pielāgotas
darba vietas invalīdiem un dažāda sociālā riska sociālo dienestu
klientiem)
Darba prasmju programmas sociālo dienestu klientiem
Sociālo pakalpojumu sniedzēju kopēji izveidotie pakalpojumi,
starpprofesionālas komandas, starpinstitucionālie sociālie pakalpojumi

100

100%
80%
400
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Darbības programma

DPA „Sociālā
kompetence”

DPA „Vienkāršās
profesijas”

DP „Ezeri”

DP „Latgales
reģiona pievilcība”

Darbības rezultāti (outputes)

Mērķis 2017

Sociālajai jomai piesaistītais finansējums
Sociālā darba, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas
vietas (klientu apkalpošanas vietas)
Sociālo dienestu sadarbības gadījumi ar sociālajiem uzņēmumiem
(ārpakalpojumi, kopējas akcijas, finansējuma piesaiste, u.tml.)
Izveidotie alternatīvo sociālo pakalpojumu sniedzēji (kā arī materiāli
tehniskais nodrošinājums, speciālā transporta vienības, u.c.)
Invalīdiem pielāgotie mājokļi, transportlīdzekļi
Universālā dizaina projekti apdzīvoto vietu centros
Izveidotie sociālie tīkli
Projekta ietvaros nodrošinātie speciālisti
Sociālo projektu skaits
Pašvaldību sociālie dienesti u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas
iesaistījušies starptautiskos projektos
Speciālistu skaits, kas iedalījušies pieredzes apmaiņas, pārrobežu
sociālo tīklu, pārrobežu sociālās drošības pasākumos
Izveidotie sociālā atbalsta zināšanu centri (sociālo tehnoloģiju pārneses
punkti, piem., sociālās uzņēmējdarbības koordinēšanā)
Sociālo aprūpētāju, u.c. starptautiskas apmācības programmas
Izveidotās prakses vietas sociālajā darbā
Vienkāršo profesiju pārstāvji (apkalpojošā sfērā strādājošie, piem.,
sociālie darbinieki, mediķi, skolotāji, policisti, pastnieki, u.c.), kas
iesaistījušies uzņēmējdarbības projektos, sociālajos uzņēmumos
Vienkāršo profesiju pārstāvji, kas iesaistījušies mūžizglītības,
kvalifikācijas paaugstināšanas apmācībās
darbinieku sociālajai aizsardzībai izveidotās organizācijas (asociācijas,
kooperatīvi, kopēji uzņēmumi, interešu grupas) un to sociālie tīkli
Projektu ietvaros apsaimniekotās ūdeņu, mežu, ainaviski pievilcīgas
dabas teritoriju platības / iekārtotie dažādu sezonu dabas tūrisma
objekti
Apmācības izgājušo tūrisma un dabas teritoriju apsaimniekotāji
(privāto, valsts, pašvaldības)
Izveidotie uzņēmumi (t.sk. sociālie uzņēmumi) un organizācijas dabas
teritoriju apsaimniekošanai, dabas resursu izmantošanai
Izstrādātie dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas plāni,
dabas resursu izmantošanas plāni
Izveidotie pakalpojumu objekti (uzņēmumi) saistībā ar dabas
pakalpojumiem (peldvietu, laivu piestātņu un sporta vietu skaits, aktīvā
tūrisma izmantošanā iekļautu ezeru, upju skaits,
Apkalpoto klientu skaits
Uzņēmumu ienākumi
Reģiona augstskolu realizētie projekti
Apmeklētāju skaits dabas objektos
Atsauksmju skaits, interneta pieminēšanas gadījumu skaits
Izsniegtās makšķerēšanas licences objektos, kas iesaistījušies projektos
Izveidotās darba vietas
aktīvā tūrisma, kultūras, sporta, svētku, gadatirgu u.tml. pasākumi
Vairāku pašvaldību izveidotās tūrisma programmas (gar Daugavu,
Rāznas nacionālajam parkam, ezeriem, u.c.)
Izglītojoši, pētnieciski un praktiskas izziņas un sakopšanas projekti
Organizāciju skaits, kas iesaistījušies projektos
Sporta, izglītības, tūrisma, mākslas, mūzikas, u.c. kultūras un citu
sociālo jomu pasākumu skaits, kas popularizē reģionu un veicina

300
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Darbības programma

DP „Zaļā enerģija”

Darbības rezultāti (outputes)

Mērķis 2017

starptautisku kontaktu veidošanos un investīciju piesaisti
Atsauksmju skaits, interneta pieminēšanas gadījumu skaits
Projektos iesaistītie uzņēmumi
Starptautiskas (pārrobežu) apmācību, sadarbības, kultūras un sporta
apmaiņas programmas
Realizētie energoefektivitātes projekti un to ietvaros – mājsaimniecību
skaits, kurās uzlabota mājokļa energoefektivitāte
mājsaimniecību izdevumu pilsētās par mājokli

Pazemināšan
ās par 3040%

Izstrādātie energoapgādes plāni pašvaldībās
Pašvaldību iestāžu ēku energoefektivitātes projekti
Uzņēmumi (saimniecības), kas iesaistījušās atjaunojamo energoresursu
iegūšanā
Darba vietas laukos uzņēmumos (saimniecībās), kas iesaistījušās
atjaunojamo energoresursu iegūšanā
Apmācīto cilvēku skaits
Izglītības iestāžu skaits, kas iesaistījušies energoefektivitātes un
atjaunojamo energoresursu kompetences projektu realizācijā
Realizētie kompleksie CO2 emisiju samazinošie pasākumi dzīvojamajās,
administratīvajās ēkās un ražošanas objektos
Izveidotie pašvaldības energoservisa uzņēmumi
Uzņēmumi, kas veikuši pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem un
koģenerāciju pilsētu siltumapgādē
Alternatīvo energoresursu pilotprojekti (lini, kaņepes, biogāze) un
izveidotie produkti vai ieviešana (piem., sabiedriskajā transportā)
Apsaimniekotās LIZ Alternatīvo energoresursu ieguvei
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