
Atbalsta iespējas tūrisma attīstībai Latgales plānošanas 
reģionā 
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Iespējas - tūrisms 
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Latgales pārstāvniecība 

Nozīmīgākās veiktās aktivitātes: 

Latgales reģiona pārstāvniecībā tiek prezentēti 
aktuālie investīciju projekti, Latgales vietējo 
uzņēmēju un amatnieku produkcija, kā arī 
nodrošinātas konferenču un apspriežu telpas 
Latgales uzņēmēju komunikācijai ar investoriem 
un sadarbības partneriem.  

 

Ņemot vērā tūrisma nozīmi reģionālās attīstības 
veicināšanā ārpus nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centriem, pārstāvniecībā 
prezentētas arī tūrisma iespējas Latgalē. 

 

Investīciju piesaistes materiāli - katalogs par 
pašvaldību investīciju objektiem Latgales 
plānošanas reģionā. 
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Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-

2013.gadam: atbalsts tūrisma attīstībai un  

kultūras mantojuma saglabāšanai Latgalē 

•Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma: 

• Water Joy  - Ūdens tūrisma attīstība Utenas un Latgales reģionos (Latgales 
Plānošanas reģions, Latgales reģiona attīstības aģentūra, 1,34MEUR) 

• New Quality Image –Zarasu un Krāslavas pilsētvides uzlabošana (Krāslavas 
novada dome, 1,47 MEUR) 

 

•Igaunijas - Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma: 

• Tour  de Latgale-Pskov - Ceļojums caur Latgali un Pleskavu (Latgales 
Plānošanas reģions, Latgales reģiona attīstības aģentūra, 1,68 EUR) 

• To preserve not to lose it – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana, 
nemateriālā kultūras un dabas mantojuma atjaunošana, vietējo tradīciju un 
prasmju apzināšana un atdzīvināšana(Balvu  novada  pašvaldība, 0,86 MEUR) 

 

•Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma: 

• Bella Dvina 2 - Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas 
pārrobežu reģionos (Latgales reģiona attīstības aģentūra, 1,6MEUR); 

• Culinary heritage - Kulinārijas pakalpojumu uzlabošana Latgales un 
Vitebskas reģionos, balstoties uz kulinārā mantojuma koncepciju (Krāslavas 
novada pašvaldība), Dagdas novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, 
Ludzas novada pašvaldība; 0,43 MEUR) 



Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam : atbalsts tūrisma attīstībai un  

kultūras mantojuma saglabāšanai 
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•Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma: 

•1.1. investīciju prioritāte “Saglabāt, aizsargāt, veicināt un 
attīstīt dabas un kultūras mantojumu   

 

•Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma: 

•Prioritāte 1.2. “Jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde un 
veicināšana, izmantojot vietējos resursus”, Prioritāte 2.1. 
“Efektīva dabas objektu apsaimniekošana” 

 

•Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma: 

•Prioritāte 3.1 „Kultūras un vēstures mantojuma un 
tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana”  



Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam : teritorija, finansējums, konkursi 

1
0 

 

Programma 

 

Attiecināmā 

teritorija Latvijā  

Kopējais 

finansējums 

projektiem 

(EUR) 

Programmas 

statuss/ 

projektu konkurss 

Latvijas–Lietuvas 

pārrobežu sadarbības 

programma 

Latgale,  

Kurzeme, 

Zemgale,  

51, 6 Programma nav 

apstiprināta EK. 

Pirmais projektu 

konkurss plānots 

2016.gada aprīlī 

Latvijas–Krievijas (LV-

RU) pārrobežu 

sadarbības programma 

EKI ietvaros  

Latgale, Vidzeme; 

Pierīga, Zemgale, 

Rīgas pilsēta 

(papildus 

teritorijas) 

19,7  Programma 

27.06.2015. 

iesniegta EK. 

Pirmais projektu 

konkurss plānots 

2016. gada beigās 

Latvijas–Lietuvas–

Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programma 

EKI ietvaros 

Latgale;  

Zemgale 

(papildus 

teritorija) 

74 Programma 

29.06.2015. 

iesniegta EK. 

Pirmais projektu 

konkurss plānots 

2016. gada beigās 

http://www.estlat.eu/
http://www.estlat.eu/
http://www.estlat.eu/


NFI projekta aktivitāte «Reģionālo 
konkursu „Biznesa ekspresis” 

organizēšana piecos plānošanas reģionos» 

Konkurss „Biznesa ekspresis” 2015.gadā  - paredzēts visiem 
interesentiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un kuriem ir 
inovatīva, dzīvotspējīga biznesa ideja 

 

Kopumā konkursam tika pieteiktas 242 biznesa idejas. 

Konkurss noslēdzās š.g. oktobrī, no katra reģiona pieciem finālistiem 
tika apbalvoti trīs labākie. 

 

Biznesa idejas, kas saistītas ar tūrismu: 

Latgales reģionā 

2.vietu ieguva Viktors Gallers (Sikspārņu centrs Daugavpilī) 

3.vietu ieguva Ruta Bernāne (Kaitu ustoba - spēļu istaba) 

 

Konkursu «Biznesa ekspresis» plānots organizēt arī 2016.gadā. 
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Kopējie uzņēmējdarbības atbalsta 
pasākumi – tūrisms, kā viena no 
nozarēm 

1
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Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2012-2013 rezultāti 

Plāna ietvaros tika piesaistīts finansējums 98,8 milj. EUR 
apmērā, t.sk.: 

• izveidots un nodrošinājis darbību Latgales 
uzņēmējdarbības centrs ar konsultantu tīklu visā 
reģionā 

• piesaistīts papildus finansējums 47,48 milj. EUR 
apmērā Latgales pašvaldībām uzņēmējdarbības 
vides sakārtošanai 

• apgūti finanšu līdzekļi 6,377 milj. latu apmērā 
Latgales vietējo autoceļu un sliktā grants seguma 
atjaunošanai 160,84 km kopgarumā 

• LAP pasākumā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai” realizēti 166 projekti 10,5 milj. EUR 
apmērā 

• vienkāršota robežas šķērsošana – uzsākta 
pierobežas satiksmes atļauju izsniegšana 

1
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Latgales plāna 2015-2017 mērķis un pasākumi 
 

• Rīcības plāns vērsts uz ekonomiskās attīstības veicināšanu, 
paaugstinot reģionu iedzīvotāju labklājību un dzīves kvalitāti 
un tādējādi veicinot arī piederības sajūtu Latvijai 

 

Pasākumi: 

1. ES fondu ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā 
Latgales plānošanas reģiona un Alūksnes novada pašvaldībās 

 

2. Nodokļu politikas izmaiņas 
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Degradēto teritoriju revitalizācija (1) 

SAM 5.6.2. – Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (236,52 milj. EUR, 
Latgales plānošanas reģionam un Alūksnes novadam iezīmētais finansējums - 
52,24 milj. EUR) 

 

Atbalsts: pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem publiskās infrastruktūras 
investīciju projektiem, kas vērsti uz pilsētvides revitalizācijas veicināšanu, bijušo 
rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju 
atjaunošanu, lai pielāgotu tās jaunu uzņēmumu izvietošanai vai esošo uzņēmumu 
paplašināšanai 

 

Attiecināmās izmaksas: ielu/ceļu, inženierkomunikāciju un ēku būvniecība, pārbūve 
un atjaunošana, aprīkojuma izmaksas (ierobežotā apjomā), teritorijas attīrīšana un 
labiekārtošana 

Finansējuma saņēmēji: pašvaldības (individuālie un sadarbības projekti) 

Rezultāts: 
• Strādājošo skaita pieaugums privātajā sektorā 
• Papildus piesaistītās  privātā sektora nefinanšu investīcijas 
• Degradēto teritoriju platības samazinājums 

1
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Degradēto teritoriju revitalizācija (2) 

• Projekti balstīti uz: 

• Latgales reģiona pašvaldību vajadzībām un sadarbību starp 
publisko un privāto sektoru 

• apzinātiem Latgales PR stratēģiskās attīstības mērķiem, 
prioritātēm,  iespējām un resursiem 

• ražošanas teritorijās esošo un potenciālo komersantu vajadzībām, 
t.sk.: 

– nepieciešamība pēc ērtākas piekļuves ražošanas zonām, 
visām inženiertehniskajām komunikācijām 

– nepieciešamība palielināt ražošanas apjomu lauksaimniecības, 
kokapstrādes u.c. jomās 

– nepieciešamība pēc kooperācijas iespējām un vienotām 
plašākām pārstrādes un/vai noliktavu telpām 

– vēlme izmantot centralizēti administrētas un labiekārtotas 
ražošanas telpas, ēku kompleksus un zemes gabalus jaunu 
biznesa ideju realizācijai 

1
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Degradēto teritoriju revitalizācija (3) –  
finansējuma sadalījuma pārskats  

• Kopējā prioritāro projektu budžetu summa:  

52 247 026,00 EUR (ERAF daļa) 

• Kopējā rezerves projektu budžetu summa:  

42 750 050,48 EUR (ERAF daļa) 

 

Vērtējot teritoriāli, prioritāro projektu ERAF finansējums provizoriski 
sadalās šādi:  

 

Daugavpils, Rēzekne 17,35 milj. EUR 

Balvu novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, 
Ludzas novads, Preiļu novads, Alūksnes novads 

11,89 milj. EUR 

pārējie Latgales reģiona novadi  23,00 milj. EUR 

KOPĀ 52,24 



Degradēto teritoriju revitalizācija (4) 

Latgales plānošanas reģions 5.6.2.SAM pieejamā finansējuma apjoma 
ietvaros ir identificējis potenciāli atbalstāmās projektu idejas 

1
8 

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Projekta 
kopsumma, EUR 

Krāslavas novada dome 1. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai 6 070 605,13 
Krāslavas novada dome 2. Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai 

degradētajās teritorijās 
2 500 000 

Daugavpils pilsētas dome 3.Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes 
novadu teritorijās. 

12 355 224,98 
  

Daugavpils pilsētas dome 4. Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanai 

2 408 029  

Daugavpils pilsētas dome 5. Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta 3927500 

Līvānu novada dome 6. Līvānu novada pašvaldības uzņēmuma SIA “Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana jaunu 
uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā 
zonā 

344 283,94 

Līvānu novada dome 7. Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai 
un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 

1 702 564,75 

Rēzeknes pilsētas dome 8. Industriālā tīkla izveide Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā 7 573 372,63 
Rēzeknes pilsētas dome 9. Industriālo teritoriju tīkla izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, 

Rēzeknes un Viļānu novados 
4 408 941,45 

Ludzas novada pašvaldība 10. Transporta infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un 
Ciblas novados 

2 147 760 

Ludzas novada pašvaldība 11. Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības un pakalpojumu pieejamības vides nodrošināšana 
Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novados 

3 735 483,99 

Ludzas novada pašvaldība 12. Mājražotāju tīklu izveide Ludzas un Zilupes novados 693 662,39 
Balvu novada pašvaldība 13. Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā  5 480 123,09 

Alūksnes novada pašvaldība 14. Alūksnes novada rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta 2 789 678 
Preiļu novada dome 15. Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību ceļu infrastruktūras attīstība 5 728 975,06 

Līvānu novada dome 16. Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 
lauku teritorijās  

64 492,93 

  KOPĀ: 61930697,34  
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  SAM 5.6.2. – atlases kārtas: 

   Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā: 

   1)  Republikas pilsētās– 92,13 milj. euro (ERAF) 

   2)  21 reģionālā centra pašvaldībās – 92,13 milj. euro (ERAF) 

   3)  Latgalē un Alūksnes novadā – 52,24 milj. euro (ERAF) 

 

Laika grafiks: 

 

5.6.2.SAM ieviešanas grafiks 

Procesa solis 
Termiņš 

1.atlases kārtai 

Termiņš 2.un 

3.atlases kārtai 

SAM atlases kritēriju apstiprināšana UK  30.04.2015. 30.04.2015. 

MK noteikumu apstiprināšana MK  11.2015. 11.2015. 

ITI MK rīkojums par kopējo finansējumu (6 SAM kopējais) – 1.atlases 

kārtai 
10.2015. - 

Priekšatlase – Attīstības programmu saskaņošana Koordinācijas 

padomē  
01.-02.2016. 01.-02.2016. 

MK rīkojuma par finansējuma un rādītāju sadalījumu apstiprināšana MK 

– 2. un 3.atlases kārtai 
- 03.-04.2016. 

Projektu atlase (izsludināšana un iesniegumu sagatavošana) No 05.2016. No 05.2016. 



2
0 

SAM 3.3.1. – Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 

ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību 

attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 

specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 

59,02 milj. euro ERAF 

Atbalsta iespējas 3.3.1.SAM ietvaros 

Plānotais atbalsts: 

Pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem prioritārajiem investīciju projektiem: 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai investoru piesaistei un darbavietu radīšanai, veicot 

investīcijas maza mēroga uzņēmējdarbības atbalsta publiskās infrastruktūras attīstībai un 

pieejamībai, t.sk., nepieciešamo industriālo pieslēgumu izveidei 

Finansējuma saņēmēji: pašvaldības (9+21+89), izņemot Rīgu 

 

Rezultātā (iznākuma rādītāji): 

•komersantu, kuri guvuši labumu no investīcijām publiskajā infrastruktūrā, jaunizveidoto 

darbavietu skaits – vismaz 968 jaunas darbavietas 

•komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām publiskajā 

infrastruktūrā – vismaz 185 komersanti 
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  SAM 3.3.1. –  atlases kārtas: 

   Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā: 

   1)  Republikas pilsētās (izņemot Rīgu) – 10,9 milj. euro (ERAF)  

  2)  21 reģionālā centra pašvaldībā – 10,9 milj. euro (ERAF) 

   3)  89 novados 37,19 milj. euro (ERAF)   

 

Laika grafiks: 

 

3.3.1.SAM ieviešanas grafiks 

Procesa solis 
Termiņš 

1.atlases kārtai 

Termiņš 2.un 

3.atlases kārtai 

SAM atlases kritēriju apstiprināšana UK  30.04.2015. 30.04.2015. 

MK noteikumu apstiprināšana MK  10.2015. 10.2015. 

ITI MK rīkojums par kopējo finansējumu (6 SAM kopējais) – 1.atlases 

kārtai 
10.2015. - 

Priekšatlase – Attīstības programmu saskaņošana Koordinācijas 

padomē  
01.-02.2016. 01.-02.2016. 

MK rīkojuma par finansējuma un rādītāju sadalījumu apstiprināšana MK 

– 2. un 3.atlases kārtai 
- 03.-04.2016. 

Projektu atlase (izsludināšana un iesniegumu sagatavošana) No 05.2016. No 05.2016. 



Priekšlikumi nodokļu politikas izmaiņām 

• Uzdevums - veikt izmaiņas Rēzeknes speciālās ekonomiskās 
zonas teritorijā, paplašinot SEZ teritoriju uz Latgales 
pašvaldību īpašumā esošajām rūpnieciskās apbūves 
teritorijām 

• Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu tiek gatavots 
likumprojekts “Latgales speciālā ekonomiskā zona” (tiek 
gatavots fiskālās ietekmes novērtējums uz valsts budžetu) 

• Likumprojekta ietvaros tiek paredzēts, ka Ministru kabinets 
nosaka zonas teritoriju un kārtību, kādā tiek noteikts un 
aktualizēts tās teritoriju saraksts  

• SEZ darbojošies komersanti varēs saņemt tiešo nodokļu 
atvieglojumus (UIN un NĪN), kā arī netiešo nodokļu atlaides 
(PVN un akcīzes nodoklis), līdzīgi kā šobrīd Rēzeknes SEZ 
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Paldies par uzmanību! 


