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IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 

AD Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments 
AES Atomelektrostacija 

ANO Apvienoto Nāciju Organizācija 
AP Attīstības programma 

ARI Automātiskā rezerves ieslēgšana 
AS Akciju sabiedrība 

AS DS AS „Daugavpils satiksme” 
att. attēls 

BPMA Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola 
BSA Baltijas Starptautiskā akadēmija 

CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija 
CSP Centrālās statistikas pārvalde 
CSS Centralizētās siltumapgādes sistēma 
DA Dienvidaustrumi 

Daugavpils novada TIC Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs 
Daugavpils SDP Daugavpils satiksmes dispečercentralizācijas postenis 

Daugavpils Spec. ATU AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” 
DCKIC Daugavpils Cietokšņa Kultūras un informācijas centrs 

DDzkSU SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 
DMRMC Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 

DN Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļa 
DNMM Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 

DPD Daugavpils pilsētas dome 
DR Dienvidrietumi 
DU Daugavpils Universitāte 

DUS Degvielas uzpildes stacija 
ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

ELGF Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds 
ENPI Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments (European 

Neighbourhood and Partnership Instrument) 
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 
EZF Eiropas Zivsaimniecības fonds 

FN Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa 
Fondi Eiropas Savienības struktūrfondi 

GMI pabalsts Garantētā minimālā ienākuma pabalsts 
IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

ISMA Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 
IZM LR Izglītības un zinātnes ministrija 

JD Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments 
KF Kohēzijas fonds 
KP Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde 

KPFI Klimata pārmaiņu finanšu instruments 
KSS Kanalizācijas sūkņu stacija 
KTP Kompleksais transformatoru punkts 

LATC Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs 
LEADER Lauku attīstības programmas aktivitātes lauku attīstībai 

LCB Latgales centrālā bibliotēka 
LKC Latviešu kultūras centrs 
LOK Latvijas Olimpiskā komiteja 
LPR Latgales plānošanas reģions 

Ls lati 
LR Latvijas Republika 
LU Latvijas Universitāte 
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milj. miljons 
NACE „Nomenclature statistique des activités économiques dans la 

Communauté européenne” (fr.), saimniecisko darbību statistiskā 
klasifikācija Eiropas Kopienā 

NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 
NVD Nacionālais veselības dienests 
NVO Nevalstiskā organizācija 

PAS DS Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” 
PB Pašvaldības budžets 

PBD Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības 
departaments 

PII Pirmsskolas izglītības iestāde 
Pr. II Profesionālā izglītības iestāde 
PISA Programme for International Students Assesment (Starptautiskā skolēnu 

novērtēšanas programma) 
PMLP Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

PSAT centrs Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs 
RAA Releju automātika un aizsardzība 
RAI Rīgas Aeronavigācijas institūts 

RSEBAA Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
RTU Rīgas tehniskā universitāte 
SAN Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa 
SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SIA AADSO SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija” 

SIA DAP SIA „Daugavpils autobusu parks” 
SIA DBVC SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” 

SIA DRS SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” 
SIA DDzKSU SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

SIA DZP SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” 
SIA DŪ SIA „Daugavpils ūdens” 
SIA LD SIA "Labiekārtošana - D" 
SIA PD SIA „Parkings D” 

SLP Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde 
SP Daugavpils pilsētas domes Sporta pārvalde 

SPŪO Stipri pārveidoti ūdens objekti 
STA SIA „Sociālā tehnoloģiju augstskola” 

SVID Stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze 
TSI Transporta un sakaru institūts 
u.c. un citi 

u.tml. un tamlīdzīgi 
u.t.t. un tā talāk 

VB Valsts budžets 
VID Valsts ieņēmumu dienests 

VKPAI Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
VII Vispārējā izglītības iestāde 

DPI pārvalde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde 
VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VSDA „Attīstība” Vadības un sociālā darba augstskola „Attīstība” 
VZD Valsts zemes dienests 
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5. PARSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 
PASĀKUMIEM 

Sabiedrības iesaistes nodrošināšana ir ļoti svarīgs aspekts attīstības programmas 
izstrādes procesā, jo gan izvirzītie mērķi, gan prioritātes, gan noteiktas rīcības virzieni, 
gan atbalstāmas aktivitātes viennozīmīgi ietekmēs pilsētas iedzīvotājus un viņu dzīves 
apstākļus. 

Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gada izstrādes laikā tika 
paredzētas vairākas aktivitātes, kas nodrošina ieinteresēto sabiedrības grupu, atbildīgo 
speciālistu, ārējo ekspertu līdzdalību programmas izstrādē, kā arī  sabiedrības 
informēšana. 

Sabiedrības līdzdalības procesa nodrošināšanai tika veikta sabiedrības 
informēšana un iesaiste. 

Sabiedrības līdzdalības procesa raksturojums 

 Sabiedrības informēšana Sabiedrības līdzdalība 
Sagatavošanās 
AP izstrādei 

Raksti un paziņojumi 
www.daugavpils.lv un laikrakstā 
„Latgales Laiks” 

Ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas 
spēle” 

Pašvaldības interneta vietnē 
www.daugavpils.lv anketas 
pieejamība 

Iedzīvotāju aptaujas anketas (latviešu un 
krievu valodās). 
Elektroniskā saziņa ar ieinteresētājām 
pusēm.  
Anketu un priekšlikumu sūtīšana uz telpiskās 
attīstības plānotājas  vai Domes 
(info@daugavpils.lv vai 
infodome@daugavpils.lv)  e-pastu. 

Paziņojumi www.daugavpils.lv. Tematiskie darba grupu semināri 

AP 
1.redakcijas 
izstrāde 

Raksti un paziņojumi 
www.daugavpils.lv 

Elektroniskā saziņa pa e-pastu 

Informācija sociālajā tīklā: 
https://www.facebook.com/dcc.de
partment 
http://prezi.com/user/tvino_emn0i
x/  

Diskusijas sociālajā tīklā: 
https://www.facebook.com/dcc.department 
http://prezi.com/user/tvino_emn0ix/ 

SIVN (vides) 
pārskata 
projekta 
izstrāde 

Raksti un paziņojumi 
www.daugavpils.lv  

Elektroniskā saziņa pa e-pastu 

Informācija sociālajā tīklā: 
https://www.facebook.com/dcc.de
partment 
http://prezi.com/user/tvino_emn0i
x/ 

Diskusijas sociālajā tīklā: 
https://www.facebook.com/dcc.department 
http://prezi.com/user/tvino_emn0ix/ 

AP 
1.redakcijas un 
SIVN (vides) 
pārskata 
projekta 
publiskā 
apspriešana 

Raksti www.daugavpils.lv, citās 
pašvaldības struktūrvienību 
mājaslapās, Latgales plānošanas 
reģiona mājaslapā: 
http://www.latgale.lv/lv/, Vides 
pārraudzības valsts biroja 
mājaslapā: 
http://www.vpvb.gov.lv/lv, AP 
izstrādātāju SIA „Baltijas 
konsultācijas” mājaslapā: 
http://www.balticconsulting.com/, 
Vides pārskata izstrādātāju SIA 
„Reģionālie projekti” mājaslapā: 
www.rp.lv.  
Paziņojums laikrakstā „Latgales 

Sabiedrības iesaistīšanas aktivitātes 
DATUMS VIETA 

11.04.2013. Sapulce Valsts iestādes 
vadītājiem 

12.04.2013. Sapulce augsto un 
profesionālo izglītības iestāžu 
vadītājiem 

18.04.2013. Sapulce banku vadītājiem 

29.04.2013. Sapulce pašvaldības 
struktūrvienību vadītājiem 

07.06.2013. Sapulce Daugavpils 
pašvaldības vispārējo un 
profesionālo izglītības iestāžu 
vadītājiem 

Daugavpils pilsētas AP 1.redakcijas un vides 
projekta publiskās apspriešanas informatīvas 
sanāksmes tiek organizētas: 

http://www.daugavpils.lv/
http://www.daugavpils.lv/
mailto:info@daugavpils.lv
mailto:infodome@daugavpils.lv
http://www.daugavpils.lv/
http://www.daugavpils.lv/
https://www.facebook.com/dcc.department
https://www.facebook.com/dcc.department
http://prezi.com/user/tvino_emn0ix/
http://prezi.com/user/tvino_emn0ix/
https://www.facebook.com/dcc.department
http://prezi.com/user/tvino_emn0ix/
http://www.daugavpils.lv/
https://www.facebook.com/dcc.department
https://www.facebook.com/dcc.department
http://prezi.com/user/tvino_emn0ix/
http://prezi.com/user/tvino_emn0ix/
https://www.facebook.com/dcc.department
http://prezi.com/user/tvino_emn0ix/
http://www.daugavpils.lv/
http://www.latgale.lv/lv/
http://www.vpvb.gov.lv/lv
http://www.balticconsulting.com/
http://www.rp.lv/
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Laiks” (14.05.2013.). 
Informācija sociālajā tīklā: 
https://www.facebook.com/dcc.de
partment 
http://prezi.com/user/tvino_emn0i
x/ 
Informatīvie paziņojumi pie 
sabiedrisko apspriežu norises 
vietām, pie Daugavpils pilsētas 
domes  informācijas stenda 
(K.Valdemāra ielā 1, 1.st.), 
Daugavpils pilsētas 
domes  Attīstības departamenta 
ieejas durvīm (K.Valdemāra ielā 13, 
1.st.), pie Sociālo lietu pārvaldes 
informācijas dēļa (Vienības ielā 8, 
1.st.), Komunālās saimniecības 
pārvaldes pie ieejas durvīm (Saules 
ielā 5A, 1.st.), Pilsētplānošanas un 
būvniecības departamentā pie 
ieejas durvīm (Raiņa ielā 28, 3.st.).  
 
Informatīvais stends par AP 
1.redakciju un SIVN (vides) 
pārskata projektu, par iespējām 
iesaistīties aktivitātes (10.06.2013.-
15.07.2013. Vienības laukumā). 
Video sižeti par AP izstrādi 
pašvaldības ziņas interneta vietnē: 
www.tv.daugavpils.lv, kā arī vietējos 
elektroniskajos plašsaziņas 
līdzekļos, http://www.gorod.lv/, 
http://www.din.lv/,  
http://www.nasha.lv/. 
Daugavpils pilsētas AP 2014.-
2020.gadam 1.redakcija un SIVN 
(vides) pārskata projekts pieejami 
drukātā formā no 2013.gada 
20.maija: 
 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, 

(informācijas birojā), 
 Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 

(204.kab.), 
 Vienības ielā 8, 1st., 

(informācijas centrā); 
 Saules ielā 5A, 1.st., 

(informācijas centrā), 
 Rīgas ielā 22A, Latgales 

centrālajā bibliotēkā 2.st.;  
 Raiņa ielā 28, 3.st., informācijas 

centrā. 
Daugavpils pilsētas AP 1.redakcija 
un SIVN (vides) pārskata projekts 
pieejami elektroniskā formā: 
 www.daugavpils.lv 
 www.jaunatne.daugavpils.lv  
 www.kultura.daugavpils.lv  
 www.soclp.lv  
 www.sportaparvalde.lv  
 www.izglitiba.daugavpils.lv  
 www.lcb.lv  

Daugavpils attīstības programmas 2014.-
2020.gadam 1.redakcijas sabiedriskās 

apspriedes 

DATUMS/ 
LAIKS 

VIETA 

04.06.2013. - 
17.00 

Forštadtes kultūras nama 
zālē, Vidzemes ielā 41 

05.06.2013. - 
17.00 

J.Raiņa Daugavpils 
6.vidusskolas aktu zālē, 
Komunālā ielā 2 

10.06.2013. - 
17.00 

Smilšu iela 92, 2.st. foajē, 
Kultūras pils 

11.06.2013. - 
17.00 

Ruģeļu pirmsskolas izglītības 
iestādes aktu zālē, Gaismas 
ielā 9 

02.07.2013. – 
17.00 

Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centra konferenču 
sektorā, Mihaila ielā 3 

15.07.2013. - 
16.00 

Daugavpils pilsētas Domes 
konferenču zālē, K. Valdemāra 
ielā 1 

Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriede 

15.07.2013. - 
16.00 

Daugavpils pilsētas Domes 
konferenču zālē, K. Valdemāra 
ielā 1 

Diskusija sociālajā tīklā: 
https://www.facebook.com/dcc.department 
http://prezi.com/user/tvino_emn0ix/ 
Elektroniskā saziņa pa e-pastu. 

https://www.facebook.com/dcc.department
https://www.facebook.com/dcc.department
http://prezi.com/user/tvino_emn0ix/
http://prezi.com/user/tvino_emn0ix/
http://www.tv.daugavpils.lv/
http://www.gorod.lv/
http://www.din.lv/
http://www.nasha.lv/
http://www.daugavpils.lv/
http://www.jaunatne.daugavpils.lv/
http://www.kultura.daugavpils.lv/
http://www.soclp.lv/
http://www.sportaparvalde.lv/
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/
http://www.lcb.lv/
https://www.facebook.com/dcc.department
http://prezi.com/user/tvino_emn0ix/
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 www.jauniba.lv 
 http://www.buspark.lv/  
 http://www.daugavpils.udens.l

v/  
 http://www.tramvajs.daugavpil

s.lv/  
 http://www.dbvc.lv/  
 www.dzksu.lv 

AP gala 
redakcijas 
apstiprināšana 

Raksti un paziņojumi 
www.daugavpils.lv un laikrakstā 
„Latgales Laiks”. AP gala redakcijas 
publiskošana. 

 

Lai sekmīgāk apzinātu un apkopotu sabiedrības viedokli Daugavpils pilsētas AP 
2014.–2020. gadam izstrādes laikā, tika veikti šādi pasākumi:  

 2011.gada martā Daugavpils pilsētas interneta vietnē www.daugavpils.lv un 
laikrakstā „Latgales Laiks” tika ievietots paziņojums par Daugavpils attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam izstrādes uzsākšanu; 

 2011.gada 3. un 4.martā, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides 
jautājumu risināšanai, notika situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte 
“Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja Britu padome projekta 
“Radošās pilsētas” ietvaros. Katrs aktīvs pilsētas iedzīvotājs varēja piedalīties 
radošajā spēlē par pilsētas nākotnes attīstību. Spēles dalībnieku uzdevums bija 
rosināt radošus priekšlikumus Daugavpils tūrisma nozares attīstībai un tās vīzijai 
nākotnē (papildus informācija pieejamā http://www.daugavpils.lv/lv/117 
projekts Nākotnes pilsētas spēle „Daugavpils pilsētas atpazīstamība un tūrisma 
nozares attīstība”). 

 Laikā no 2011.gada 1.aprīļa līdz 4.septembrim 
notika Daugavpils iedzīvotāju un uzņēmēju 
aptaujas. Aptaujas mērķis bija noskaidrot 
Daugavpils pilsētas iedzīvotāju viedokli par 
pilsētas attīstības iespējām, problēmām un to 
iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot 
priekšlikumus jaunās Daugavpils pilsētas 
attīstības programmas izstrādei. Aptaujas 
rezultātā tika iegūta, apkopota un analizēta 
informācija no 518 respondentiem. Tika veiktas 
individuālas intervijas ar 100 pilsētas 
uzņēmējiem. Intervijās iegūtā informācija 
(viedokļi, ieteikumi, problēmu definējumi un 
iespējamie risinājumi) ir ietverta plānošanas 
dokumentā ar atsauci uz veiktajām intervijām; 

 Laikā no 2012.gada 14.februāra līdz 
2.oktobrim AP izstrādes ietvaros, sadarbībā ar 
SIA „Baltijas Konsultācijas” ekspertu grupu 
plānošanas jomā, tika organizēti 28 darba grupu 
semināri. Tematisko darba grupu semināru 
mērķis ir nodrošināt sabiedrībai iespēju 
līdzdarboties pilsētas attīstības plānošanas 
dokumenta virzības procesā, nodrošināt nozaru 
speciālistiem iespēju paust savu nostāju un 
izteikt viedokli, nodrošināt caurspīdīgumu un 
atklātību lēmumu pieņemšanas procesā 

http://www.jauniba.lv/
http://www.buspark.lv/
http://www.daugavpils.udens.lv/
http://www.daugavpils.udens.lv/
http://www.tramvajs.daugavpils.lv/
http://www.tramvajs.daugavpils.lv/
http://www.dbvc.lv/
http://www.dzksu.lv/
http://www.daugavpils.lv/
http://www.daugavpils.lv/
http://www.daugavpils.lv/lv/117
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pašvaldības līmenī. Katrā semināru posmā piedalījās  80 speciālisti, kuri 
pārstāvēja tādas nozares kā izglītība un zinātne, veselības aprūpe, sociālā un 
fiziskā drošība, kultūrvide, tūrisms, sports, mārketings, transporta infrastruktūra, 
ekonomika, vide, sabiedriskie pakalpojumi, pārrobežu un starptautiskā sadarbība. 
Katras jomas darba grupai gada laikā tika organizēti četri semināri. Semināru 
rezultātu apkopojumi tiks izmantoti Daugavpils attīstības programmas izstrādē.  
Pirmais semināru posms notika 2012.gada februārī. Semināros norisinājās 

dalībnieku diskusijas un darbs grupās. Pēc semināra dalībnieku diskusiju darbs tika 
apkopots un izmantots turpmākajā AP izstrādes procesā. Tika noteiktas nozaru 
problēmas un priekšrocības. 

Otrais semināru posms arī notika 2012.gada 
februārī, lai noskaidrotu pašvaldības attīstības 
potenciālu, analizētu esošo situāciju un noteiktu 
attīstības prioritātes. Semināru rezultāti ietverti 
SVID analīzes dokumentācijas komplektā un 
izmantoti turpmākās AP izstrādē. 

Trešais semināru posms notika 2012.gada 
aprīlī, lai noteiktu rīcības virzienus un vidēja 
termiņa prioritātes. Semināru rezultāti tika ņemti 
vērā AP izstrādē. 

Ceturtais semināru posms notika 2012.gada oktobrī, kurā laikā saskaņā ar 
stratēģisko ietvaru tika apspriestas rīcības plāna un investīciju plāna prioritātes un 
pasākumi. Semināru rezultāti tika ņemti vērā AP izstrādē. 

Daugavpils iedzīvotāju informēšanai par AP 
2014.–2020. gadam izstrādes procesu tika izmantoti 
esošie Daugavpils pašvaldības komunikāciju kanāli: 
pašvaldības interneta vietne www.daugavpils.lv un 
ziņu portāls www.tv.daugavpils.lv. Ņemot vērā 
sociālo mediju popularitāti ikdienas saziņā, tika 
izveidots jauns informēšanas kanāls sociālajā 
portālā: www.facebook.com. 

Sabiedrības informēšana pēc savas būtības ir 
zemākais sabiedrības līdzdalības līmenis. Apzinoties, 
ka pilsētas sabiedrības līdzdalības kultūra nav augsti 
attīstīta, tika mēģināts pamudināt iedzīvotājus 
izteikt savu viedokli izmantojot interaktīvus 
informācijas kanālus sociālajos tīklos. Iedzīvotāji 
pauda savu viedokli, sazinoties ar speciālistiem 
klātienē, kā arī izmantoja elektronisko saziņu. AP 
izstrādes laikā tika saņemtas elektroniskas un 
rakstiskas vēstules.  

2012. gada 16. novembrī tika izveidota 
vadības grupa, kas nodrošināja kvalitatīvu un 
savlaicīgu attīstības programmas 2014. - 2020. 
gadam izstrādi. Vadības grupas sastāvā bija pilsētas 
politiķi, amatpersonas, domes administrācijas un 
pārvalžu speciālisti un pieaicinātais Latgales 
plānošanas reģiona pārstāvis. Attīstības 
programmas izstrādes ekspertu grupa SIA „Baltijas 

Konsultācijas” seminārā prezentēja attīstības programmas izstrādes rezultātus (rīkojums 
Nr. 635 pielikumā Nr.22). 

http://www.daugavpils.lv/
http://www.tv.daugavpils.lv/
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 Daugavpils pilsētas AP 2014.–2020. gadam 1.redakcija tika vairakkārt izsūtīta 
komentēšanai valsts, pašvaldību un nozaru speciālistiem. Daugavpils pilsētas pašvaldība 
nodrošināja informācijas pieejamību tiešajām mērķa grupām, kuras skar attīstības 
plānošanas dokuments.  

Aprīlī tika organizētas sapulces valsts iestāžu, augsto un profesionālo izglītības 
iestāžu, banku un pilsētas pašvaldības struktūrvienību vadītājiem, lai savlaicīgi informētu 
un veicinātu iedzīvotāju iesaisti plānošanas procesā. Organizētājās sapulcēs tika 
prezentēts Daugavpils attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2008.-
2014.gadam noslēdzošais uzraudzības ziņojums, kas vēlreiz apliecināja plānošanas 
dokumenta nepieciešamību, kā arī jaunās Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
„Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam stratēģisko mērķu, prioritāšu, rīcības 
virzienu, uzdevumu, lielāko plānoto investīciju projektu un sabiedrības iesaistīšanas 
nozīmīgo lomu plānošanas procesā. 

Daugavpils pilsētas pašvaldība ir nodrošinājusi sabiedrības līdzdalību Daugavpils 
pilsētas AP 1.redakcijas un SIVN (vides) pārskata projekta izstrādē, lai sekmētu efektīvu, 
atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas procesā. Atbildīgā amatpersona par publisko apspriešanu ir Domes 
izpilddirektors. 

Daugavpils pilsētas AP 1.redakcijas un SIVN (vides) pārskata projekta publiskā 
apspriešana tika organizēta saskaņā ar 25.08.2009. MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un 23.03.2004. MK noteikumu Nr.157 
„Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums” V nodaļas 
„Sabiedrības, organizāciju un institūciju informēšana vides pārskata sagatavošanas 
procesā” noteiktajām prasībām.  

Daugavpils pilsētas AP 1.redakcija un SIVN 
(vides) pārskata projekts publiskai apspriešanai 
tika nodots saskaņā ar 2013.gada 09.maija lēmumu 
Nr.179 „Par Daugavpils pilsētas attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 1.redakcijas un 
vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai” no 2013.gada 03.jūnija līdz 2013. 
gada 15. jūlijam (skat. pielikumā Nr. 22) 

Savlaicīgai pilsētas iedzīvotāju informēšanai 
un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai Daugavpils pilsētas AP 1.redakcijas un SIVN 
(vides) pārskata projekta apspriešanā,  paziņojums par publiskās apspriešanas norisi tika 
publicēts vairākās pašvaldības mājaslapās: www.daugavpils.lv, 
www.jaunatne.daugavpils.lv, www.lcb.lv, www.kultura.daugavpils.lv, www.soclp.lv, 
www.sportaparvalde.lv, www.izglitiba.daugavpils.lv, www.jauniba.lv, www.dzksu.lv,   
http://www.buspark.lv/, http://www.daugavpils.udens.lv/, http://www.dbvc.lv/, 
http://www.tramvajs.daugavpils.lv/, Latgales plānošanas reģiona mājaslapā: 
http://www.latgale.lv/lv/, Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā: 
http://www.vpvb.gov.lv/lv, AP izstrādātāju SIA „Baltijas konsultācijas” mājaslapā: 
http://www.balticconsulting.com/, Vides pārskata izstrādātāju SIA „Reģionālie projekti” 
mājaslapā: www.rp.lv un sociālajā tīklā www.facebook.com.  Paziņojums tika publicēts 
vietējā laikrakstā „Latgales laiks” (14.05.2013.), kā arī   sabiedrisko apspriežu norises 
vietās un norādes pie dažām Daugavpils pilsētas domes struktūrvienību ieejas durvīm vai 
informācijas stendiem, kur bija iespēja iepazīties ar abiem dokumentiem. 

Informācija par publisko apspriešanu tika nosūtīta Latgales plānošanas reģionam, 
Vides pārraudzības valsts birojam elektroniskā veidā.  

http://www.daugavpils.lv/
http://www.jaunatne.daugavpils.lv/
http://www.lcb.lv/
http://www.kultura.daugavpils.lv/
http://www.soclp.lv/
http://www.sportaparvalde.lv/
http://www.izglitiba.daugavpils.lv/
http://www.jauniba.lv/
http://www.dzksu.lv/
http://www.buspark.lv/
http://www.daugavpils.udens.lv/
http://www.dbvc.lv/
http://www.tramvajs.daugavpils.lv/
http://www.latgale.lv/lv/
http://www.vpvb.gov.lv/lv
http://www.balticconsulting.com/
http://www.rp.lv/
http://www.facebook.com/
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Sākot ar 2013.gada 20.maiju un visu 
publiskās apspriešanas laiku Daugavpils pilsētas AP 
1.redakcija un SIVN (vides) pārskata projekts bija 
pieejams drukātā formā Daugavpils pilsētas domes 
informācijas birojā un vēl piecās pašvaldības 
budžeta iestādēs, elektroniskā formā 13 pašvaldības 
budžeta iestāžu mājaslapās. 

Jauns sabiedrības informēšanas mehānisms 
bija informatīva banera izvietošana pilsētas centrā 
par Daugavpils pilsētas attīstības programmas 

„Mana pils – Daugavpils” 2014. -2020.gadam 1.redakcijas un vides pārskata projekta 
publisko apspriešanu. 

Lai detalizētāk pārrunātu ar iedzīvotājiem Daugavpils pilsētas AP 1.redakciju un 
SIVN (vides) pārskata projektu, tika organizētas 6 sabiedriskās apspriedes, kuras 
apmeklēja 125 iedzīvotāji. Publiskās apspriešanas laikā tika rīkotas diskusijas ar 
iedzīvotājiem pilsētas mikrorajonos, kur tika uzklausīti iebildumi un priekšlikumi.  

Izstrādājot AP 2014.–2020. gadam 1.redakciju, tika ņemts vērā arī sadarbības 
pašvaldību viedoklis. Tā, kā Daugavpilij vēsturiski ir izveidojusies laba sadarbība ar 
sadraudzības pilsētām, rakstot jauno attīstības programmu, bija svarīgi ņemt vērā 
sadraudzības pilsētu viedokļus un priekšlikumus, īpašu uzmanību pievēršot uzdevumam 
par starptautiskās, pārrobežu un reģionālās sadarbības veicināšanu. Sadarbības 
pašvaldībām tika iesūtīta saīsināta AP versija, kurā ir atspoguļota Daugavpils pilsētas 
nākotnes vīzija, specializācija, stratēģiskie attīstības mērķi un uzdevumi mērķu 
sasniegšanai. Kopumā tika saņemti priekšlikumi un komentāri, kuri tika ņemti vērā AP 
izstrādē.  

Kopumā publiskās apspriešanas laikā tika 
saņemti un izvērtēti 374 priekšlikumi. Pēc publiskās 
apspriešanas beigām visi sabiedrības iebildumi, 
komentāri un priekšlikumi tika izvērtēti kopā ar 
pilsētas domes vadību, kā arī pārvalžu un nodaļu 
nozaru speciālistiem. No tiem lielākā daļa priekšlikumu 
(66 % jeb 248) tika ņemti vērā,  67 (jeb 18%)  
priekšlikumu tika daļēji ņemti vērā un 59 (jeb 16%) 
netika iekļauti AP redakcijā, jo tie neattiecās tieši uz 
attīstības plānošanas dokumentu, bet gan uz 
pašvaldības ikdienas darbu, tāpēc tika nodoti 
pašvaldības vadības darba uzlabošanai.  

Ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās 
apspriešanas beigām, tās kopsavilkums atbilstoši 
25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 
2.pielikumam un dalībnieku saraksts tika ievietots 
pilsētas domes mājaslapā sadaļā “Publiskā/sabiedriskā 
apspriešana” un vienlaicīgi publicēts vietējā laikrakstā 
„Latgales laiks”.  

Vides pārskatu izstrādāja eksperte no SIA 
„Reģionālie projekti” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas 
pašvaldību. Lai saņemtu priekšlikumus vai atsauksmes 
par AP un vides pārskata projektu, pašvaldība tos 
nosūtīja elektroniskā veidā šādām Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām 
institūcijām: 
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1) Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei; 
2) Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai; 
3) Latgales plānošanas reģiona administrācijai; 
4) Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajai administrācijai. 

 Institūciju atzinumi ir iekļauti Vides pārskatā pielikumā Nr.5. Plānošanas 
dokuments un stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tika precizēts atbilstoši 
atzinumos iesniegtajiem priekšlikumiem un iebildumiem. 

Daugavpils pilsētas dome ar 2013.gada 24.oktobra lēmumu Nr.471 nolēma nodot 
Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam 
gala redakciju Latgales plānošanas reģionam un vides pārskatu Vides pārraudzības valsts 
birojam atzinumu saņemšanai (skat. pielikumā Nr.22).  

2013.gada 29.oktobrī vietējā laikrakstā „Latgales laiks” tika paziņots par 
Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam gala redakcijas nodošanu 
Latgales plānošanas reģionam un vides pārskata nodošanu Vides pārraudzības valsts 
birojam atzinumu saņemšanai. 

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latgales plānošanas 
reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma saņemšanas Attīstības 
programma tika apstiprināta Daugavpils pilsētas domes sēdē un stājās spēkā.  

Daugavpils pilsētas dome, sagatavojot attīstības programmas gala redakciju, ņēma 
vērā vides pārskatu, institūciju sniegtos atzinumus, kā arī sabiedriskās apspriešanas 
rezultātus. 

Daugavpils pilsētas attīstības programma „Mana pils – Daugavpils” 2014.-
2020.gadam ar vides pārskatu tika apstiprināta ar Daugavpils pilsētas domes 13. marta 
2014.gada lēmumu Nr.151 „Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas ”Mana pils – 
Daugavpils” 2014.-2020. gadam apstiprināšanu”. 

Divu nedēļu laikā pēc dokumentu pieņemšanas tika ievietots pašvaldības 
mājaslapā informatīvais ziņojums, kas tika izstrādāts atbilstoši 23.03.2004. MK 
noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 
27.punktam. 

2014.gada martā tika publicēts paziņojums pašvaldības mājaslapā un vietējā 
laikrakstā „Latgales laiks” par Attīstības programmas un vides pārskata apstiprināšanu. 
Sākot ar 2014.gada martu plānošanas dokuments ir pieejams pašvaldības mājaslapas 
sadaļā Sākums | Pilsētas attīstība | Pilsētas attīstības programma. 
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Daugavpils pilsētas attīstības programma „Mana pils – 
Daugavpils” 2014. – 2020.gadam tika izstrādāta Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047/042 „Daugavpils pilsētas 
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 
ietvaros. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Attīstības programmas izstrādātājs: SIA „Baltijas 
Konsultācijas” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes 
Attīstības departamentu. 


