
2022. gada Latgolys kongresa rezolūcijas izpilde



Latgales kongresa rezolūcija

Latgales kongresā tika pieņemta Latgales kongresa rezolūcija (turpmāk – Rezolūcija), kurā tika 

izvirzīti svarīgākie uzdevumi nākamajiem pieciem gadiem Latgales, latgalisko vērtību, t. sk., 

latgaliešu valodas, attīstībā, kā arī Latgales sociāli ekonomiskās nevienlīdzības risināšanā.

Rezolūcijai ir četras sadaļas:

1) Valoda, izglītība, kultūra un identitāte saistībā ar plašāku latgaliešu valodas

izmantošanu izglītībā un publiskajā telpā

2) Tautsaimniecība, uzņēmējdarbība un reģionālā attīstība ar mērķi veidot Latvijas

tautsaimniecības un sociālekonomisko politiku, lai mazinātu reģionālo nevienlīdzību un

sekas attiecību izmaiņām ar Latvijas austrumu kaimiņvalstīm

3) Pašvaldības un valsts pārvalde – tas uzlabošana Latgales kā administratīvā reģiona, tā

arī valsts līmenī

4) Latgales kongresa lēmumu izpildes padome kā jaunas pilsoniskās aktivitātes formas

nodrošināšana Latviešu vēsturisko zemju kontekstā



Latgales kongresa 
rezolūcija

https://latgolyskongress.lv/2022/05/02/latgolys-kongresa-rezoluceja/

https://latgolyskongress.lv/2022/05/02/latgolys-kongresa-rezoluceja/


Latgales kongresa lēmumu izpildes padome

1. Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja Ilga Šuplinska

2. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

3. Daugavpils Universitātes rektore Irēna Kokina

4. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule

5. Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas v. v. Imants Slišāns

6. Latvijas Republikas Saeimas deputātu, kas ievēlēti no Latgales, pārstāvis – Edmunds Teirumnieks

7. Katoļu garīdzniecības pārstāvis – Staņislavs Prikulis

8. Latgales zemnieku pārstāvis – Aldis Ločmelis

9. Latgales uzņēmēju pārstāvis – Valters Murāns

10. Latgales mediju pārstāvis – Ausma Sprukte-Kozule

11. jurists – Agris Bitāns

12. valodnieks – Edīte Husare

13. ekonomists – Aldis Bukšs

14. Dainis Mjartāns

15. Latgales zemessardzes pārstāvis



Latgales kongresa rezolūcijas izpilde

Tika uzrunātas 7 partijas un partiju apvienība – gan tās, kas šobrīd ir ievēlētas Saeimā, gan tās, 

kas šobrīd nav ievēlētas

Uz tikšanos atnāca 5 partijas vai to apvienības

Gatavību parakstīt memorandu izteica 5 partijas vai to apvienības 

Memorandus ir parakstījušas 5 partijas vai to apvienības 



Latgales kongresa rezolūcijas izpilde

Pirmā partija, kas parakstīja memorandu un sniedza atbalstu konkrētiem punktiem visās 

4 LK rezolūcijas nodaļās, - partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” –

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

1.sadaļā – Valoda, izglītība, kultūra, identitāte: 1.1., 1.2., 1.3., 1.5, 1.6, 1.7., 1.9., un 1.12.p.; 

2.sadaļā – Tautsaimniecība, uzņēmējdarbība, reģionālā attīstība: 2.1. līdz 2.11. p.;

3.sadaļā – Pašvaldības, valsts pārvalde: 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6. p.; 

4.sadaļā – Latgales kongresa lēmumu izpildes padome: 4.1. līdz 4.4. p.

Papildus virzot 11 iniciatīvas, kas ir svarīgas līdzsvarotai valsts attīstībai kopumā.

11.



Latgales kongresa rezolūcijas izpilde

Otrā partija, kas parakstīja memorandu, bija - partija “Konservatīvie”

Tā pauž atbalstu Kongresa rezolūcijā iekļautajiem punktiem, ciktāl tie nav pretrunā ar 

valsts/pašvaldību budžetu fiskālajām iespējām, cilvēkresursu pieejamību un 

iedzīvotāju/sabiedrības atbalstu atsevišķu punktu īstenošanas laikā

13.



Latgales kongresa rezolūcijas izpilde

Trešā, kas parakstīja memorandu, bija - partiju apvienība “JaunāVienotība”

Partiju apvienība ir gatava konceptuāli atbalstīt Kongresa rezolūcijā paustos principus:

- Latgales kultūras un identitātes stiprināšanā,

- Latgales reģiona tautsaimniecības izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā,

- Latgales pašvaldību un pārvaldes stiprināšanā,

- Dialoga veicināšanā par Latgales kongresa lēmumu ieviešanu dzīvē, izveidojot pastāvīgu 

divpusēju diskusiju formātu ar Ministru kabineta locekļu līdzdalību

Tā apņemas gan publiskajā saziņā, gan pirmsvēlēšanu laikā, gan 14.Saeimā atbalstīt Memorandā

uzsvērtās vērtības un principus.

Partiju apvienība savā pirmsvēlēšanu programmā ir deklarējusi svarīgākos Latvijas attīstībai 

kritiskos piedāvājumus, kuri vienlīdz attiecas arī uz Latgali.



Latgales kongresa rezolūcijas izpilde

Ceturtā, kas parakstīja memorandu, ir partija - “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 

Partija ir gatava ikdienas sadarbību un saziņai ar Padomi saistībā ar Kongresa rezolūcijā 

minētiem un citiem Latgalei aktuālajiem jautājumiem

7.



Latgales kongresa rezolūcijas izpilde

Piektā, kas parakstīja memorandu, ir partiju apvienība - politisko partiju apvienība 

“APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, 

Liepājas partija”

Partiju apvienība ir gatava deleģēt savus pārstāvjus darba grupām, lai sīkāk pārrunātu 

konkrētas iespējas un meklēt labākos risinājumus katra rezolūcijas punkta īstenošanai, kā 

arī atbalstīt kā publiskā saziņā, tā arī pirms vēlēšanu laikā un 14.Saeimā, Kongresa 

rezolūcijas īstenošanu saprātīgos termiņos

Tā savā pirmsvēlēšanu programmā iekļāva 17 punktus, kas vispārēji saskan 

ar Kongresa rezolūciju saistītus

18.



• 4.1. Mūsu vērtību piramīda ir cilvēks–ģimene–kopiena–novads–valsts. (tiek uzsvērta kopienu nozīme 
krīžu pārvarēšanā un līdzsvarota reģionu attīstība)

• 4.2. Mūsu ieskatā valdības vadītājam pieņemamos lēmumus jāaplūko no ietekmes uz visu nozaru 
darbību un arī Latgalē dzīvojošo cilvēku interešu viedokļa.

• 4.4. Jāatjauno jēgpilns valdības dialogs ar Latgales pašvaldībām, sekmējot finansiāli līdzsvarotu un 
uz vietējām vajadzībām orientētu valsts finanšu plānošanu. Mums kopā jānovērš apdzīvotības 
samazināšanos laukos un it īpaši Latvijas pierobežas teritorijās. Jāizmanto katra reģiona sociālo, 
ekonomisko un kultūras potenciālu.

• 4.8. Ir jāveicina visas sabiedrības izglītotība, dodot iespēju izaugsmei arī no centriem attālākos 
reģionos dzīvojošiem talantiem. Ir jāpārtrauc skolu tīkla ikgadēja pārskatīšana, jāpieņem ilgtermiņa 
modelis, paredzot tam garantētu valsts finansējumu. 

• 4.9. Situācijā, kad sabiedrība noveco, svarīgs atbalsts ir dzimstības veicināšanai – īpaši svarīgi tas ir 
Latgalē. 

• 4.10. Iestāsimies par savu sakņu, nacionālās piederības un tautas identitātes veicināšanu sabiedrībā, 
respektējot un stiprinot arī latgalisko vērtību saglabāšanu.

• 4.11. Sekmēsim kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un kultūras pakalpojumu pieejamību 
modernā un mūsdienīgā infrastruktūrā visos Latvijas reģionos. Infrastruktūra (ceļi, transports, 
internets, veselības un izglītības pakalpojumi, drošība, kultūra, sociālais atbalsts mazturīgajiem utt.) ir 
būtiska visos reģionos, t.s., arī Latgalē.

• 4.12. Izstrādāsim Latvijas lauku ilgtermiņa attīstības plānu, kurš balstīts nacionālās, t.sk., arī 
Latgales, interesēs.

• 4.15. Latgalē reģionālā sabiedriskā transporta tīkls jāveido nevis pēc izdevīguma attiecīgajā brīdī 
principa, likvidējot tā dēvētos nerentablos maršrutus, bet gan valsts interesēm saglabāt apdzīvotību. 
Attiecīgi jāpielāgo satiksmes plānošanas un dotēšanas sistēmas.


