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Publiskās apspriešanas laikā saņemtie sabiedrības pārstāvju priekšlikumi Daugavpils pilsētas attīstības 

programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam 1.redakcijai un Vides pārskata projektam 

Nr. 
VĀRDS, UZVĀRDS 
(ORGANIZĀCIJA) 

PRIEKŠLIKUMS/IEBILDUMS 

KOMENTĀRA 

SAŅEMŠANAS 

LAIKS UN VEIDS 

ŅEMTS VĒRĀ/ 

DAĻĒJI ŅEMTS 

VĒRĀ/ 
NAV ŅEMTS 

VĒRĀ 

PAMATOJUMS, JA NAV ŅEMTS VĒRĀ 

1.  Komunālās 
saimniecības 
pārvalde 

Priekšlikums papildināt informāciju AP 
pašreizējas situācijas raksturojums un 
analīzē par pilsētas aizsargdambju 
tehnisko stāvokli, lietus ūdens 
kanalizāciju un ceļu rekonstrukcijas 
darbiem tuvākajiem trijiem gadiem 

15.07.2013. 
Iesniegtais 
priekšlikums 

Ņemts vērā Attīstības programmas pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīze papildināta ar informāciju 
par aizsargdambju tehnisko stāvokli, lietus ūdens 
kanalizāciju un ceļu rekonstrukcijas darbiem 
tuvākajiem trijiem gadiem. Informācija iekļauta 
sadaļā 1.4. „Tehniskā infrastruktūra”, apakš sadaļās 
1.4.1. un 1.4.3. 

2.  A.Sokolova Domāju, ka nepieciešams attīstīt un 
atjaunot ražošanu Daugavpilī, lai 
cilvēkiem būtu iespēja strādāt un normāli 
pelnīt. Nepieciešams rādīt darba vietas, 
lai pilsētnieki ne brauktu uz ārzemēm 
pelnīt naudu. Bet tie, kuri aizbrauca, 
sagribēja atgriezties. 

10.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos.  

3.  A.Sokolova Saskaņā ar apstiprināto 2007. gadā, 
Daugavpils pilsētas attīstības plānu, 
paredzēts būvēt jaunu tiltu pāri Daugavai 
(Staburaga – Sēlijas – Lielā ielu 
transporta mezgls), transporta mezglu 
Staburaga – Laimas – Blāzmas ielu 
krustojums ar izbraukumu uz jauno tiltu. 
Jauna tilta celtniecība pār Daugavu, kas 
ieplānots programmā Staburagā ielā, ir 

10.07.2013. 
priekšlikums 
aptaujas 
anketas 
pielikumā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevumā V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
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VĒRĀ 
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pilsētas budžeta līdzekļu izšķērdēšana. 
Šodien uz esošā Vienības tilta nav 
sastrēgumu, tas atrodas labā tehniskā 
stāvoklī. Jaunā tilta būvniecība nekādā 
veidā neregulēs smagā autotransporta 
kustību pilsētā un neatbrīvos ceļu no 
tranzīta automašīnām, jo iebraukt uz 
ieplānoto jauno tiltu varēs tikai no 
18.novembra ielas, izbraucot cauri visai 
pilsētai no Rēzeknes puses, tādējādi 
saīsinot ceļu uz 200 metriem, bet 
mašīnas, kas brauks no Rīgas virziena 
ceļa uz tiem pašiem 200 metriem 
pagarinās ceļu. Grīvas iedzīvotāji, kas 
nokļūst celtniecības darbu zonā, 
piedzīvos mokošu, ilgu celtniecības darbu 
diskomfortu, ar briesmīgiem apvedceļiem 
un sastrēgumiem. Tilta balstu ielikšanas 
laikā, pat tās mājas un zemes gabali, kas 
netiks nojaukti, tiks pakļauti deformācijai 
un sabrukumam. Arī ceļu līmenis Lielā 
ielā, Sēlijas ielā un Staburaga ielā 
paaugstināsies par 3-5 metriem, tas 
nozīme, ka mašīnas brauks virs mūsu 
galvām. Aizies bojā vai cietīs daudzas 
mājas, to vērtība strauji kritīsies. Šīs 
projekts nav mērķtiecīgs un ir pilnīgi 
absurds. Pilsētas attīstība jāsaista ar 

ārpus blīvi apdzīvotam vietām.  
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esošo ceļu un tilta uzturēšanu un 
savlaicīgu remontu, kā arī projektēt 
apvedceļu smagajam autotransportam un 
tranzītam. 
Ļoti žēl, ka nebija veikta vietējo 
iedzīvotāju aptauja par projektu. Visi 
Gajoka un Grīvas iedzīvotāji uzskata, kā 
jaunā tilta būvniecība nedos uzlabojumus 
mikrorajonu iedzīvotājiem. 

4.  A.Sokolova Nepieciešams atjaunot ceļu un projektēt 
apvedceļus smagajam tranzītam tālāk no 
apdzīvotiem mikrorajoniem 

10.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevumā V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

5.  S.Kozlovska Izstrādājot Daugavpils pilsētas Attīstības 
programmu un attīstot Daugavpils 
pilsētas unikālos, pilsētvidi veidojošos, 
elementus, lūgums izvērtēt iepriekš 
pieminēto nerealizēto pasākumu 
sarakstu un izskatīt iespēju šo pasākumu 
iekļaušanai Pilsētvides attīstības 
programmā kā arī, izstrādājot rīcības un 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā, tika iekļauti 
vairāki zaļo zonu un ūdensmalu labiekārtošanas, 
apzaļumošanas projekti uzdevumā V4-1 „Augsta 
vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un inovatīvu 
pilsētas labiekārtojumu”, pamatojoties uz pieejamo 
finansējumu. 
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pasākumu sadaļu, iekļaut šādas 
aktivitātes: 
Pilsētas parku un skvēru 
rekonstrukcija: 
- Baznīcas skvērs,  
- Skulptūru skvērs, 
- Eirodārzs,  
- Sēlijas skvērs,  
- Gajoka skvērs,  
- Aizpilsētas parks,  
- Skvērs Ventspils un Jātnieku ielu 

skvērs,  
- Centrālā parka III. kārta; 

6.  S.Kozlovska Jaunu parku un skvēru ierīkošana 
saskaņā ar pilsētas teritoriālo 
plānojumu: 

- Porohovkas parks,  
- Ziemeļu skvērs,  
- Ormaņu skvērs, 
- Ezermalas skvērs,  
- Meļņičkas parks, 
- Niderkūnu skvērs,  
- Avotiņa parks,  
- Višķu ielas skvērs. 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā, tika iekļauti 
vairāki zaļo zonu un ūdensmalu labiekārtošanas, 
apzaļumošanas projekti uzdevumā V4-1 „Augsta 
vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un inovatīvu 
pilsētas labiekārtojumu”, pamatojoties uz pieejamo 
finansējumu. 

7.  S.Kozlovska Pilsētas meža parku attīstības 
programmas izstrāde, kas iekļautu sevī 
Mežaparku inventarizāciju, saistošo 
noteikumu izstrādi 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā uzdevumā „V4-1 Augsta vides kvalitāte 
ar ērtu, pievilcīgu un inovatīvu pilsētas 
labiekārtojumu” papildināt ar pasākumu V4-1-7 
„Pilsētas meža parku attīstības programmas 
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izstrāde”. 

8.  S.Kozlovska Pilsētas vēsturiskā centra reģenerācija - 
Mihoelsa ielas kā gājēju promenādes 
izveide, posmā no Rīgas ielas līdz  Sakņu 
ielai. 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Daļēji ņemts 
vērā 

Rīcības plānā ir iekļauts uzdevums V3-2-2 „Pilsētas 
vēsturiskā centra infrastruktūras saglabāšana un 
atjaunošana”, kura ietvaros tiks veikta pilsētas 
vēsturiskā centra reģenerācija. Jautājums novirzīts 
Komunālās saimniecības pārvaldei. 

9.  J. Kivriņš Piemineklis Stefanam Batorijam uz 
„postamenta” pirms Mihaila vārtiem 
Daugavpils Cietoksnī 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Visi ar Daugavpils cietoksni saistītie investīciju 
projekti tiek veikti saskaņā ar 2012. gadā izstrādāto 
attīstības plānošanas dokumentu „Rīcības plāns 
stratēģiskajam tūrisma objektam – Daugavpils 
cietoksnis”. 

Saskaņā ar šo plānošanas dokumentu, šāda 
pieminekļa izveide nav paredzēta, tāpēc tas netiks 
uzstādīts. 

S.Batorijam nav nekāda sakara ar Daugavpils 
cietoksni, kurš bija uzbūvēts 19.gs. – viņš piešķīra 
pilsētas tiesības Dinaburgai 1582.gadā.  Pieminekli 
varētu uzstādīt pie 3. tramvaja gala pieturas 
„Cietoksnis” kur kādreiz atradās Ivana Bargā uzceltā 
un Stefana Batorija nocietinātā skanste, no kuras arī 
sākusies Dinaburgas vēsture jaunajā vietā (pēc 
Dinaburgas pils nopostīšanas).  

Paša S.Batorija personību vēsturnieki vērtē 
pretrunīgi. 

10.  J. Kivriņš Tūrisma maršrutā iekļaut Daugavgrīvas 15.07.2013. Daļēji ņemts Rīcības plānā ir iekļauts pasākums E2-2-7 
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cietumu tilta nocietinājumu aptaujas 
anketā 

vērā „Sadarbībā ar citām pašvaldībām veikt maršrutu, 
informatīvo materiālu un projektu izstrādi”. 
Jautājums ir novirzīts Daugavpils Tūrisma 
informācijas centram ar norādi iekļaut šo objektu 
Daugavpils pilsētas tūrisma maršrutā.  

Attīstības programmā tas nav iekļauts, jo 
pasākumam nav tik nozīmīga loma, lai iekļautu to kā 
būtisku prioritāti vidēja termiņa attīstības 
plānošanas dokumentā. 

Tilta nocietinājumu ārējā apskate nav aizliegta un to 
var iekļaut savos maršrutos jebkurš. Daugavgrīvas 
cietuma apmeklēšana ar tūrisma mērķiem ir 
apšaubāmā prieka pasākums. Cietums ir režīma 
objekts un tā apskate ir ierobežota. 

11.  J. Kivriņš Ierādīt vietu tūristu autobusiem pilsētas 
centrā 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības plānā ir iekļauts uzdevums V1-3-2 „Pilsētas 
autostāvvietu skaita palielināšana”. Pašlaik tūristu 
autobusiem (2-4 autobusi) ir ierādīta vieta Vienības 
laukumā: Ģimnāzijas ielas posmā starp Rīgas un 
Parādes ielām pie viesnīcas PARK Hotel Latgola. Ja 
noteikta autobusu stāvvieta ir pārpildīta vai 
nepietiekošā, lūdzam griezties Daugavpils pilsētas 
domes transporta komisijā.  

12.  J. Kivriņš Rīgas ielā un Daugavas ielās restaurēt 
ēku balkonus, žogu Saules un Daugavas 
ielu krustojumā. 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Rīgas ielā un Daugavas ielā esošās ēkas un Saules un 
Daugavas ielu krustojumā esošais žogs nepieder 
pašvaldībai, līdz ar to pašvaldība nav tiesīga šīs ēkas 
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apsaimniekot. 

13.  J. Kivriņš Izlemt ēkas „likteni” uz Daugavas un 
Saules ielu krustojuma 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Ēka Saules ielā 2 pieder juridiskai personai SIA 
„Vertum” .  

Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V4-1 
„Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un 
inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” papildināts ar 
pasākumu V1-1-8 „Degradēto teritoriju 
apsaimniekošana”, kura ietvaros ir paredzētas arī 
dažādas aktivitātes, lai aicinātu privātīpašniekus 
apsaimniekot sev piederošās ēkas. 

14.  J. Kivriņš Izremontēt pašvaldības lidmašīnu AN -2 
Grīvas lidlaukā tūrisma attīstībai un 
iedzīvotāju vizināšanai 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Pašvaldības pienākums nav šāda veida komerciālu 
izklaides pasākumu organizēšana iedzīvotājiem un 
tūristiem, tā ir uzņēmēju kompetence. 

15.  J. Kivriņš Nomainīt atkritumu urnas pilsētas 
parkos un ielās 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Jautājums ir novirzīts Komunālās saimniecības 
pārvaldei, ar norādi nomainīt tās atkritumu urnas, 
kuras ir nolietojušās. Attīstības programmā tas nav 
iekļauts, jo pasākumam nav tik nozīmīga loma, lai 
iekļautu to kā būtisku prioritāti vidēja termiņa 
attīstības plānošanas dokumentā. 

16.  J. Kivriņš Pagarināt autobusa maršruta nr.13 no 
Cēsu ielas līdz Liepziedu ielai (asfaltēt 
ielas posmu) 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Jautājums ir novirzīts Komunālās saimniecības 
pārvaldei un uzņēmumam SIA „Daugavpils Autobusu 
parks” ar norādi rast iespēju izskatīt autobusa 
maršruta nr.13 pagarināšanu. Attīstības programmā 
tas nav iekļauts, jo pasākumam nav tik nozīmīga 
loma, lai iekļautu to kā būtisku prioritāti vidēja 
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termiņa attīstības plānošanas dokumentā. 

17.  J. Kivriņš Organizēt latviešu valodas vasaras 
nometnes bijušajās 7. vidusskolas un 
Mežciema sākumskolas telpās, kā arī citas 
izglītojošas aktivitātes bērniem 
(peldēšana, sēņošana u.t.t.) 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Jautājums ir novirzīts Daugavpils pilsētas domes VPI 
pārvaldei ar norādi rast iespēju organizēt latviešu 
valodas vasaras nometnes. Attīstības programmā tas 
nav iekļauts, jo pasākumam nav tik nozīmīga loma, 
lai iekļautu to kā būtisku prioritāti vidēja termiņa 
attīstības plānošanas dokumentā. 

Attīstības programmā rīcības virziena S2 „Atbalsts 
jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, senioriem”  
ietvaros jau ir plānoti daudzveidīgi pasākumi 
izglītojošu aktivitāšu izveidei bērniem, piemēram, 
pasākuma S2-4-7 „Ārpusskolas aktivitāšu (interešu 
pulciņu, kolektīvu) dažādošana izglītības  un 
kultūras iestādēs” ietvaros. Precīzāka tādu aktivitāšu 
kā sēņošana vai peldēšana nodrošināšana ir katra 
pulciņa vadītāja uzdevums. 

18.  J. Kivriņš Īpaši atbalstīt nevalstiskās organizācijas, 
jauniešu sporta klubus, kas nodarbojās ar 
veselīgo dzīvesveidu popularizēšanu 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Attīstība programmas Stratēģiskajā daļā ir iekļauta 
vidēja termiņa prioritāte „Ar dzīvi apmierināti, 
izglītoti, radoši, aktīvi un veseli iedzīvotāji, kuri 
lepojas ar savu pilsētu”, bet šīs prioritātes ietvaros – 
rīcības virziens S1 „Atbalsts jauniešiem, ģimenēm ar 
bērniem, senioriem”. Tas paredz tādus uzdevumus 
kā piemēram „Daudzveidīgas sportošanas un aktīvās 
atpūtas iespējas”. 

Pašvaldība sniedz atbalstu sporta organizācijām pēc 
iesnieguma izskatīšanas Sporta pārvaldē. Lūgums 
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griezties Sporta pārvaldē. 

19.  J. Kivriņš Daugavpils Universitātē sākt gatavot 
ķīniešu valodas pasniedzējus, lai 
savlaicīgi sagatavot pedagogus 
Daugavpils izglītības iestādēm, izpildot 
Eiropas Savienības direktīvas uz 
2020.gadu 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Daugavpils Universitāte ir no pašvaldības autonoma 
organizācija, un studiju kursu izvēle un iekļaušana 
universitātes piedāvātajā klāstā nav pašvaldības 
kompetencē. 

20.  J. Kivriņš Atjaunot Daugavpils Cietokšņa parkā 
Aizputes kājnieku pulka pieminekļi un 
strūklaku 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Parks nav pašvaldības īpašums. Kamēr netiks 
atrisinātas īpašumtiesības, pieminekļi un strūklaka 
netiks atjaunoti. 

21.  J. Kivriņš Atjaunot jumtus uz vēsturiskajām ēkām 
Nr.28, 31, 34 un Inženieru arsenālā 
Daugavpils Cietoksnī 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Tie nav pašvaldības īpašumi. Pašvaldība vairākas 
reizes ir griezusies pie šo īpašumu apsaimniekotāja 
– VAS „Valsts nekustamie īpašumi” – ar lūgumu 
sakārtot savus īpašumus, konservējot vai remontējot 
tos. 

22.  J. Kivriņš Atjaunot aparelus uz vaļņiem tūristu un 
Cietokšņa apmeklētāju ērtībai 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Saskaņā ar šo plānošanas dokumentu, ir plānots 
sakārtot vaļņu infrastruktūru. Projekts ir iekļauts 
rīcības plānā un investīciju plānā pasākumā 
„Daugavpils cietokšņa kultūrvēsturisko objektu 
sakārtošana tūrisma un rekreācijas vajadzībām”. 

23.  J. Kivriņš Atpirkt  no naftas bāzes Cietokšņa 
vēsturisko teritoriju, lai atjaunotu 
cietokšņa valni vēsturisko svēto gājienu, 
tūristu maršrutu, rīkot sacensības – 
krosu „Dinaburgas aplis” u.t.t.  

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Saskaņā ar Attīstības programmā noteiktajām 
prioritātēm, šīs teritorijas atpirkšana nav paredzēta. 

Cietokšņa kompleksa saglabātības un attīstības 
nolūkos ir jārisina jautājums par naftas bāzes 
darbības izbeigšanu pieminekļa teritorijā un vaļņa 
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posma atjaunošanu. 

Skriešana uz vaļņa ir bīstama. 

24.  J. Kivriņš Nocirst liepas pirms Mihaila vārtiem un 
aizliegt autotransporta kustību tūrisma 
sezona 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Autotransporta kustības aizliegšana tūrisma sezonā 
ir nepamatota, turklāt rada neērtības Daugavpils 
pilsētas iedzīvotājiem. Cietoksnī dzīvo 1200 cilvēku, 
strādā ap 100 cilvēku, un ar viņu interesēm arī 
jārēķinās.  

Rūpējoties par pilsētas apzaļumošanu, par ko 
publisko apspriešanu laikā tika saņemti daudzi 
komentāri un ieteikumi no sabiedrības pārstāvjiem, 
liepas netiks nocirstas, jo tās ir nozīmīgas pilsētas 
ainavas un ekoloģijas saglabāšanai. 

 

25.  J. Kivriņš Izveidot servitūta ceļu uz 6. kurtinluneti 15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Servitūts no Mihaila vārtiem līdz Aleksandra vārtiem 
gar valni ir nepieciešams tūrisma funkciju attīstībai 
– pa pazemes ejām valnī no šīs puses ir iespējams 
tikt iekšā 6. kurtīnlunetē un iziet uz aizsarggrāvja 
teritoriju ārējo nocietinājumu apskatei pie 6. un 5. 
bastiona. Servitūts ir izveidots 8. bastiona teritorijā 
(Detālplānojumā). 

26.  J. Kivriņš Cietokšņa vaļņos atvērt laivu staciju palu 
laikā 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Saskaņā ar šo plānošanas dokumentu, šāda 
aktivitāte nav paredzēta. Visi Daugavpils cietoksnī 
investīciju projekti, tiks veikti ņemot vērā 2012. 
gadā izstrādāto nozares attīstības plānošanas 
dokumentu „Rīcības plāns stratēģiskajam tūrisma 
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objektam – Daugavpils cietoksnis”, ko izstrādājis 
Latgales plānošanas reģions pārrobežu sadarbības 
projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales – 
Utenas – Vitebskas pārrobežu reģionos”.  

27.  J. Kivriņš Uzstādīt uz 7.basteona vaļņiem 
lielgabalus 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Imperatora ielā 4 ir plānota viena lielgabala un 
postamenta rekonstrukcija. Citi projekti saskaņā ar 
dokumentu „Rīcības plāns stratēģiskajam tūrisma 
objektam – Daugavpils cietoksnis” nav plānoti. 
Pašvaldības rīcībā nav lielgabalu, ko uzstādīt uz 7. 
bastiona, un tas ir ļoti dārgi. 

28.  J. Kivriņš Rādīt tūristiem filmu „Mihaila Strogofs” 
uzņemtu šeit 1925.g. 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Šādas nianses būtiski neietekmē vidēja termiņa 
pilsētas plānošanas procesu, un ir īstermiņa 
pasākums, kas attīstības programmā nav iekļaujams.  

Filmu repertuāru izvēlas un tūrisma programmu 
sastāda Daugavpils cietokšņa Kultūras un 
informācijas centrs. Filmas rādīšanas tiesības pašlaik 
nav nopirktas. Ja tas tiks izdarīts, potenciāli šo filmu 
var rādīt Cietoksnī. 

29.  J. Kivriņš Uzbūvēt koncertzāli  8.basteona labajā 
flangā 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Saskaņā ar dokumentu „Rīcības plāns stratēģiskajam 
tūrisma objektam – Daugavpils cietoksnis”, 8. 
basteonā ir paredzēts eskarpa un kontreskarpa 
sienas remonts, koku un krūmu izzāģēšana, profila 
un apareļu atjaunošana. Kazemātu iztīrīšana, jumtu 
remonts un pielāgošana kultūras iestāžu funkcijām 
(ēdināšanas serviss, apskates vieta, amatnieku 
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darbnīca utt.). 

Nelielus koncertus ir iespējams rīkot M.Rotko centrā 
vai tā pagalmā. 

30.  J. Kivriņš Organizēt ikgadējus dziesmu festivālus 
Daugavpils cietoksnī 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Saskaņā ar dokumentu „Rīcības plāns stratēģiskajam 
tūrisma objektam – Daugavpils cietoksnis”, katru 
otro gadu ir plānots organizēt militārās mūzikas 
festivālu.  

Turklāt pašvaldība rīko dažādus festivālus, tai skaitā 
ar dziesmu  gada garumā. 

31.  J. Kivriņš Daugavpils cietokšņa vēsturiskās 
kazarmas pārdot citām valstīm ar 
noteikumiem 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Daugavpils cietokšņa vēsturiskās kazarmas ir 
nozīmīgs Daugavpils pilsētas kultūrvēsturiskais 
objekts, kultūrvēsturiska vērtība, kas netiks pārdota. 
Turklāt, pārdodot šādu objektu, tiks zaudēta 
kontrole pār šo objektu, jo tas nonāks cita īpašnieka 
rīcībā. Tas var radīt draudus pilsētas tūrisma 
nozares attīstībai. 

Pašvaldība nevar nodarboties ar valsts īpašumu 
izpārdošanu. Taču investoru piesaiste ir 
nepieciešama. Valsts īpašumu pārdošana notiek 
likumā noteiktajā kārtībā. 

32.  J. Kivriņš Jāņu svētku svinēšana 1.reduītē, tenisa 
korti u.t.t. 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Saskaņā ar dokumentu „Rīcības plāns stratēģiskajam 
tūrisma objektam – Daugavpils cietoksnis”, 1. reduīti 
atjaunot nav jēgas, jo atrodas grūti sasniedzamā 
vietā. Varbūt atjaunot tās apjomu, piemēram, metāla 
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karkasa vai pergolas veidā un izveidot ēnainu lapeni. 

Jāņu svētku svinēšana notiek centralizēti – Vienības 
laukumā vai Stropu estrādē. Ugunskuru dedzināšana 
pieminekļa teritorijā apdraud tā saglabātību. Tāpat 
kā ekskursijas pa cietokšņa kazemātiem ar lāpām vai 
kūlas dedzināšana pavasaros. 

33.  J. Kivriņš Atjaunot aku ar lapeni un oriģinālo ūdens 
spaiņu pacelšanu pie kazarmas Nr.28. 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Visi ar Daugavpils cietoksni saistītie investīciju 
projekti tiek veikti saskaņā ar 2012. gadā izstrādāto 
attīstības plānošanas dokumentu „Rīcības plāns 
stratēģiskajam tūrisma objektam – Daugavpils 
cietoksnis”. Saskaņā ar šo plānošanas dokumentu, 
šāda aktivitāte nav paredzēta. Taču ir iespējama 
lapenes izveide 1.reduītē. 

Kazarma nr. 28 ir valsts īpašums. 

34.  J. Kivriņš 7. bastiona un 6. kurtinlunetes 
ambrazūrās ievietot lielgabalu stobru 
imitāciju 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Visi ar Daugavpils cietoksni saistītie investīciju 
projekti tiek veikti saskaņā ar dokumentu „Rīcības 
plāns stratēģiskajam tūrisma objektam – Daugavpils 
cietoksnis”. Saskaņā ar šo plānošanas dokumentu, 
šāda aktivitāte nav paredzēta. Ir paredzēta tikai 
viena lielgabala atjaunošana. 

Lai šos nocietinājumus izmantotu tūrisma 
pasākumiem un funkcijām, vispirms ir jānodrošina 
to remonts un drošība. 

35.  J. Kivriņš Pārdot 2. reduītu pie Konstantīna vārtiem 
rekonstrukcijai 

15.07.2013. 
aptaujas 

Nav ņemts 
vērā 

Visi ar Daugavpils cietoksni saistītie investīciju 
projekti tiek veikti saskaņā ar dokumentu „Rīcības 
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anketā plāns stratēģiskajam tūrisma objektam – Daugavpils 
cietoksnis”. Saskaņā ar šo plānošanas dokumentu, 
šāda aktivitāte nav paredzēta. 

Pēc tās nav pieprasījuma, tā atrodas tālu no tūrisma 
un kultūras centra, tūristu takām. Nākotnē varētu 
būt atjaunota (nevis rekonstruēta) un izmantota ar 
cietokšņa saimnieciskiem dienestiem. Ir 
nepieciešama 2. reduītes steidzama konservācija, 
kas jau ir iekļauta cietokšņa rīcības plānā. 

36.  J. Kivriņš Organizēt jauno vasaras nometni 
jauniešiem un bērniem cietokšņa 
teritorija, kā arī studentu darba nometni 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Visi ar Daugavpils cietoksni saistītie investīciju 
projekti tiek veikti saskaņā ar dokumentu „Rīcības 
plāns stratēģiskajam tūrisma objektam – Daugavpils 
cietoksnis”. Saskaņā ar šo plānošanas dokumentu, 
šāda aktivitāte nav paredzēta. 

No nometņu organizētājiem arī nav tāda 
pieprasījuma. Turklāt Cietoksnī nav iespēju izmitināt 
lielu cilvēku skaitu. 

Dažādu aktivitāšu organizēšana bērniem un 
jauniešiem ir iekļauta pasākuma S2-4-7 
„Ārpusskolas aktivitāšu (interešu pulciņu, kolektīvu) 
dažādošana izglītības  un kultūras iestādēs” ietvaros. 

37.  J. Kivriņš Kazarmās atvērt viesnīcu ar divstāvīgam 
gultām ar salmu maisiem 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Tas ir pretrunā ar šī paša autora komentāru nr. 31. 
Turklāt šādas aktivitātes īstenošana ir pretrunā ar 
dokumentu „Rīcības plāns stratēģiskajam tūrisma 
objektam – Daugavpils cietoksnis”, tāpēc netiks 
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īstenota. 

Kazarmas ir VNĪ īpašums. Viesnīcas atvēršana ir 
uzņēmējdarbības veids, ar ko pašvaldība nevar 
nodarboties. Dažiem privātiem uzņēmumiem ir 
idejas par viesnīcu atvēršanu cietoksnī, un šī ideja 
tiks atbalstīta. 

38.  J. Kivriņš Atgriezt Hospitāļu ēku medicīnas 
vajadzībām 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Nav tāda pieprasījuma no medicīnas iestādēm. Ir 
izstrādāts ēkas sanācijas tehniskais projekts, pašlaik 
tiek meklēti investori. 

39.  J. Kivriņš Steidzami izstrādāt Daugavpils Cietokšņa 
teritorijas nosusināšanas tehnisko 
projektu, lai glābtu cietokšņa 
kultūrvēsturiskās būves 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Dokumenta  „Rī cī bas pla ns strate g iskajam 
tu risma objektam – Daugavpils cietoksnis” ir 
iekl autas ar u dens novadī s anu cietoks n a 
teritorija  saistī tas investī cijas.  

40.  J. Kivriņš Uzbūvēt tiltu pāri Konstantīna vārtiem 15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Dokumentā „Rīcības plāns stratēģiskajam tūrisma 
objektam – Daugavpils cietoksnis” ir  iekļautas 
investīcijas pārejas izveidei pāri caurbrauktuvei, lai 
nodrošinātu iespēju nepārtrauktai pastaigai pa valni 
apkārt citadelei. 

41.  J. Kivriņš Iknedēļu Vienības namā organizēt 
jaunatnei veselīgā dzīvesveida  vakarus 

15.07.2013. 
Sabiedriskā 
apspriedē, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Priekšlikums ir īstermiņa pasākums, kas attīstības 
programmā nav iekļaujams. Jautājums ir novirzīts 
Latviešu Kultūras centram ar norādi izskatīt iespēju 
šādus pasākumus organizēt. 

42.  Daugavpils 
pilsētas 

Attīstīt Daugavpils pilsētas rūpniecību un 
ekonomiku 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
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domes Sociālo 
lietu pārvalde 

prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, t. sk. nišas ražošanas nozaru attīstību. 

43.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Izveidot jaunas darba vietas Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos. 

44.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Paaugstināt darba algas Daugavpils 
pilsētas pašvaldības uzņēmumos 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Darba algas apmērs pašvaldības uzņēmumos tiek 
noteikts, balstoties uz tirgus situāciju atalgojuma 
ziņā, kā arī – uz sniegto pakalpojumu vai ražoto 
preču pašizmaksu. Līdz ar to, būtiski palielinot algas, 
pieaugs arī preču un pakalpojumu cenas, kas 
ierobežos uzņēmumu konkurētspēju. Algas no 
pašvaldības budžeta netiks dotētas. 

45.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Pazemināt apmaksu par komunālajiem 
pakalpojumiem pilsētas iedzīvotājiem 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Daļēji ņemts 
vērā 

Komunālo pakalpojumu cenas regulē gan to 
sniegšanas pašizmaksa, gan tirgus cena, šī iemesla 
dēļ nav iespējams pazemināt komunālo 
pakalpojumu cenas. Tās var kļūt iedzīvotājiem 
pieejamākas, piemēram, īstenojot infrastruktūras 
attīstības projektus (daudzdzīvokļu ēku siltināšana 
utml.), kuri ir iekļauti Rīcības plānā un Investīciju 
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plānā uzdevumos: V2-1 „Energoefektivitātes 
pasākumu veikšana”, V2-2 „Augstas kvalitātes 
komunālie pakalpojumi” un  V2-3 „Atkritumu 
saimniecība ar augstu šķirošanas īpatsvaru”. 

46.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Labiekārtot pilsētas teritoriju un uzlabot 
servisu atpūtas vietās, lai saistītu tūristu 
uzmanību 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Pilsētas teritorijas labiekārtošana ir paredzēta 
saskaņā ar vairākiem Attīstības programmas rīcības 
plānā iekļautiem rīcības virzieniem: V4 „Veselīga un 
ekoloģiski tīra dzīves vide” un V2 „Kultūrvēsturiskā 
mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana”. 

Servisa uzlabošana atpūtas vietās ir uzņēmēju, nevis 
pašvaldības kompetence, jo pašvaldība ar servisu 
subsidēšanu nenodarbojas. Turklāt lielāko daļu 
pakalpojumu sniedz privātpersonas. Rīcības plānā ir 
iekļauts uzdevums E2-2 „Kvalitatīvs un daudzveidīgs 
tūrisma piedāvājums”, kas paredz pilnveidot 
pakalpojuma sniedzēju prasmes tūrisma jomā. 

47.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Labiekārtot skolas teritorijas 
 
  

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Saskaņā ar Attīstības programmas Rīcības plānā un 
Investīciju plānā iekļauto uzdevumu S3-1  
„Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana”, 2014.gadā ir 
plānots pabeigt 2009. gadā iesākto ERAF projektu 
„Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu 
infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes 
pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai 
pilsētvides attīstībai”. 

48.  Daugavpils Sakārtot ceļus Iesniegtie Ņemts vērā Saskaņā ar Attīstības programmas Rīcības plānā un 
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PAMATOJUMS, JA NAV ŅEMTS VĒRĀ 

pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

priekšlikumi Investīciju plānā iekļauto rīcības virzienu V1  
„Ilgtspējīgs transports un infrastruktūra” ir plānoti 
daudzi ceļu un ielu attīstības projekti. 

49.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Iekārtot atpūtas zonu un bērnu laukumu 
Sociālās mājas teritorijā 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Aktivitāte ir iekļauta Rīcības plānā un Investīciju 
plānā pasākumā S2-3-8 „Sociālo pakalpojumu 
iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana” ietvaros. 

50.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Pensionāru sociālās apkalpošanas 
teritoriālajam centram palielināt guļošo 
vietu skaitu 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-3 
„Sociālie pakalpojumi un palīdzība” ietvaros ir 
iekļauts pasākums „Pensionāru sociālās 
apkalpošanas teritoriālā centra infrastruktūras un 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana iemītnieku 
vajadzībām”, kurā ietvaros  plānots paplašināt gultas 
vietu skaits. 

51.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Palielināt sociālo gultas vietu skaitu Iesniegtie 
priekšlikumi 

Daļēji ņemts 
vērā 

Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-2 
„Pieejams mājoklis ar pievilcīgo apkārtni” ietvaros ir 
iekļauts pasākums „Palielināt sociālo dzīvokļu 
skaitu”, kurā ietvaros  plānots palielināt sociālo 
dzīvokļu, grupas dzīvokļu skaitu. 

Attīstības programmas prioritātes ir vērstas uz 
sociālās vides uzlabošanu, riska grupu integrāciju 
sabiedrībā, t. i., sociālo riska grupu iedzīvotāju skaita 
samazināšanu.  

52.  Daugavpils 
pilsētas 

Sociālās/nakts patversmes telpu 
renovācija 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V2-1 
„Energoefektivitātes pasākumu veikšana” ietvaros ir 
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domes Sociālo 
lietu pārvalde 

iekļauts pasākums „Paaugstināt pašvaldības 
sabiedrisko ēku energoefektivitāti”, kurā ietvaros  
plānots veikt ēkas renovāciju Šaurā ielā 23. 

53.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Turpināt sociālās rehabilitācijas 
programmu: „Karsts ēdiens – veselīga 
vide” (zupas virtuve) 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rehabilitācijas programmu ir plānots turpināt.  

54.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Sociālo lietu pārvaldes jaunajā ēkā 
atsevišķu kabinetu katram sociālajam 
darbiniekam 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Šāda prasība nav pamatota, un ierobežotā budžeta 
dēļ pašlaik attīstības programmā netiks iekļauta. 

55.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Epidēmijas gadījumos bezpajumtniekiem 
apmaksāt ārstēšanu slimnīcā līdz 5 
dienām 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Priekšlikums ir īstermiņa pasākums, kas attīstības 
programmā nav iekļaujams. Novirzīts Sociālo lietu 
pārvaldei. 

Ierobežotā budžeta dēļ pašlaik to nav iespējams 
realizēt. Attīstības programmas prioritātes ir vērstas 
uz sociālās vides uzlabošanu, riska grupu integrāciju 
sabiedrībā, t. i., sociālo riska grupu iedzīvotāju skaita 
samazināšanu. 

56.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Sociālos darbiniekus, kuri strādā ar 
dažādām riska grupām, nodrošināt ar 
bezmaksas veselības polisēm 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Priekšlikums ir īstermiņa pasākums, kas attīstības 
programmā nav iekļaujams. Novirzīts darbam 
Sociālo lietu pārvaldei. 

57.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 

Palielināt gultas vietu skaitu Īslaicīgās 
sociālās aprūpes nodaļā, jo katastrofāli 
trūkst vietu smagi slimiem pacientiem 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Ierobežotā budžeta dēļ pašlaik to nav iespējams 
realizēt. Attīstības programmas prioritātes ir vērstas 
uz sociālās vides uzlabošanu, riska grupu integrāciju 
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lietu pārvalde sabiedrībā, t. i., sociālo riska grupu iedzīvotāju skaita 
samazināšanu. 

58.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Samazināt apmaksu par gultas vietu 
dienā Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā 
un Paliatīvā aprūpes nodaļā, jo šie 
slimnieki bieži ārstējas ļoti ilgu laiku 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Priekšlikums ir īstermiņa pasākums, kas attīstības 
programmā nav iekļaujams. Novirzīts darbam 
Sociālo lietu pārvaldei. 

Ierobežotā budžeta dēļ pašlaik to nav iespējams 
realizēt. Attīstības programmas prioritātes ir vērstas 
uz sociālās vides uzlabošanu, riska grupu integrāciju 
sabiedrībā, t. i., sociālo riska grupu iedzīvotāju skaita 
samazināšanu. 

59.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Atvērt vēl vienu Sociālo patversmi, 
pašreizējā ir pārpildīta 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Daļēji ņemts 
vērā 

Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-2 
„Pieejams mājoklis ar pievilcīgo apkārtni” ietvaros ir 
iekļauts pasākums „Palielināt sociālo dzīvokļu 
skaitu”, kurā ietvaros  plānots palielināt sociālo 
dzīvokļu, grupas dzīvokļu skaitu. 

60.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Rehabilitācijas centra izveide personām 
ar dažāda veida atkarībām, kurā varēs 
uzturēties, saņemt sociopsiholoģisko 
palīdzību, lai mainītu dzīvesveidu un 
atsāktu konstruktīvu un pilnvērtīgu dzīvi 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-3 
„Sociālie pakalpojumi un palīdzība” ietvaros ir 
iekļauts pasākums S2-3-4 „Sociālo rehabilitācijas 
programmu izstrāde un ieviešana”. 

61.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Sociālo pakalpojumu klāsta 
paplašināšanai iepazīties ar citu valstu 
pieredzi (S2-3-1) 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-3 
„Sociālie pakalpojumi un palīdzība” ietvaros ir 
iekļauts pasākums S2-3-6 „Sociālās aprūpes jomā 
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas 
pasākumi”. 
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62.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Piestrādāt pie rehabilitācijas 
programmas izstrādāšanas, kuras mērķa 
grupa ir personas ar invaliditāti - 
pašvaldībā dzīvojošo invalīdu iekļaušana 
sabiedrībā (S2-3-4) 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-3 
„Sociālie pakalpojumi un palīdzība” ietvaros ir 
iekļauts pasākums S2-3-4 „Sociālo rehabilitācijas 
programmu izstrāde un ieviešana” un uzdevuma E1-
2 „Nodarbinātības sekmēšana” ietvaros ir iekļauts 
pasākums E1-2-7 „Vecināt sociālās atstumtības 
riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba 
tirgū”, kurš veicinās sociālā atstumtības riska cilvēku 
veiksmīgo  integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. 

63.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Iesaistīt brīvprātīgā darbā veselības 
nodrošināšanai arī ģimenes ārstus (S2-3-
7) 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Jautājums ir novirzīts uz Sociālo lietu pārvaldi. SLP 
uzdevums ir aicināt ģimenes ārstus piedalīties 
brīvprātīgo darbā, taču tas nav ģimenes ārstu 
obligāts pienākums. 

Priekšlikums ir iekļauts arī Pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīzes 1.2.2. sadaļā „Veselības 
aprūpe”.  

Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-3 
„Sociālie pakalpojumi un palīdzība” ietvaros ir 
iekļauts pasākums S2-3-7 „Sekmēt brīvprātīgo 
darbu, nodrošinot atbalstu NVO darbībai veselības 
un sociālās aprūpēs jomā”, kas veicinās iesaistīties 
brīvprātīgā darbā arī veselības jomā speciālistus. 

64.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Paplašināt mājas aprūpes piedāvājumu 
pakalpojumu klāstu, apmācīt speciālistus 
darbam ar guļošiem klientiem-liels 
pieprasījums no cilvēkiem (S2-3-8) 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Jautājums ir novirzīts uz Sociālo lietu pārvaldi. SLP 
uzdevums ir nodrošināt apmācības esošajiem 
darbiniekiem vai meklēt jaunus darbiniekus šo 
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pienākumu veikšanai.  

65.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Izveidot pašvaldībā darba vietas sociāla 
riska cilvēkiem, lai veicinātu viņu 
piedalīšanos sociālās rehabilitācijas 
programmā (S2-3) 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Pašvaldības pienākums nav darba vietu dotēšana. 
Taču pašvaldības struktūrās un uzņēmumos 
iedzīvotāji netiek diskriminēti, un tiem tiek sniegtas 
iespējas piedalīties vakanču konkursos. 

Darba vietu piedāvāšana šādiem cilvēkiem ir arī 
uzņēmēju uzdevums, sevišķi gadījumos, kad tiek 
saņemts Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējums, saskaņā ar horizontālajām prioritātēm 
uzņēmēju uzdevums ir nodrošināt darbu riska grupu 
pārstāvjiem (cilvēkiem ar invaliditāti, utml.). 

Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-3 
„Sociālie pakalpojumi un palīdzība” ietvaros ir 
iekļauts pasākums S2-3-4 „Sociālo rehabilitācijas 
programmu izstrāde un ieviešana” un uzdevuma E1-
2 „Nodarbinātības sekmēšana” ietvaros ir iekļauts 
pasākums E1-2-7 „Vecināt sociālās atstumtības 
riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba 
tirgū”, kurš veicinās sociālā atstumtības riska cilvēku 
veiksmīgo  integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. 

66.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Atbalstīt audžuģimenes (S2-3) Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Audžuģimenes tiek atbalstītas, piemēram, balstoties 
uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 28.01.2010. 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 5. „Pabalsta apmērs 
audžuģimenēm”. Tiek sniegts arī cita veida atbalsts, 
piemēram, iespēja vērsties pie psihologa, sociālajiem 
darbiniekiem, bāriņtiesā, utt. Rīcības plānā 
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uzdevuma S2-3 „Sociālie pakalpojumi un palīdzība” 
ietvaros ir iekļauts pasākums S2-3-3 „Sekmēt bez 
vecāku gādības palikušo bērnu uzņemšanu 
audžuģimenēs, popularizējot un materiāli 
nodrošinot profesionālo audžuģimeņu 
pakalpojumus”. 

67.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Palielināt apmaksu audžuģimenēm par 
audžubērniem (S2-3) 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Priekšlikums ir īstermiņa pasākums, kas attīstības 
programmā nav iekļaujams. Jautājums ir novirzīts uz 
Sociālo lietu pārvaldi. 

 Šī apmaksa tiek noteikti saskaņā ar Daugavpils 
pilsētas pašvaldības 28.01.2010. Saistošajiem 
noteikumiem Nr. 5. „Pabalsta apmērs 
audžuģimenēm”.  

Pašlaik pilsētas budžetā nav iespējas paredzēt 
finansējumu šādai aktivitātei. 

68.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Paaugstināt darba algu sociālajiem 
darbiniekiem (S2-3) 
 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Priekšlikums attīstības programmā nav iekļaujams. 
Darba algas apmērs uzņēmumos tiek noteikts, 
balstoties uz tirgus situāciju atalgojuma ziņā, kā arī – 
uz sniegto pakalpojumu pašizmaksu. Palielinot algas 
sociālajiem darbiniekiem, pastāv budžeta deficīta 
veidošanās risks. 

69.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Sporta laukumu pieejamības 
organizēšana (S2-5) 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīkojumu, visu 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolu sporta 
laukumi ir pieejami bezmaksas viesiem pilsētas 
iedzīvotājiem.  
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70.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Palielināt un labiekārtot vietu skaitu 
Daugavpils pilsētas pensionāru sociālās 
aprūpes teritoriālā centrā 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Aktivitāte paredzēta Rīcības plānā un Investīciju 
plānā uzdevuma S2-3 „Sociālie pakalpojumi un 
palīdzība” ietvaros paredzētā pasākuma „Pensionāru 
sociālās apkalpošanas teritoriālā centra 
infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana iemītnieku vajadzībām” ietvaros. 

71.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Piesaistīt darbam sociālajā jomā ģimenes 
ārstus un medmāsas Aprūpes mājās 
biroja klientu aprūpei (izgulējumu, brūču 
apstrādei, pamperu maiņai, 
asinsspiediena mērīšanai u.c.). 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Šādas aktivitātes veikšana nav iespējama pašlaik 
Daugavpilī strādājošo veselības aprūpes speciālistu 
lielās noslodzes dēļ. Pilsētā trūkt ārstu un medmāsu.  

SLP uzdevums ir nodrošināt apmācības esošajiem 
darbiniekiem vai meklēt jaunus darbiniekus šo 
pienākumu veikšanai. 

72.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Palielināt sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem algu līdz 50 % 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Darba algas apmērs uzņēmumos tiek noteikts, 
balstoties uz tirgus situāciju atalgojuma ziņā, kā arī – 
uz sniegto pakalpojumu pašizmaksu. Palielinot algas 
sociālajiem darbiniekiem, pastāv budžeta deficīta 
veidošanās risks. 

73.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Rast iespēju  piegādāt klientiem karstas 
pusdienas. 
 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Priekšlikums ir īstermiņa pasākums, kas attīstības 
programmā nav iekļaujams. Novirzīts Sociālo lietu 
pārvaldes ikdienas darbam. 

Attīstības programmas prioritātes ir vērstas uz 
sociālās vides uzlabošanu, riska grupu integrāciju 
sabiedrībā, t. i., sociālo riska grupu iedzīvotāju skaita 
samazināšanu.  
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74.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Pilnveidojot stingrāku aizsardzību 
pieejamībai dažādu iestāžu datu bāzēm 
un ļaujot ar tām strādāt sociālās 
palīdzības un pakalpojumu piešķiršanas 
gadījumā, tādējādi tiktu nodrošināta 
iedzīvotāju ātrāka apkalpošana, kas 
neprasītu iedzīvotāju staigāšanu pa 
dažādām iestādēm. Līdz ar to  mazinātos 
birokrātija. (S2-3-2) 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-3 
„Sociālie pakalpojumi un palīdzība” ietvaros ir 
iekļauts pasākums S2-3-9 „Vienotas aizsardzības 
sistēmas un kopējās datu bāzes E-sociālās sistēmas 
izveide” ietvaros. 

75.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Brīvprātīgā darba sekmēšanā veselības 
jomā līdzās senioriem iesaistīt jaunatni, 
lai tieši caur paaudžu solidaritātes 
piemēru-kopīgām aktivitātēm būtu 
redzami rezultāti, ka visos vecumos 
veselīgs dzīvesveids ir sabiedrības 
veselības uzturēšanas paraugs. (S2-3-7) 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā pasākuma S2-3-7 „Sekmēt brīvprātīgo 
darbu, nodrošinot atbalstu NVO darbībai veselības 
un sociālās aprūpēs jomā” ietvaros ir paredzēta arī 
jaunatnes iesaiste brīvprātīgie dalībnieki netiks 
diskriminēti pēc vecuma, un to piesaiste notiks t. sk. 
izglītības iestādēs. 

76.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Izveidot daudzfunkcionālus sociālās 
palīdzības centrus pilsētas mikrorajonos. 
Rezultāts: Uzlabos pakalpojuma 
pieejamību klienta dzīvesvietā, pieaugs 
pakalpojuma saņemšanas operativitāte, 
likvidēs rindas SLP centrālajā birojā. 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Daļēji ņemts 
vērā 

Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-3 
„Sociālie pakalpojumi un palīdzība” ietvaros ir 
iekļauts pasākums S2-3-1 „Sociālo pakalpojumu 
klāsta attīstīšana dažādām mērķu grupām pietuvinot 
iedzīvotāju dzīves vietām”, kas paredz vairākas 
aktivitātes sociālo pakalpojumu saņēmējiem tuvāk 
dzīves vietām. 

77.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Popularizēt un materiāli nodrošināt 
profesionālo audžuģimeņu 
pakalpojumus. Rezultāts: Maksimāli 
samazināts bērnu skaits bērnunamos. 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Audžuģimenes tiek atbalstītas, piemēram, balstoties 
uz Daugavpils pilsētas pašvaldības 28.01.2010. 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 5. „Pabalsta apmērs 
audžuģimenēm”. Tiek sniegts arī cita veida atbalsts, 
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Bērniem nodrošināta likumā atrunātā 
ģimeniskā vide, bērna uzturēšanas 
izdevumi samazināti vismaz par 50% 
salīdzinot ar bērnunamu, samazinās 
kriminogēnā situācija pilsētā. 

piemēram, iespēja vērsties pie psihologa, sociālajiem 
darbiniekiem, bāriņtiesā, utt. Rīcības plānā 
uzdevuma S2-3 „Sociālie pakalpojumi un palīdzība” 
ietvaros ir iekļauts pasākums S2-3-3 „Sekmēt bez 
vecāku gādības palikušo bērnu uzņemšanu 
audžuģimenēs, popularizējot un materiāli 
nodrošinot profesionālo audžuģimeņu 
pakalpojumus”. 

78.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Izstrādāt pilsētā vienotus sociālo 
pakalpojumu sniegšanas noteikumus 
(kritērijus), kas sekmētu arī privātā 
kapitāla piesaisti sociālajai jomai. Sociālā 
palīdzība tiek saglabāta kā SLP funkcija. 
Rezultāts: Rodas veselīga konkurence un 
alternatīva izvēle klientam, jo 6 gadu 
laikā celsies klientu dzīves (ienākumu) 
līmenis, klienti varēs un gribēs pirkt 
kvalitatīvākus pakalpojumus. 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Daļēji ņemts 
vērā 

Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.2.3. 
sadaļa „Sociālā drošība” papildināta ar attīstības 
potenciālu „Izstrādāt SLP vienotus kritērijus sociālo 
pakalpojumu sniegšanai Daugavpilī. Nākotnē 
izvērtēt iespēju organizēt sociālo pakalpojumu 
iepirkšanu konkursa kārtībā radot vienādus 
konkurences apstākļus pašvaldības un privātajiem 
sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. 

79.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

DACPGRT iekštelpu renovācija un 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana. 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-3 
„Sociālie pakalpojumi un palīdzība” ietvaros ir 
iekļauts pasākums S2-3-8 „Sociālo pakalpojumu 
iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana”, kurā ietvaros  plānots veikt ēkas 
Arhitektu ielā 21 iekštelpu renovāciju. 

80.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 

DACPGRT fasādes renovācija. Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V2-1 
„Energoefektivitātes pasākumu veikšana” ietvaros ir 
iekļauts pasākums „Paaugstināt pašvaldības 
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lietu pārvalde sabiedrisko ēku energoefektivitāti”, kurā ietvaros  
plānots veikt ēkas renovāciju Arhitektu ielā 21. 

81.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Veidot (atjaunot, labiekārtot, 
rekonstruēt) DACPGRT infrastruktūras 
modernizāciju un pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana klientu vajadzībām. 
 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-3 
„Sociālie pakalpojumi un palīdzība” ietvaros ir 
iekļauts pasākums S2-3-8 „Sociālo pakalpojumu 
iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana”, kurā ietvaros  plānots veikt ēkas 
Arhitektu ielā 21 iekštelpu renovāciju. 

82.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Bērnunama-patversmes “Priedīte” 
renovēšana (fasādes siltināšana, 
kanalizācijas sistēmas kapitālremonts, 
teritorijas labiekārtošana, žoga 
kapitālremonts). 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V2-1 
„Energoefektivitātes pasākumu veikšana” ietvaros ir 
iekļauts pasākums „Paaugstināt pašvaldības 
sabiedrisko ēku energoefektivitāti”, kurā ietvaros  
plānots veikt ēkas Turaidas ielā 36 renovāciju. 

83.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Darba aktivizēšana bērnu atgriešanai 
ģimenēs.  

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Priekšlikums ir iekļauts pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīzes sadaļā 1.2.3. „Sociālā 
drošība”. Šis ir Sociālo lietu pārvaldes uzdevums, kas 
veicams esošā budžeta ietvaros, piemēram – sociālo 
darbinieku darbs ar nelabvēlīgajām ģimenēm.  

84.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Jauniešu interešu centru izveidošana, 
diskotēkas organizēšana. 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Daugavpilī ir pieejami bērnu un jauniešu centra 
„Jaunība” klubi dažādos pilsētas mikrorajonos, kuros 
notiek arī dažādi izklaides pasākumi. Darbojās arī 
Jauniešu neformālās izglītības centrs Varšavas ielā 
45, kur jaunieši realizē dažāda veida pasākumus.  

85.  Daugavpils 
pilsētas 

Klubu, karaoke-kafejnīcas un diskotēkas 
vecuma kategorijai no 30 līdz 50 gadiem 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Nav ņemts 
vērā 

Šādu pakalpojumu sniegšana ir uzņēmēju 
kompetence, nevis pašvaldības uzdevums, tāpēc 
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domes Sociālo 
lietu pārvalde 

atvēršana. pašvaldība šādus izklaides pasākumus nesniegs. 

86.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Jauna klientu apkalpošanas telpa, vai 
esošās telpas renovēšana, jo ir neērti 
organizēts darbs ar klientiem. 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma E1-
2„Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde” 
ietvaros ir iekļauts pasākums „Nodrošināt 
iedzīvotājiem ērtu pašvaldības pārvaldes institūciju 
infrastruktūru”. 

87.  Daugavpils 
pilsētas 
domes Sociālo 
lietu pārvalde 

Nepieciešams izveidot jaunu klientu 
uzgaidīšanas telpu atsevišķi no 
apkalpošanas kabinetiem (kā piemērs ir 
VSAA), bet iekšpusē jāizveido atsevišķas 
kabīnes, jo nepieciešama 
konfidencialitāte. 

Iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma E1-
2„Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde” 
ietvaros ir iekļauts pasākums „Nodrošināt 
iedzīvotājiem ērtu pašvaldības pārvaldes institūciju 
infrastruktūru”. 

88.  E.Balode  
 

Grīvas mikrorajonā ir nepietiekama 
infrastruktūra (gājēju/veloceliņš, dambja 
nostiprināšana, bērnu rotaļu laukumi/ 
sporta trenažieri skvērā pie Aptiekas 
ielas). 

05.06.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Pašlaik norisinās projekts „Grīvas mikrorajona 
infrastruktūras attīstība”, kuru plānots pabeigt 2014. 
gadā. Šī projekta ietvaros ir plānota arī gājēju un 
veloceliņu izbūve Komunālā ielā posmā no Lāču ielas 
līdz Stellas ielai ar kopējo garumu 390 m. Otrajā 
kārtā no Stellas ielas līdz Sliežu ielai ar kopējo 
garumu 1380 m. 

AP Rīcības plānā un Investīciju plānā ir paredzētas 
aktivitātes pasākuma S4-1-5 „Daugavpils pilsētas 
droša un videi draudzīga dzīves telpa” ietvaros, kas 
paredz pilsētas hidrotehniskās būvju izpēti un 
izbūvi. 
Par esošo bērnu rotaļu un sporta laukumu 
aprīkojuma modernizāciju vai jaunu uzstādīšanu, 
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lūdzam, griezties pie Komunālās saimniecības 
pārvaldes komunālinženieres O. Grigorjevas ar 
iesniegumu. 

89.  E.Balode  
 

Nepieciešams uzlabot tehnisko 
infrastruktūru, obligāti rekonstruēt 
Grīvas kanalizācijas tīklus. 

05.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III 
kārta” ietvaros ir plānots rekonstruēt Grīvas 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus. 

90.  E.Balode  
 

Nodrošināt pieejamību pakalpojumiem 
mikrorajona iedzīvotājiem (nav pieejami 
SIA „Dautkom TV” komunikācijas tīkli - 
optiskais internets). 

05.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā „Dautkom TV” ir privāts uzņēmums, kura piedāvāto 
pakalpojumu klāstu pašvaldība nevar ietekmēt. 
Pilsētas ielu rekonstrukcijas projektu ietvaros 
inženierkomunikāciju turētāji veic tīklu izbūvi vai 
rekonstrukciju.  

91.  E.Balode  
 
 
 

Obligāti vajag lidostu! Nebūs 
starptautiskā tūrisma bez lidostas 
tuvumā. Tās būtiski uzlabos pilsētas un 
reģiona sasniedzamību un iekļaus pilsētu 
starptautiskā tūrisma tīklā. 

05.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Lidostas attīstības projekts bija iekļauts jau 
Daugavpils pilsētas attīstības programmā „Mana pils 
– Daugavpils” 2008. – 2014. gadam, un šis projekts ir 
iekļauts arī Attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam Rīcības plānā un Investīciju plānā, ko pamato 
pasākums „V1-1-4 Starptautiskās reģionālās lidostas 
„Daugavpils” attīstība”. 

92.  R.Agajevs 
 
 
 

Bišu ielā vairākām privātmājām tika 
izstrādāti tehniskie projekti par 
ūdenssaimniecības inženiertīklu pievadu 
izbūvi. Kad reāli būs iespēja pieslēgties 
pie centralizētas ūdensapgādes un 

05.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 

Ņemts vērā SIA „Daugavpils ūdens” skaidro, kā Bišu ielā 
būvniecības darbus pašlaik uzsāk firma SIA „Velve”. 
Darbi tiks veikti līdz 2014.gada maijam. Tātad 
tuvākajos  5 mēnešu laikā pieslēgšana būs 
iespējama. 
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kanalizācijas sistēmas? priekšlikumu 
tabulā 

 

93.  R.Agajevs Nodrošināt visiem ieinteresētajiem 
Grīvas mikrorajona iedzīvotājiem 
pieslēgšanos pie ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem, t.sk. ielām, kuras ir 
paralēlas ielām, kur jau ir tīkli. 

05.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III 
kārta” ietvaros ir plānots veikt ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu attīstību Grīvas mikrorajonā. 

Papildināts Attīstības programmas pašreizējas 
situācijas raksturojums un analīzes pielikums 
„Ūdenssaimniecības attīstības pasākumi 
mikrorajonos no 2009.gada līdz 2015.gadam”. 

94.  L.Koževņikova Ielu asfaltēšana/bruģēšana. 05.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Saskaņā ar Attīstības programmas rīcības plānā un 
Investīciju plānā iekļauto rīcības virzienu V1 
„Ilgtspējīgs transports un infrastruktūra” ir plānoti 
daudzi ceļu un ielu attīstības projekti. 

95.  L.Koževņikova Ielu nosaukumu plāksnīšu unifikācija. 05.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Nav ņemts 
vērā 

Daugavpils pilsētas dome  pieņēma 2012.gada 
8.novembrī saistošos noteikumus Nr.22 „Ielu 
nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas 
norādes plākšņu izvietošanas kārtība Daugavpils 
pilsētā”, kuri nosaka ielu nosaukumu, ēku un telpu 
grupu numerācijas norādes plākšņu dizainu un 
izvietošanas kārtību Daugavpils pilsētas 
administratīvajā teritorijā. 

96.  L.Koževņikova Infrastruktūras attīstīšana Grīvas 
mikrorajonā. Vienotas labiekārtotas, 

05.06.2013.  
sabiedriskā 

Ņemts vērā Pašlaik norisinās infrastruktūras attīstības projekts 
„Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība”, kā arī 
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uzlabotas kanalizācijas izveide. apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III 
kārta”, kura ietvaros ir plānots veikt ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu attīstību Grīvas mikrorajonā. 

 

 

97.  I.Čumika Ļoti gribētos, lai pietiekami tiktu 
labiekārtota un apsaimniekota teritorija 
pie Grīvas pieminekļa nezināmajam 
kareivim. 

05.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Šāda veida pasākumu veikšana ir iekļauta Rīcības 
plāna un Investīciju plānā pasākumos V3-2-1 
„Pašvaldības kultūrvēsturisko objektu sakārtošana 
un izmantošanas atbalstīšana” un V4-1-1 „Dabisko 
un cilvēku veidoto zaļo zonu veidošana un esošo 
labiekārtošana”.  
Jautājums novirzīts arī SIA „Labiekārtošana D”, jo 
šādu darbu veikšana ir uzņēmuma ikdienas 
pienākums, kas nav iekļaujams attīstības 
programmā kā īpaša prioritāte. 

98.  J.Kazane Ļoti gribētos katru dienu redzēt un 
klausīties Daugavpils pilsētas ziņas, kuras 
tiek pārraidītas ar  „Dautkom TV” 
starpniecību. 

05.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Daļēji ņemts 
vērā 

„Dautkom TV” ir privāts uzņēmums, kura piedāvāto 
pakalpojumu klāstu pašvaldība nevar ietekmēt. 
Pilsētas ielu rekonstrukcijas projektu ietvaros 
inženierkomunikāciju turētāji veic tīklu izbūvi vai 
rekonstrukciju. 

99.  A.Pimenovs Vairāk informācijas par pilsētas 
transportu, to laikiem, maršrutiem, kā arī 
cenām tūristiem formātā „BARCODE”.  

10.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
priekšlikumu 

Daļēji ņemts 
vērā 

Rīcības plāna un Investīciju plānā uzdevuma V1-2 
„Sabiedriskā transporta parka un infrastruktūras 
pilnveidošana” ietvaros iekļauts pasākums V1-2-3 
„Veicināt inovatīvu risinājumu ieviešanu sabiedriskā 
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tabulā transporta pakalpojumos”, kur plānots informatīvās 
sistēmas uzlabošana vai inovatīvas kartes izveide 
tūristu vai viesu vajadzībām. 

100.  V.Brelika Uzlabot M.Rotko mākslas centra 
pieejamību ģimenēm izmaksu ziņā. 
Centra apmeklējums ģimenēm ir pārāk 
dārgs. 

10.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
priekšlikumu 
tabulā 

Nav ņemts 
vērā 

Priekšlikums ir īstermiņa pasākums, kas attīstības 
programmā nav iekļaujams. Marka Rotko mākslas 
centrā tiek nodrošinātas ģimenes biļetes par kopējo 
cenu Ls 10 četriem ģimenes locekļiem. Nosūtīts 
Marka Rotko mākslas centra administrācijai. 

101.  N.Oginskiene Zarasi (Lietuva) pilsētas iedzīvotāja. 
Katru darba dienu vedu bērnu uz 
nodarbībām, kas notiek Kultūras pilī. 
Lūdzu palielināt autobusu kustības reisu 
skaitu starp Daugavpils pilsētu un 
Zarasiem, īpaši pēcpusdienā 
(plkst.14.30.) trūkst reisa uz Daugavpili. 

10.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Precizēts rīcības plāna uzdevuma V1-2 „Sabiedriskā 
transporta pilnveidošana” pasākums V1-2-2 
„Nodrošināt sabiedriskā transporta pieejamību”. 

Jautājums ir novirzīts uzņēmumam SIA „Daugavpils 
Autobusu parks” ar norādi rast iespēju izskatīt 
autobusa kustības reisu skaitu starp Daugavpils 
pilsētu un Zarasiem. Attīstības programmā tas nav 
iekļauts, jo pasākumam nav tik nozīmīga loma, lai 
iekļautu to kā būtisku pasākumu vidēja termiņa 
attīstības plānošanas dokumentā. 

102.  J.Romanovska Pašvaldībai ir jānodrošina tādi apstākļi, 
lai jaunieši varētu strādāt un dzīvot 
Daugavpilī. 

10.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos.  
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Turklāt jauniešiem labvēlīgi dzīves apstākļi tiks 
nodrošināti saskaņā ar Rīcības plānā ietverto rīcības 
virzienu S1 „Atbalsts jauniešiem, ģimenēm ar 
bērniem, senioriem”. 

103.  J.Drankina 
 

Programmai jāparedz, lai jaunieši varētu 
dzīvot un strādāt Daugavpilī 

11.06.2013.  
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos.  

Turklāt jauniešiem labvēlīgi dzīves apstākļi tiks 
nodrošināti saskaņā ar Rīcības plānā ietverto rīcības 
virzienu S1 „Atbalsts jauniešiem, ģimenēm ar 
bērniem, senioriem”. 

104.  J.Drankina 
 

Cietokšņa teritorijā esošas ēkas ir 
jārekonstruē, lai piesaistītu tūristus. 

11.06.2013.  
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Cietokšņa attīstības projekti ir iekļauti rīcības 
virziena V3-2 „Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un attīstīšana” pasākumā „Daugavpils 
cietokšņa kultūrvēsturisko objektu sakārtošana 
tūrisma un rekreācijas vajadzībām”.  

105.  J.Drankina 
 

Remontēt ceļus, Grīvas mikrorajona ielas 
rekonstruēt, nodrošinot ar trotuāriem. 

11.06.2013.  
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Pašlaik norisinās projekts „Grīvas mikrorajona 
infrastruktūras attīstība”, kuru plānots pabeigt 2014. 
gadā. Šī projekta ietvaros ir plānota gājēju celiņu 
izbūve Komunālā ielā. 

106.  D.Fiļimonovs/ Lietderīgi būtu pilsētā tramvaju vietā 10.06.2013.  Nav ņemts Šāda ideja nav ekonomiski pamatota, jo rezultātā 
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M.Svenčs ieviest trolejbusus. sabiedriskā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums 

vērā būs nepieciešamas liela apjoma investīcijas, kas 
būtiski sadārdzinās sabiedriskā transporta 
pakalpojumu izmaksas un padarīs tās iedzīvotājiem 
mazāk pieejamas. Savukārt būtiskus ieguvumus 
pilsētas ekonomikā vai vides saglabāšanā tas 
neradīs.  

107.  L.Voitova Programmas mērķi un prioritātes 
skaidras, ir jāattīsta pilsēta, jāsakopj un 
jāremontē ēkas. 

11.06.2013.  
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Attīstības programma Rīcības plānā un Investīciju 
plānā ir paredzēti vairāki ēku sakopšanas un ielu 
rekonstrukcijas projekti saskaņā ar rīcības 
virzieniem V3 „Kultūrvēsturiskā mantojuma 
apzināšana, saglabāšana un attīstīšana” un V2 
„Kvalitatīva, videi draudzīga sociālā un tehniskā 
infrastruktūra”. 

108.  L.Voitova Nepieciešams radīt labvēlīgu vidi 
kultūrvēsturiskā mantojuma attīstībai, 
saglabājot pilsētas ekoloģisko vērtību, 
attīstīt Grīvas mikrorajonu. 

11.06.2013.  
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Attīstības programma Rīcības plānā un Investīciju 
plānā ir paredzēti vairāki kultūrvēsturiskā 
mantojuma attīstības projekti saskaņā ar rīcības 
virzieniem V3 „Kultūrvēsturiskā mantojuma 
apzināšana, saglabāšana un attīstīšana” un V2 
„Kvalitatīva, videi draudzīga sociālā un tehniskā 
infrastruktūra”. 

Pašlaik norisinās projekts „Grīvas mikrorajona 
infrastruktūras attīstība”, kuru plānots pabeigt 2014. 
gadā. 

109.  D.Fiļimonovs A.Pumpura ielā nav lietus kanalizācijas. 10.06.2013. 
sabiedriskā 
apspriedē 

Ņemts vērā A.Pumpura lietus kanalizācijas renovācijas pasākumi 
tika ietverti Investīciju plānā. Jautājums ir novirzīts 



 

35 
 

Nr. 
VĀRDS, UZVĀRDS 
(ORGANIZĀCIJA) 

PRIEKŠLIKUMS/IEBILDUMS 

KOMENTĀRA 

SAŅEMŠANAS 

LAIKS UN VEIDS 

ŅEMTS VĒRĀ/ 

DAĻĒJI ŅEMTS 

VĒRĀ/ 
NAV ŅEMTS 

VĒRĀ 

PAMATOJUMS, JA NAV ŅEMTS VĒRĀ 

piefiksēts 
priekšlikums 

Komunālas saimniecības pārvaldei. 

110.  D.Fiļimonovs Iedzīvotājiem nav izdevīgi iesaistīties 
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumos. 

10.06.2013. 
sabiedriskā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums 

Nav ņemts 
vērā 

Lielākā daļa daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
projektu izmaksu tiek segtas no ES struktūrfondu 
līdzekļiem vai Daugavpils pilsētas pašvaldības 
līdzekļiem (80 %, 11.11.2010. DPD saistoši 
noteikumi Nr.39). Savukārt iedzīvotājiem ir iespēja 
saņemt bankas aizdevumu. Tas tiek atmaksāts 
pakāpeniski, taču patērēto energoresursu apjoms un 
samaksa par tiem samazinās. Turklāt tiek taupīti 
dabas resursi un notiek rūpes par apkārtējo vidi. 

111.  D.Fiļimonovs Lidosta pilsētai ir vajadzīga. 10.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums 

Ņemts vērā Lidostas attīstības projekts bija iekļauts jau 
Daugavpils pilsētas attīstības programmā „Mana pils 
– Daugavpils” 2008. – 2014. gadam, un šis projekts ir 
iekļauts arī Attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam Rīcības plānā, ko pamato pasākums „V1-1-4 
Starptautiskās reģionālās lidostas „Daugavpils” 
attīstība” 

112.  D.Fiļimonovs Pilsētā trūkst panorāmas riteņa un 
atrakciju parka. 

10.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums 

Daļēji ņemts 
vērā 

Tā, kā šādu izklaides pasākumu organizēšana un 
infrastruktūras izveide ir pilsētas uzņēmēju 
kompetencē, pašvaldība Rīcības plānā noteica 
pasākumu V2-3-9 „Veicināt privātā sektora iesaisti 
nepieciešamās tūrisma pakalpojumu vai 
infrastruktūras dažādošanai”.  

113.  V.Friliņš/ 
M.Svenčs 

HES būvniecība un ekspluatācija 
Daugavpilī rādītu papildus darbavietas. 

10.06.2013.  
sabiedriskā 

Daļēji ņemts 
vērā 

No vides aizsardzības viedokļa Daugavpils HES 
būvniecība nav atbalstāma. Vides pārskatā papildus 
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apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums 

tiks iekļauta vispārēja informācija par 
hidroelektrostaciju ietekmi uz teritorijas dabas 
vērtībām. 

Turklāt HES būvniecība nav pašvaldības 
kompetence, lēmumus par šādu objektu izbūvi 
pieņem VAS „Latvenergo”, un šāds projekts pašlaik 
nav prioritārs. 

Ņemot vērā moderno HES augsto automatizācijas 
pakāpi, radīto darba vietu skaits būs ļoti mazs, pēc 
VAS „Latvenergo” sniegtajiem datiem – līdz 10 darba 
vietām. 

114.  A.Kopilovs Obligāti jāveic Akadēmiķa Graftio ielas 
rekonstrukcija. 

11.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Rīcība plānā un Investīciju plānā uzdevuma V1-3 
„Augstas kvalitātes pilsētas transporta 
infrastruktūra” ietvaros ir iekļauts jauns projekts 
„Akadēmiķa Graftio ielas rekonstrukcija”.  

115.  L. Travnikova Svarīgi, lai Daugavpilī būtu sanatorija 
senioriem. Trūkst normāla veikala 
Ruģeļos. 

11.06.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
priekšlikumu 
tabulā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Tā, kā investīciju projektu veikšana 
mazumtirdzniecības vietas izveidei un sanatorijas 
izveidei ir pilsētas uzņēmēju kompetencē, 
pašvaldība Rīcības plānā noteica pasākumu E2-3-4 
„Atbalsts rekreācijas un ārstniecības kompleksu 
izveidošanai Daugavpils pilsētā”. 

116.  N.Krupeņiča 
 

Transporta infrastruktūra mikrorajonā ir 
nepabeigta un nav sakārtota. 

11.06.2013.  
sabiedriskajā 
apspriedē 
piefiksēts 

Ņemts vērā Saskaņā ar Attīstības programmas rīcības plānā 
iekļauto rīcības virzienu V1 „Ilgtspējīgs transports 
un infrastruktūra” ir plānoti daudzi ceļu un ielu 
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priekšlikums attīstības projekti. 

117.  N.Krupeņiča 
 

Nepieciešama atbilstoša Dunduru ielas 
rekonstrukcija (gājēju un veloceliņa 
izbūve). 

11.06.2013.  
sabiedriskajā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums, 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Dunduru iela pieguļ pie Čerepovas rajona 
rūpnieciskās zonas, un tās infrastruktūras 
sakārtošana tiks veikta uzdevuma  E2-2 „Kvalitatīvas 
tehniskās infrastruktūras nodrošināšana 
industriālajās zonās” ietvaros. 

118.  V.Ladovka 
 
 
 

Nozīmīgs ir Gubiščes ezera attīstības 
projekts, ceļu rekonstrukcijas projekti, 
Daugavas kuģīša satiksmes atjaunošanas 
projekts, izglītības iestāžu iekštelpu 
remonti, ēku siltināšanas pasākumi, kā 
arī aizsargdambja apsaimniekošanas, 
izbūves pasākumi. 

11.06.2013.  
sabiedriskajā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums, 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Uzdevuma V4-1 „Augsta vides kvalitāte ar ērtu, 
pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” 
ietvaros ir iekļauts projekts „Gubiščes ezera 
teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras 
attīstība”. 

Ceļu rekonstrukcijas projekti ir viena no 
svarīgākajām pilsētas prioritātēm, un tiks veikti 
uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. 

Priekšlikums par kuģīša satiksmes izveidi ir iekļauts 
Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.5.4. 
sadaļā „Tūrisma attīstība”, norādot, ka uzņēmēji ir 
aicināti nākt klajā ar iniciatīvu kuģīša satiksmes 
izstrādei un izklaides braucienu organizēšanai. 

Izglītības iestāžu iekštelpu remonti tiks veikti 
uzdevuma S3-1 „Pašvaldības izglītības iestāžu 
infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes 



 

38 
 

Nr. 
VĀRDS, UZVĀRDS 
(ORGANIZĀCIJA) 

PRIEKŠLIKUMS/IEBILDUMS 

KOMENTĀRA 

SAŅEMŠANAS 

LAIKS UN VEIDS 

ŅEMTS VĒRĀ/ 

DAĻĒJI ŅEMTS 

VĒRĀ/ 
NAV ŅEMTS 

VĒRĀ 

PAMATOJUMS, JA NAV ŅEMTS VĒRĀ 

uzlabošana ietvaros”. 

Ēku siltināšanas pasākumi ir plānoti uzdevuma V2-1 
„Energoefektivitātes pasākumu veikšana” ietvaros. 

Aizsargdambja attīstības pasākumi ir iekļauti 
uzdevuma V4-1 „Augsta vides kvalitāte ar ērtu, 
pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” 
ietvaros. 

119.  V.Ladovka 
 
 
 
 
 

Pilsētā iedzīvotāju skaits sarūk. Pilsētai 
nav vajadzīgs jaunais vieglatlētikas 
stadions. Nav nepieciešamības palielināt 
slogu uz pašvaldības budžetu, veidojot 
jaunas kultūras budžeta iestādes un 
sporta būves. Pilsētai ir vajadzīgs 
stadions, līdz ar to iesaku atbilstoši 
prasībām rekonstruēt esošo stadionu 
„Celtnieks”. 

11.06.2013.  
sabiedriskajā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums, 
priekšlikumu 
tabulā 

Nav ņemts 
vērā 

Pilsētas stadiona celtniecība ir iekļauta Investīciju 
plānā uzdevuma S2-5 „Daudzveidīgas sportošanas 
un aktīvās atpūtas iespējas” pasākuma „Nacionālo 
sporta bāzu renovācija, labiekārtošana vai 
būvniecība” ietvaros. Par jaunā stadiona celtniecību 
iestājās vairāki sporta nozares speciālisti, kultūras 
un tūrisma nozares speciālisti un citi Daugavpils 
pilsētas iedzīvotāji. Turklāt pašlaik Daugavpilī trūkst 
starptautiskiem standartiem atbilstoša stadiona. 

Uzdevuma S2-5 „Daudzveidīgas sportošanas un 
aktīvās atpūtas iespējas” pasākuma „Sporta un 
aktīvās atpūtas infrastruktūras objektu 
labiekārtošana un rekonstrukcija, kā arī 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” ietvaros ir 
paredzēta arī kompleksa „Celtnieks” rekonstrukcija. 

120.  V.Ladovka Pilsētai nav vajadzīgs promenādes 
izveides projekts. 
Bet nepieciešams organizēt kuģīša 

11.06.2013.  
sabiedriskajā 
apspriedē 

Daļēji ņemts 
vērā 

Promenādes izveide tika plānota jau 2008. – 2014. g. 
attīstības programmā, turklāt vairums sabiedrības 
pārstāvju, vairāku nozaru speciālisti uzsvēra 
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kustību pāri Daugavu piefiksēts 
priekšlikums, 
priekšlikumu 
tabulā 

promenādes nozīmīgumu. 

Priekšlikums par kuģīša satiksmes izveidi ir iekļauts 
Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.5.4. 
sadaļā „Tūrisma attīstība”, norādot, ka uzņēmēji ir 
aicināti nākt klajā ar iniciatīvu kuģīša satiksmes 
izstrādei un izklaides braucienu organizēšanai. 

Tā, kā šādu izklaides pasākumu organizēšana ir 
pilsētas uzņēmēju kompetencē, pašvaldība Rīcības 
plānā noteica pasākumu V2-3-9 „Veicināt privātā 
sektora iesaisti nepieciešamās tūrisma pakalpojumu 
vai infrastruktūras dažādošanai”, kā arī veikt 
Daugavas upes gultnes izpēti pasākuma V4-1-2 
„Pilsētas ūdensmalu sakārtošana un labiekārtošana”’ 
ietvaros. 

121.  G.Sorokins Rekonstruēt ielas, nodrošinot atbilstošo 
lietus kanalizāciju. 

11.06.2013.  
sabiedriskās 
apspriedes 
laikā 
iesniegtais 
priekšlikums  

Ņemts vērā Ielu rekonstrukcijas projekti, kuros ir iekļauta arī 
lietus kanalizācijas infrastruktūra, ir iekļauti Rīcības 
plānā un Investīciju plāna uzdevumā V1-3 „Augstas 
kvalitātes pilsētas transporta infrastruktūra”. 

122.  G.Sorokins Labiekārtot teritoriju starp Nometņu un 
Apšu ielām. 

11.06.2013.  
sabiedriskās 
apspriedes 
laikā 
iesniegtais 
priekšlikums 

Daļēji ņemts 
vērā 

Transporta infrastruktūras sakārtošana tiks veikta 
uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. Pamatojoties uz 
LR likumdošanu pašvaldība nevar ieguldīt un 
labiekārtot teritorijas, kas pieder privātīpašniekiem.  
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123.  G.Sorokins Likvidēt izgāztuves mežā . 11.06.2013.  
sabiedriskās 
apspriedes 
laikā 
iesniegtais 
priekšlikums  

Ņemts vērā Rīcības plānā un investīciju plānā uzdevums V4-1 
„Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un 
inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” tiks papildināts 
ar pasākumu V4-1-7 „Nesankcionēto izgāztuvju 
likvidācija pilsētas teritorijā”. 

124.  G.Sorokins Izbūvēt gājēju ietvi un veloceliņu līdz 
Ruģeļu ūdenskrātuvei. 

11.06.2013. 
sabiedriskās 
apspriedes 
laikā 
iesniegtais 
priekšlikums  

Ņemts vērā Aktivitāte tiks iekļauta Investīciju plānā uzdevuma 
V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas transporta 
infrastruktūra” pasākuma V1-3-3 „Pilsētas 
veloceliņu tīkla attīstība” ietvaros.  

125.  G.Sorokins Demontēt ēku Strazdu un Nometņu ielas 
stūrī. 

11.06.2013.  
sabiedriskās 
apspriedes 
laikā 
iesniegtais 
priekšlikums 
ar attēliem 

Ņemts vērā Ēka Nometņu ielā 137 pieder juridiskai personai. 
Jautājums risināts Pilsētplānošanas un būvniecības 
departamentā.  

Skat. attīstības programmā pielikumā „Degradētas 
būves Daugavpils pilsētā”.  

126.  G.Sorokins Nodrošināt Ruģeļu mikrorajona ielu 
apgaismojumu. 

11.06.2013.  
sabiedriskās 
apspriedes 
laikā 
iesniegtais 
priekšlikums  

Ņemts vērā Ielu apgaismojuma attīstības projekti pilsētā ir 
paredzēti. Rīcības plānā un Investīciju plāna 
uzdevumā V2-1 „Energoefektivitātes pasākumu 
veikšana” ir iekļauts pasākums „Ielu apgaismojuma 
infrastruktūras uzlabošana (energoefektīvu 
gaismekļu uzstādīšana)”. 

127.  M.Svenčs Lūdzam izskatīt par alternatīvu resursu 
ieguves veidus pilsētā: 

Priekšlikumu 
tabula 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā uzdevuma V2-
1 „Energoefektivitātes pasākumu veikšana”  
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a) saules enerģija; 
b) koģenerācija; 
c) vēja enerģija. 

pasākums V2-1-1 „Izstrādāt un realizēt Daugavpils 
pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu” 
nosaka veikt nepieciešamas izpētes par  videi 
draudzīgu alternatīvu energoresursu izmantošanas 
iespējām katlu mājās TEC-1, TEC-2 un TEC-3;  
siltumapgādes infrastruktūras modernizāciju u.c. 

128.  M.Svenčs  Lūdzam grants seguma ceļiem uzklāt 
asfaltu 

Priekšlikumu 
tabula 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā ir paredzētas ielu 
rekonstrukcijas projekti uzdevuma V1-3 „Augstas 
kvalitātes pilsētas transporta infrastruktūra” 
ietvaros. 

129.  M.Svenčs  Kāpēc programmā tika izskatīts un 
piedāvāts tikai:  

a) ceļu būvniecība; 
b) jaunā tilta būvniecība, pilsētā ar 

satiksmes sastrēgumiem 
problēmu nav un10 tuvāko gadus 
nebūs; 

c) stadiona „Lokomotīve” 
rekonstrukcija un jaunā stadiona 
būvniecība? Esošie stadioni 
pilsētā pat netiek ekspluatēti!; 

d) Pilsētas apkures tikai ar dabas 
gāzi, kāpēc nepiedāvāt granulu, 
šķeldu, skaidu alternatīvu pilsētā, 
kas nodrošinātu 
energoefektivitāti un zemākus 
apkures tarifus. 

Priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Šīs nav vienīgās attīstības prioritātes, kuras tika 
iekļautas attīstības programmā. 

Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām.  

Saskaņā ar sporta nozares speciālistu viedokli, 
esošie stadioni neatbilst starptautiskajiem 
kritērijiem, tāpēc nepieciešams jauns un 
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konkurētspējīgs stadions. 

Attīstības programmas Rīcības plānā uzdevuma V2-
1 „Energoefektivitātes pasākumu veikšana”  
pasākums V2-1-1 „Izstrādāt un realizēt Daugavpils 
pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu” 
nosaka veikt nepieciešamas izpētes par  videi 
draudzīgu alternatīvu energoresursu izmantošanas 
iespējām katlu mājās TEC-1, TEC-2 un TEC-3;  
siltumapgādes infrastruktūras modernizāciju u.c. 

130.  V.Tāraude Satiksme pa Daugavu (atpūtas – tūrisma 
kuģītis) noteikti uzlabotu pilsētas 
pievilcību. 

11.06.2013. 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Priekšlikums par kuģīša satiksmes izveidi ir iekļauts 
Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.5.4. 
sadaļā „Tūrisma attīstība”, norādot, ka uzņēmēji ir 
aicināti nākt klajā ar iniciatīvu kuģīša satiksmes 
izstrādei un izklaides braucienu organizēšanai. 

Tā, kā šādu izklaides pasākumu organizēšana ir 
pilsētas uzņēmēju kompetencē, pašvaldība Rīcības 
plānā noteica pasākumu V2-3-9 „Veicināt privāta 
sektora iesaisti nepieciešamās tūrisma pakalpojumu 
vai infrastruktūras dažādošanai”, kā arī veikt 
Daugavas upes gultnes izpēti pasākuma V4-1-2 
„Pilsētas ūdensmalu sakārtošana un labiekārtošana”’ 
ietvaros. 

131.  M.Raičonoka Viss, kas tiek atjaunots, renovēts vai 
radīts no jauna tikai popularizē un 
padara mūsu pilsētu skaistu, sakoptu un 
apmeklētu. 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā ir ietverti vairāki 
pasakumi rīcības virziena E3 „Atpazīstams un 
attīstību veicinošs pilsētas tēls”. 
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aptaujas 
anketā 

132.  M.Raičonoka Uzlabot veselības aprūpes iestādes, 
tehniku, jo tā nav pieejama pat bērniem, 
nav speciālistu, garas rindas uz veselības 
aprūpi pat maksas procedūras ir 
pieejamas ierobežotā apjomā. 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
komentārs 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā ir ietverti projekti, 
kas skar veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras 
uzlabošanu uzdevuma S2-1 „Kvalitatīva veselības 
aprūpe” ietvaros.  

133.  I.Šķinčs Projekti, kas noteikti uzlabotu pilsētas 
sociāli ekonomisko stāvokli un veicinātu 
pilsētas attīstību: lidosta, HES, ūdens 
atrakciju parks, dzīvojamo māju 
siltināšana. 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Lidostas attīstības projekts bija iekļauts jau 
Daugavpils pilsētas attīstības programmā „Mana pils 
– Daugavpils” 2008. – 2014. gadam, un šis projekts ir 
iekļauts arī Attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam Rīcības plānā un Investīciju plānā, ko pamato 
pasākums „V1-1-4 Starptautiskās reģionālās lidostas 
„Daugavpils” attīstība”. 

No vides aizsardzības viedokļa Daugavpils HES 
būvniecība nav atbalstāma. Vides pārskatā papildus 
tiks iekļauta vispārēja informācija par 
hidroelektrostaciju ietekmi uz teritorijas dabas 
vērtībām. Turklāt HES būvniecība nav pašvaldības 
kompetence, lēmumus par šādu objektu izbūvi 
pieņem VAS „Latvenergo”, un šāds projekts pašlaik 
nav prioritārs.  

Tā, kā šādu atpūtas un izklaides (akvaparks) 
pasākumu organizēšana ir pilsētas uzņēmēju 
kompetencē, pašvaldība Rīcības plānā noteica 
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pasākumu V2-3-9 „Veicināt privāta sektora iesaisti 
nepieciešamās tūrisma pakalpojumu vai 
infrastruktūras dažādošanai”. 

Ēku siltināšanas pasākumi ir plānoti uzdevuma V2-1 
„Energoefektivitātes pasākumu veikšana”, u. c. 
uzdevumu ietvaros. 

134.  E.Boliņa Veidot jaunas darba vietas, panākt, lai arī 
jaunatne paliktu pilsētā. Saglabāt un 
attīstīt iniciatīvas, kas mūsu pilsētu 
veidotu skaistāku, latviskāku. Paldies par 
darbu! 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos. 

135.  V.Salna Domāju, ka vajadzētu rūpīgi pārdomāt 
reklāmas jautājumus. Pilsētu un tās 
objektus ir vairāk jāpopularizē gan 
Latvijā, gan Eiropā! Piemērs - Ventspils 
reklāmas pielikumi visos Latvijas preses 
izdevumos. 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā ir ietverti vairāki 
marketinga pasakumi rīcības virziena E3 
„Atpazīstams un attīstību veicinošs pilsētas tēls” 
ietvaros, kas paredz arī jaunu un inovatīvu 
pašvaldības marketinga pasākumu nodrošināšanu. 

136.  G.Smuļko Svarīgi ir atbalstīt ražošanu, izglītību, 
medicīnas iestādes un piedalīties dažādos 
projektos. 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos. 
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Izglītības attīstība un Veselības aprūpes kvalitātes 
uzlabošana ir nozīmīgi uzdevumi. Rīcības plānā un 
Investīciju plānā ir iekļauts rīcības virzieni S1 
„Atbalsts jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, 
senioriem”, S3 „Ilgtermiņa tirgus prasībām atbilstoša 
daudzveidīga, visu līmeņu izglītība”. 

Dalība projektos ir plānota lielā apmērā, par ko 
liecina arī Investīciju plānā paredzētā ES 
struktūrfondu finansējuma apguve. 

137.  I.Meldere Lielāks darbavietu piedāvājums. 07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos. 

138.  T.Voroņecka Jāsakārto M.Stropu ezera teritorija un 
jāpalielina atpūtas vietu skaits 
iedzīvotājiem. Maz pasākumu jaunatnei. 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V4-1 
„Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un 
inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” ietvaros. 

139.  I.Sprindžuka Programmas īstenošana uzlabos 
pilsētnieku dzīvi. Svarīga ne tikai 
programmas īstenošana, bet arī 
uzturēšana. 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 

Ņemts vērā Programmas uzturēšana ir paredzēta saskaņā ar 
izstrādāto „Īstenošanas uzraudzības un 
novērtēšanas kārtība” (AP 4. nodaļa). Turklāt ir 
plānota investīciju plāna aktualizēšana ik pēc 3 
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aptaujas 
anketā 

gadiem. 

140.  I.Sprindžuka Galvenais ir darba vietu veidošana un 
jaunatnes piesaiste. 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos. 

141.  A.Lukjanska Domāju, kā tās pilsētas attīstībai ir 
saistošs. Ja tās viss realizējies, būs 
brīnišķīgi! 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Programmas realizācijas kontrole ir paredzēta 
saskaņā ar izstrādāto „Īstenošanas uzraudzības un 
novērtēšanas kārtība” (AP 4. nodaļa). Turklāt ir 
plānota investīciju plāna aktualizēšana ik pēc 3 
gadiem. 

142.  N.Hetmane Programmas mērķi un prioritātes 
atspoguļo pilsētas nepieciešamības 
infrastruktūras attīstīšanu. 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības un investīciju plāns tiks pārskatīts un 
saskaņots ar ikgadējo pašvaldības budžetu. 

143.  E.Zdanovska Turpināt Cietokšņa rekonstrukciju. 07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Cietokšņa attīstības projekti ir iekļauti Rīcības plānā 
un Investīciju plānā uzdevuma V3-2 
„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 
attīstīšana” ietvaros.  
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144.  A.Fedotovs Gājējiem pieejams „Cietoksnis”- gājēji 
nevar tikt uz Cietoksni ērti, jo nav 
infrastruktūras. 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Cietokšņa attīstības projekti ir iekļauti uzdevumā 
V3-2 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 
attīstīšana”, transporta infrastruktūras attīstības 
projekti uzdevumā V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra”. 

145.  A.Fedotovs Programmas realizācija neietekmēs vides 
kultūrvēsturisku, ainavisku un 
ekoloģisku vērtību, jo tas vietas mums ir 
vēsturiskas, tas tiek atjaunotas atbilstoši 
kultūras pieminekļu atjaunošanas 
likumam, bet jaunu teritoriju 
labiekārtošana var ietekmēt tikai pozitīvi.  
 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Kultūrvēsturiskie objekti tiks atjaunoti saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām. Tas iekļauts Rīcības plānā 
un Investīciju plānā uzdevuma V3-2 
„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 
attīstīšana” ietvaros. 

146.  A.Fedotovs Precīzāka remontdarbu plānošana, lai 
projektu īstenošanas rezultātā netiktu 
paralizēta puse pilsētas. 

07.06.2013. 
Skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Priekšlikums ir novirzīts Daugavpils pilsētas domes 
Komunālās saimniecības pārvaldes un noteikti tiks 
ņemts vērā, īstenojot visus Investīciju plānā 
ietvertos tehniskās infrastruktūras projektus. 

147.  A.Pleša 
 

Renovēt kinoteātri „Renesanse”, 
jāpadomā, kādiem mērķiem šis telpas var 
izmantot, tikai kinofilmu demonstrēšanai 
finanšu ieguldījums ir nelietderīgs. 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plāna ir paredzēti 
kinoteātra „Renesanse” attīstības projekti uzdevumu  
S2-4 „Daudzveidīga un intensīva iedzīvotājus 
saistoša kultūras dzīve” un V2-1 
„Energoefektivitātes pasākumu veikšana” ietvaros. 

148.  J.Linarte-Ruža Lielāku uzmanību pievērst Daugavpils 07.06.2013. Ņemts vērā Profesionālās izglītības attīstīšana un 
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pilsētā dibinātām profesionālajām 
mācību iestādēm un to atbalstam. 

skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

popularizēšana ir svarīga pilsētas prioritāte. Tomēr 
pārsvarā profesionālās mācību iestādes atrodas 
valsts uzraudzībā, izņemot  Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolu “Saules skola”. 
Rīcības plānā un Investīciju plānā projekti 
uzdevumu S3-1 „Pašvaldības izglītības iestāžu 
infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana” un S3-4 „Tirgus pieprasījumam 
atbilstošs profesionālās un pieaugušo izglītības 

piedāvājums” ietvaros 

149.  G.Mālniece 
 

Jārisina transporta problēmas, pirmkārt, 
Daugavpils - Rīga (ātrvilciens, lidosta). 

07.06.2013. 
skolu 
direktoru 
sanāksme, 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Lidostas attīstības projekts bija iekļauts jau 
Daugavpils pilsētas attīstības programmā „Mana pils 
– Daugavpils” 2008. – 2014. gadam, un šis projekts ir 
iekļauts arī Attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam Rīcības plānā un Investīciju plānā, ko pamato 
pasākums „V1-1-4 Starptautiskās reģionālās lidostas 
„Daugavpils” attīstība”. 

Ilgtermiņā, kontaktējoties ar AS „Latvijas dzelzceļš”, 
šādu projektu varbūt būs iespējams realizēt. Tomēr 
šāda projekta īstenošana ir AS „Latvijas dzelzceļš”, 
nevis pašvaldības kompetence. 

Tomēr pašvaldība Rīcības plānā noteica pasākumu 
V1-1-3 „Sekmēt dzelzceļa infrastruktūras 
atjaunošanu un modernizāciju”, lai iesaistītos 
pilsētas sasniedzamības uzlabošanā. 

150.  S.Orlova Daugavpils ir pilsēta ar daudzveidīgu 11.06.2013.  Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā iekļauts rīcības 

mailto:http://www.saules.lv/?subject=http://www.saules.lv/
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kultūru, interesantu arhitektūru. Bez 
šaubām par to ir jārūpējas, lai piesaistīti 
tūristus. 

aptaujas 
anketā 

virzienā V3 „Kultūrvēsturiskā mantojuma 
apzināšana, saglabāšana un attīstīšana”. 

151.  S.Orlova 
 
 

Daudz darba prasa pilsētas Cietoksnis. 
Pilsētā ir daudz sabrukušu ēku, kuras 
prasa gan līdzekļus, gan fizisko spēku. 

11.06.2013.  
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Cietokšņa attīstības projekti ir iekļauti Rīcības plānā 
un Investīciju plānā uzdevuma V3-2 
„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 
attīstīšana””. 

Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V4-1 
„Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un 
inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” papildināts ar 
pasākumu V1-1-8 „Degradēto teritoriju 
apsaimniekošana”.  

152.  S.Orlova 
 

Gribētos, lai pilsētā būtu tīra un sakopta. 
Tāpēc ir jārūpējas pa ielām, ēkām un 
kokiem. 

11.06.2013.  
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma  rīcības 
virzienu V2 „Kvalitatīva, videi draudzīga sociālā un 
tehniskā infrastruktūra” un V4 „Veselīga un 
ekoloģiski tīra dzīves vide” ietvaros. 

153.  S.Orlova 
 

Grīvas mikrorajonā nepieciešami 
mūsdienīgi veikali, atrakcijas bērniem 
utt. 

11.06.2013.  
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Tā, kā investīciju projektu veikšana 
mazumtirdzniecības vietas izveidei un atpūtas un 
izklaides pasākumu organizēšana ir pilsētas 
uzņēmēju kompetencē, pašvaldība Rīcības plānā 
noteica pasākumu V2-3-9 „Veicināt privāta sektora 
iesaisti nepieciešamās tūrisma pakalpojumu vai 
infrastruktūras dažādošanai”. Pašvaldības vai valsts 
subsidētie veikali un atrakciju parki netiks veidoti. 

154.  M.Svenčs Vajadzētu izskatīt iespēju piešķirt 13.06.2013. Daļēji ņemts UNESCO statusa piešķiršana vai nepiešķiršana 
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vairākiem Daugavpils 
kultūrvēsturiskajiem objektiem UNESCO 
statusu, kas dos iespēju tūrisma attīstībai 
un nodokļu ieņēmumus kultūrvēsturisko 
vērtību saglabāšanai un restaurācijai.  

priekšlikumu 
tabula 

vērā kultūras pieminekļiem nav Vides pārskata 
kompetencē. 

Vairāku citu kultūrvēsturisko objektu iekļaušana 
UNESCO mantojuma sarakstā pašlaik nav prioritāra, 
prioritāra ir Daugavpils cietokšņa iekļaušana 
UNESCO mantojuma sarakstā, taču pašlaik šis 
process ir aizkavējies. 

155.  M.Isupova Veikt pirmsskolas izglītības iestāžu Nr. 2., 
3., 5., 20., 22., 26., 28., 32. renovāciju, 
piesaistot ES fondu līdzekļus. 

25.06.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija ir plānota 
Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S3-1 
„Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros. 

156.  M.Isupova 
 
 

Veikt visu pirmsskolas izglītības iestāžu 
rotaļu laukumu modernizāciju, piesaistot 
ES fondu līdzekļus. 

25.06.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S3-1 
„Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros. 

157.  M.Isupova 
 

Pagalmu rotaļu laukumu sakārtošana 
visos pilsētas mikrorajonos. 

25.06.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevumā S2-2 
„Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni” . 

158.  M.Isupova 
 

Multifunkcionālā brīvā laikā centra 
uzbūvēšana bērniem un jauniešiem 

25.06.2013. 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Pilsētā darbojas bērnu un jauniešu centrs  „Jaunība”, 
Jauniešu neformālās izglītības centrs Varšavas ielā 
45. Rīcības plānā un investīciju plānā pasākuma V3-
2 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 
attīstīšana” ietvaros ieplānots „Lietišķas aktivitātes 
un radošo industriju pakalpojuma centra izveide”, 
kas daļēji varēs nodrošināt bērnu un jauniešu brīvā 
laika pavadīšanu. 
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159.  T.Malihina Atbalsta pasākumi jaunajām ģimenēm, 
kas atgriežas pilsētā no ārzemēm, obligāti 
darba vietas. 

01.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos. 

160.  T.Malihina Sliktā stāvoklī ir Nikolaja ielas trotuārs 
Cietoksnī (bedres, iegruvumi u.t.t.). 

01.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Nikolaja ielas rekonstrukcija ir plānota uzdevuma 
V3-2 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 
attīstīšana” ietvaros. Jautājums novirzīts Komunālas 
saimniecības pārvaldei. 

161.  L.Matule 
 

Apzinīgi apsaimniekot pilsētu. Uzturēt 
tīrību un kārtību (t.sk. sabiedriskās 
tualetēs). 

02.07.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Priekšlikums novirzīts uzņēmumam SIA 
„Labiekārtošana D”, jo šādu pasākumu veikšana ir 
uzņēmuma ikdienas pienākums. Tāpēc vidējā 
termiņa attīstības plānošanas dokumentā tas netiks 
iekļauts. 

162.  A.Sokolova Atjaunot ražošanu un nodrošināt darba 
vietas. 

02.07.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos. 

163.  A.Sokolova Palielināt jauniešu nodarbinātību. 02.07.2013.  
sabiedriskajā 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
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apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums 

prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos. 

164.  A.Sokolova 
 

Maz informācijas par pašvaldības rīcību 
pamesto ēku, degradēto teritoriju 
sakārtošanā. 

02.07.2013.  
sabiedriskajā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums 

Ņemts vērā Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.4. 
sadaļas „Tehniskā infrastruktūra” 1.4.2. apakšsadaļa 
„Mājokļi” papildināta informācija par Degradētam 
būvēm Daugavpils pilsētā. Skat. attīstības 
programmā pielikumā „Degradētas būves 
Daugavpils pilsētā”. 

165.  A.Sokolova 
 

Ietvert programmā pasākumus 
apsaimniekot pilsētā esošos graustus. 

02.07.2013.  
sabiedriskajā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V4-1 
„Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un 
inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” papildināts ar 
pasākumu V1-1-8 „Degradēto teritoriju 
apsaimniekošana”.  

166.  A.Sokolova Nav lietderīgi būvēt jaunu tiltu pāri 
Daugavai. 

02.07.2013.  
sabiedriskajā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 
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167.  A.Ņikitina 
 

Neapmierina pašreizējā ēku iekšpagalmu 
un zaļo zonu apsaimniekošana pilsētas 
centrā. 

02.07.2013.  
sabiedriskajā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā iekļauts uzdevumu 
S2-2 „Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni”, V4-1 
„Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un 
inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” ietvaros. 

168.  A.Ņikitina Nepieciešama tīrība pilsētā un jaunas 
darba vietas. 

02.07.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos. 

Priekšlikums par tīrības uzturēšanu ir novirzīts 
uzņēmumam SIA „Labiekārtošana D”, jo šādu 
pasākumu veikšana ir uzņēmuma ikdienas 
pienākums. Tāpēc vidējā termiņa attīstības 
plānošanas dokumentā tas netiks iekļauts. 

169.  A.Ņikitina Apsekot nesankcionētās atkritumu 
izgāztuves Daugavpils pilsētā un tās 
likvidēt. 

02.07.2013.  
sabiedriskajā 
apspriedē 
piefiksēts 
priekšlikums 

Ņemts vērā Rīcības plānā un investīciju plānā uzdevums V4-1 
„Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un 
inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” tiks papildināts 
ar pasākumu V4-1-7 „Nesankcionēto izgāztuvju 
likvidācija pilsētas teritorijā”. 

170.  L.Šerste Atjaunot ražošanu, nodrošinot darba 
tirgus un noietas tirgus. 

02.07.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
priekšlikumu 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
stratēģiskajā daļā ir iekļauta vidēja termiņa 
prioritāte „Ekonomika, kurā tiek attīstītas nozares ar 
augstu pievienoto vērtību”, kas paredz ekonomikas 
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tabulā attīstības veicināšanu pilsētā, uzņēmējdarbības 
veicināšanu, nozaru ar augstu pievienoto vērtību 
attīstīšanu, kas veicinās darbavietu rašanos. 

171.  J.Šersts Ieviest kārtību pašvaldībā. 02.07.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
priekšlikumu 
tabulā  

Ņemts vērā Priekšlikumi pašvaldības darba uzlabošanai un 
efektivizēšanai ir iekļauti Pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīzes 1.6. sadaļā „Pašvaldības 
pārvaldes resursi un investīcijas”. 

172.  A.Petkevičs Apvedceļu nepieciešams izbūvēt ārpus 
pilsētas. 

02.07.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
priekšlikumu 
tabulā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām.  

173.  A.Petkevičs Nodrošināt ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus visiem Grīvas 
mikrorajona iedzīvotājiem. 

02.07.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III 
kārta” ietvaros ir plānots veikt ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu attīstību Grīvas mikrorajonā. 

Papildināts Attīstības programmas Pašreizējas 
situācijas raksturojums un analīzes pielikums 
„Ūdenssaimniecības attīstības pasākumi 
mikrorajonos no 2009.gada līdz 2015.gadam”. 
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174.  M.Švenčs 
 

Kāpēc jāpalielina gultas vietu skaits, ja 
šobrīd ir neaizpildītas gultas vietas? 

02.07.2013.  
sabiedriskā 
apspriede, 
priekšlikumu 
tabulā 

Nav ņemts 
vērā 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas Sociālo lietu 
pārvaldes sniegtajiem datiem, gultas vietas ir 
aizpildītas un to trūkst. 

175.  VUGD Latgales 
reģiona 
brigāde 

Pabeigt aizsargdambja uzbūvi Daugavpils 
pilsētas mikrorajonā Grīva. 

11.07.2013. 
iesniegums nr. 
2243/02.01.-
08. 

Ņemts vērā AP Rīcības plānā un Investīciju plānā ir paredzētas 
aktivitātes pasākuma S4-1-5 „Daugavpils pilsētas 
droša un videi draudzīga dzīves telpa” ietvaros, kas 
paredz pilsētas hidrotehniskās būvju izpēti un 
izbūvi. 

176.  VUGD Latgales 
reģiona 
brigāde 

Izvērtēt, vai Daugavpils pilsētas 
ugunsdzēsības ārējā ūdensapgāde atbilst 
MK 01.02.2000. noteikumu Nr. 38 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un 
būves”” prasībām (ugunsdzēsības 
hidrantu skaits, izvietojums, ūdens 
patēriņš uz vienu ugunsgrēku gadījumā, 
ja pilsētā notiks vairāki ugunsgrēki 
vienlaicīgi). 
Aprēķinu par ūdens patēriņa noteikšanu 
jāveic ar elektroniskās skaitļošanas 
mašīnas palīdzību. 
Vēlams šim darbam aicināt Rīgas 
Tehniskās universitātes vai citu 
organizāciju un firmu pārstāvjus. 
Pamatojoties uz speciālistu slēdzienu, 

11.07.2013. 
iesniegums nr. 
2243/02.01.-
08. 

Daļēji ņemts 
vērā 

Rīcības plānā un Investīciju plāna uzdevums S2-6 
„Sabiedriskās drošības un kārtības uzlabošana” 
papildināts ar pasākumu S2-6-5 „Daugavpils pilsētas 
ugunsdzēsības ārējās ūdensapgādes izvērtējums un 
uzlabošana pasākumi”. Novirzīts jautājums SIA 
„Daugavpils ūdens”. 
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veikt nepieciešamos pasākumus ārējās 
ugunsdzēsības ūdensapgādes 
uzlabošanai. 

177.  F.Kleina Lūdzu ietvert attīstības programmā: 
 daudzdzīvokļu māju (Bauskas ielā, 

blakus „Dauer” teritorijas) 
siltināšanas pasākumus (t.sk. 
pagrabtelpu un bēniņu siltināšanu); 

 veikt kosmētiskos remontus. 

02.07.2013.  
iesniegums 
785/02.01.-
13. 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plāna pasākumu V2-1-4 
„Sekmēt daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumus” un S2-2-3 „Dzīvojamā 
fonda saglabāšana un atjaunošana” ietvaros. Plānota 
pašvaldības līdzdalība daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitātes pasākumu veikšanā, t. sk. 
Bauskas ielā, ja tiks sagaidīta pietiekami augsta 
iedzīvotāju ieinteresētība. Jautājums novirzīts 
darbam SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās 
saimniecības uzņēmums”. 

178.  V.Daniļeviča Asfaltēt Skolas un Staru ielas. 08.07.2013.  
iesniegums 
809/02.01.-
13. 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V1-3 
„Augstas kvalitātes pilsētas transporta 
infrastruktūra” ietvaros. Jautājums novirzīts 
Komunālas saimniecības pārvaldei. 

179.  V.Daniļeviča Dostojevska ielā izbūvēt trotuāru drošai 
gājēju kustības nodrošināšanai. 

08.07.2013.  
iesniegums 
809/02.01.-
13. 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V1-3 
„Augstas kvalitātes pilsētas transporta 
infrastruktūra” ietvaros. Jautājums novirzīts 
Komunālas saimniecības pārvaldei. 

180.  V.Daniļeviča Likvidēt Niderkūnu pļavās esošās 
izgāztuves. 

08.07.2013.  
iesniegums 
809/02.01.-
13. 

Ņemts vērā Rīcības plānā un investīciju plānā uzdevums V4-1 
„Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un 
inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” tiks papildināts 
ar pasākumu V4-1-7 „Nesankcionēto izgāztuvju 
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likvidācija pilsētas teritorijā”. 

181.  V.Daniļeviča 
 

Sakārtot pilsētas teritoriju starp 
Niderkūnu un Grīvas mikrorajoniem, 
nozāģējot krūmus. 

08.07.2013.  
iesniegums 
809/02.01.-
13. 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V1-3 
„Augstas kvalitātes pilsētas transporta 
infrastruktūra” ietvaros. Jautājums novirzīts 
Komunālas saimniecības pārvaldei. 

182.  V.Daniļeviča 
 

Ziedu ielas sakārtošana (asfaltēšana, 
apgaismojums) gājējiem un 
velobraucējiem, tādējādi savienojot 
Grīvas un Niderkūnu mikrorajonus, lai 
skolēni uz 6.vidusskolu un citi 
mikrorajonu iedzīvotāji varēja droši 
pārvietoties. 

08.07.2013.  
iesniegums 
809/02.01.-
13. 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevumu V1-3 
„Augstas kvalitātes pilsētas transporta 
infrastruktūra”, V2-1 „Energoefektivitātes pasākumu 
veikšana” ietvaros . Jautājums novirzīts Komunālas 
saimniecības pārvaldei.  

Pašlaik norisinās projekts „Grīvas mikrorajona 
infrastruktūras attīstība”, kuru plānots pabeigt 2014. 
gadā. Tā ietvaros ir plānota mikrorajona pieejamības 
paaugstināšana. 

183.  V.Daniļeviča Regulāri sekot līdzi pilsētas dambju 
tehniskajam stāvoklim (koku saknes 
sagrauj dambja uzbūvi). 

08.07.2013.  
iesniegums 
809/02.01.-
13. 

Ņemts vērā AP Rīcības plānā un Investīciju plānā ir paredzētas 
aktivitātes pasākuma S4-1-5 „Daugavpils pilsētas 
droša un videi draudzīga dzīves telpa” ietvaros, kas 
paredz pilsētas hidrotehniskās būvju izpēti un 
izbūvi. 

184.  V.Daniļeviča 
 
 
 

Sakārtot ceļus gar Daugavas upi 
(Aiviekstes iela, Bruģu iela), lai tie būtu 
piemēroti velobraucējiem, gājējiem 
(apgaismojums, krūmu nozāģēšana). 

08.07.2013.  
iesniegums 
809/02.01.-
13. 

Ņemts vērā Ielu rekonstrukcijas un ielu apgaismojuma attīstības 
projekti pilsētā ir paredzēti. Rīcības plānā un 
Investīciju plānā uzdevumu V2-1 
„Energoefektivitātes pasākumu veikšana” un V1-3 
„Augstas kvalitātes pilsētas transporta 
infrastruktūra” ietvaros. Jautājums novirzīts 
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Komunālās saimniecības pārvaldei. 

185.  A.Borisovs Lūdzu renovēt kāpnes no Muzeja ielas uz 
Daugavas ielu (virzienā uz Vienības tiltu), 
atbilstoši mūsdienīgām prasībām, 
pielāgojot iedzīvotājiem ar ierobežotām 
vajadzībām, riteņbraucējiem, bērnu 
ratiņiem u.t.t  

Priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un investīcijas plānā ir iekļauts 
uzdevumā V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra”. Jautājums novirzīts 
Komunālās saimniecības pārvaldei. 

186.  N.Gajeveka Jaunā tilta būvniecība Ūdensvada ielas 
rajonā rādīs neērtības iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm. Piedāvāju tilta 
būvniecību pārcelt Čerepovas 
mikrorajonā 

12.07.2013. Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

187.  T.Samsonova Ieplānota tilta būvniecība pāri upei ar 
izeju uz Ūdensvada ielu negatīvi ietekmēs 
pilsētas ekoloģiju un rādīs neērtības 
iedzīvotājiem un izglītības iestādēm. 
Piedāvāju tilta būvniecību pārcelt 
Čerepovas mikrorajonā 

12.07.2013 Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
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ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

188.  L.Beļavska Ieplānota tilta būvniecība pāri upei ar 
izeju uz Ūdensvada ielu negatīvi ietekmēs 
pilsētas ekoloģiju un rādīs neērtības 
iedzīvotājiem un izglītības iestādēm. 
Piedāvāju tilta būvniecību pārcelt 
Čerepovas mikrorajonā 

12.07.2013. 
aptaujas lapā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

189.  O.Stepiņa Ieplānota tilta būvniecība pāri upei ar 
izeju uz Ūdensvada ielu negatīvi ietekmēs 
pilsētas ekoloģiju un rādīs neērtības 
iedzīvotājiem un izglītības iestādēm. 
Piedāvāju tilta būvniecību pārcelt 
Čerepovas mikrorajonā 

13.07.2013. 
aptaujas lapā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

190.  T.Lastovska Ieplānota tilta būvniecība pāri upei ar 
izeju uz Ūdensvada ielu negatīvi ietekmēs 
pilsētas ekoloģiju un rādīs neērtības un 
bīstamas situācijas iedzīvotājiem un 
izglītības iestādēm. Piedāvāju tilta 

13.07.2013. 
aptaujas lapā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
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būvniecību pārcelt Čerepovas 
mikrorajonā 

nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

191.  S.Borodins Nedrīkst transporta mezglu kopā ar otro 
tiltu būvēt izglītības iestāžu tuvumā. 
Nepieciešams šo objektu izbūvēt citā 
vietā, piemērām caur Čerepovo-Ruģeļu 
mikrorajoniem 

14.07.2013. 
aptaujas lapā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

192.  O.Tarasova 
V.Tarasovs 

Otrā tilta būvniecība negatīvi ietekmēs 
iedzīvotāju veselību un dzīves vidi. Lūdzu 
atrast citu vietu šim transporta 
risinājumam. 

12.07.2013. 
aptaujas lapā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

193.  J.Stankeviča Pagarināt no Centra ģimnāzijas līdz 04.07.2013. Ņemts vērā Rīcības plānā un investīcijas plānā ir iekļauts 
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Sporta ielai metālisko nožogojumu gar 
tramvaja līniju, jo iedzīvotāji, šķērsojot 
ceļu neatļautās vietās, rada avārijas 
situācijas autotransporta kustībai. 
Nožogojums novirzīs gājēju plūsmu 
Kandavas – Cietokšņa ielu krustojumā un 
sakārtos ielas šķērsošanu. 

iesniegums 
793/02.01.-
13. 

uzdevumā V4-1 „Augsta vides kvalitāte ar ērtu, 
pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu”. 
Jautājums novirzīts Komunālās saimniecības 
pārvaldei. 

194.  J.Stankeviča Starp Centra ģimnāziju un daudzdzīvokļu 
māju (Cietokšņa iela 64) uz pakalniņa 
ierīkot puķu dobi. 

04.07.2013. 
iesniegums 
793/02.01.-
13. 

Ņemts vērā Priekšlikums novirzīts SIA „Labiekārtošana D”, jo 
šādu darbu veikšana ir uzņēmuma ikdienas 
pienākums, kas nav iekļaujams attīstības 
programmā kā īpaša prioritāte. 

195.  J.Stankeviča 
 

Iestādīt kokus vai dekoratīvus 
krūmus(nozāģēto papeļu vietā) un zālāju 
gar tramvaja sliežu līnijām, lai gājēji 
varēja vērot skaisti pazaļumoto pilsētu. 

04.07.2013. 
iesniegums 
793/02.01.-
13. 

Ņemts vērā Rīcības plānā un investīcijas plānā ir iekļauts 
uzdevumā V4-1 „Augsta vides kvalitāte ar ērtu, 
pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu”. 
Jautājums novirzīts Komunālās saimniecības 
pārvaldei. 

196.  G.Sorokins Lūdzu izskatīt autoostas izveidi 
starppilsētu autobusiem vecajā 
Dzelzceļnieku kluba teritorijā. Vieta ir 
laba ar to, ka tajā ir visa nepieciešamā 
infrastruktūra. Savukārt pašreizējo 
autoostu izmantot tikai reģionāla un 
vietēja mēroga maršrutiem. 

10.07.2013. 
iesniegums 
826/02.01.-
13. 

Nav ņemts 
vērā 

Šādas autoostas izveide nav ekonomiski pamatota, jo 
radīs papildus izmaksas pašvaldībai (piemēram, 
administratīvās). Tāpat nav skaidri iemesli, kāpēc 
starppilsētu un reģionālajiem autobusiem būtu 
jāatrodas dažādās autoostās, ņemot vērā to, ka tas 
pat var radīt papildus neērtības pasažieriem. 

Turklāt Dzelzceļnieku kluba teritorija ir 
privātīpašums, kur pašvaldībai piederošus objektus 
izvietot nav vienkārši. 
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197.  M.Hrapāne Lūdzu ierīkot trotuāru Dostojevska ielā, 
jo līdz traģēdijai palicis viens solis, tā kā 
autotransporta kustība ielā ir ļoti liela, 
bet ceļš – šaurs.  

12.07.2013. 
iesniegums 
838/02.01.-
13. 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V1-3 
„Augstas kvalitātes pilsētas transporta 
infrastruktūra” ietvaros. Jautājums novirzīts 
Komunālas saimniecības pārvaldei. 

198.  M.Hrapāne Ierosinu pārklāt ar asfaltu kaut vienu ielu 
Jaunbūves mikrorajonā.  

12.07.2013. 
iesniegums 
838/02.01.-
13. 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V1-3 
„Augstas kvalitātes pilsētas transporta 
infrastruktūra” ietvaros. Jautājums novirzīts 
Komunālas saimniecības pārvaldei. 

199.  O.Jefimova-
Mihejeva 

Blakus Ledus pilij parkā „Dzelzceļnieks” 
ierosinu izveidot lielu laukumu „Bērnu 
izklaides centrs”, kurā būtu: 
- bērnu apģērbu un rotaļlietu veikali; 
- piepūšamās atrakcijas; 
-trenažieru zāles; 
- celiņi un labirinti vai skuteru spēles; 
- smieklu istaba ar greizajiem spoguļiem 
un bērnu dzelzceļšvilciens; 
- centra stūros izvietot kafejnīcas „Mc 
Donalds”, „Čili Pica”, „Šokoladņa”, 
„Vēsma”.  
- skolēniem šajā centrā izveidot „Latviešu 
kultūras centru” ar pārģērbšanos tautas 
tērpos, kā arī iespēju spēlēt spēles; 
- blakus atrodas uzkalniņš, kas ziemā 
izmantojams aktīvajai atpūtai, kur 
jāpiedāvā arī inventārs. 

15.07.2013. 
iesniegums 
846/02.01.-
13. 

Daļēji ņemts 
vērā 

Bērnu atpūtas un izklaides centra izveide ir pilsētas 
uzņēmēju kompetencē, pašvaldība Rīcības plānā 
noteica pasākumu V2-3-9 „Veicināt privātā sektora 
iesaisti nepieciešamās tūrisma pakalpojumu vai 
infrastruktūras dažādošanai”. 

Novirzīts jautājums Pilsētplānošanas un būvniecības 
departamentam Centrālā parka attīstības 
koncepcijas izskatīšanai. 
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200.  M. Svenčs Rosina izvērtēt atkritumu pārstrādes 
līnijas izveidi ārpus pilsētas, Demenes 
pagastā, nevis veidot to pilsētas teritorijā, 
Ruģeļu mikrorajonā, Dunduru ielā 13, kā 
tas paredzēts attīstības programmas 1. 
redakcijā. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Atkritumu šķirošanas līnijas attīstības projekts 
Investīciju plānā izteikts šādi: „Atkritumu šķirošanas 
līnijas izveide ārpus blīvi apdzīvotām vietām”, taču 
gala lēmumu par atkritumu šķirošanas izvietošanu 
izlems atbildīgais – atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniedzējs. 

201.  M. Svenčs Vides pārskatā nepieciešams iestrādāt 
statistikas datus par atkritumu 
apsaimniekošanu pilsētā. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Statistikas dati par atkritumu apsaimniekošanu 
pilsētā tiks iekļauti Vides pārskatā. 

202.  V.Krupeņičs Rosina izvērtēt atkritumu pārstrādes 
līnijas izveidi ārpus pilsētas, Demenes 
pagastā, nevis veidot to pilsētas teritorijā, 
Ruģeļu mikrorajonā, Dunduru ielā 13, kā 
tas paredzēts attīstības programmas 1. 
redakcijā. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Atkritumu šķirošanas līnijas attīstības projekts 
Investīciju plānā izteikts šādi: „Atkritumu šķirošanas 
līnijas izveide ārpus blīvi apdzīvotām vietām”, taču 
gala lēmumu par atkritumu šķirošanas izvietošanu 
izlems atbildīgais atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniedzējs Daugavpils pilsētā. 

203.  M.Svenčš 
 

Lūdzam izskatīt iespēju par bijušas 
Daudavpils onkoloģijas ēkas renovāciju 
un apsaimniekošanu, jo tomēr pēdējo 7 
gadu laika bija ieguldīts miljoniem latu 
tās kapitālajam remontam. Vai no plānotā 
Daugavpils pilsētas attīstības 

13.06.2013. 
priekšlikumu 
tabulā 

Daļēji ņemts 
vērā 

L.Dārza teritorijas parks atrodas Daugavpils 
psihoneiroloģiskās slimnīcas pārziņā un pieder LR 
Veselības un labklājības ministrijai. Attiecīgi lēmumu 
par to labiekārtošanu pieņem attiecīgas valsts 
institūcijas. Bijušais ādas slimību un venerisko 
slimību dispansera ēkas īpašnieks ir privātpersona, 
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programmas 2014.-2020. Neizslēgt kādu 
no jaunbūves objektiem un programmas 
aktivitāti novirzīt uz bijušas onkoloģijas 
ēku. T.sk. ir nepieciešama L.Darza 
teritorijas parka renovācija ap bijušo 
onkoloģijas un infekcijas un ādas 
dispansera ēkām. 

šī iemesla dēļ pašvaldībai nav tiesību patvaļīgi 
rīkoties minētajā īpašumā. Bijušās onkoloģijas ēka 
pieder SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, līdz ar 
par šīs ēkas apsaimniekošanu ir jālemj kapitāldaļu 
turētāju pašvaldībām. Bet ņemot vērā šī jautājuma 
aktualitāti, Daugavpils pilsētas pašvaldībai ir 
jāsekmē šis ēkas un teritorijas attīstību. 
  

204.  U. Pastars Nepieciešama jauna, pilnvērtīga, 
atbilstoša IAAF normām, vieglatlētikas 
stadiona būvniecība Daugavpilī, jo tajā 
vienīgajā no lielajām Latvijas pilsētām 
nav atbilstoša stadiona, kas neļauj pilsētā 
rīkot pilnvērtīgas reģionālas un 
starptautiskas sacensības un kļūt par 
pilnvērtīgu eiropeisku pilsētu. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā, 
priekšlikumu 
tabulā, 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Pilsētas stadiona celtniecība ir iekļauta Rīcības plānā 
un  Investīciju plānā uzdevuma S2-5 „Daudzveidīgas 
sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas” pasākuma 
„Nacionālo sporta bāzu renovācija, labiekārtošana 
vai būvniecība” ietvaros.  

205.  U. Pastars Atkritumu pārstrādes līniju nepieciešams 
izveidot ārpus pilsētas teritorijas. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā, 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Atkritumu šķirošanas līnijas attīstības projekts 
Investīciju plānā izteikts šādi: „Atkritumu šķirošanas 
līnijas izveide ārpus blīvi apdzīvotām vietām”, taču 
gala lēmumu par atkritumu šķirošanas izvietošanu 
izlems atbildīgais – atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniedzējs Daugavpils pilsētā. 

206.  A. Kameņeckis Nepieciešama HES būvniecība Daugavpils 
pilsētā. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 

Daļēji ņemts 
vērā 

No vides aizsardzības viedokļa Daugavpils HES 
būvniecība nav atbalstāma. Vides pārskatā papildus 
tiks iekļauta vispārēja informācija par 
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piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

hidroelektrostaciju ietekmi uz teritorijas dabas 
vērtībām. 

Turklāt HES būvniecība nav pašvaldības 
kompetence, lēmumus par šādu objektu izbūvi 
pieņem VAS „Latvenergo”, un šāds projekts pašlaik 
nav prioritārs.  

Ņemot vērā moderno HES augsto automatizācijas 
pakāpi, radīto darba vietu skaits būs ļoti mazs, pēc 
VAS „Latvenergo” sniegtajiem datiem – līdz 10 darba 
vietām. 

Pašvaldība var sadarbībā ar VAS „Latvenergo” un 
pieaicinātiem speciālistiem enerģētikas jomā  veikt 
izpēti par HES būvniecības iespējām Daugavpils 
tuvumā, ņemot vērā ES pieredzi. 

207.  N. Petrova Kandavas-Smilšu pārvada būvniecības 
izmaksas ir pārāk lielas, un var negatīvi, 
nevis pozitīvi ietekmēt pilsētas 
ekonomiku. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Projekta īstenošana ir nozīmīga pilsētai, jo sekmēs 
pilsētas pieejamību un loģistikas attīstību. Ceļu 
infrastruktūras attīstību ir ieteikuši daudzi pilsētas 
iedzīvotāji. Kandavas-Smilšu pārvada būvniecībai 
tiks veikts tehniski ekonomisko pamatojums. 
Turklāt jāņem vērā, ka lielu daļu izmaksu ir plānots 
finansēt no ES struktūrfondu līdzekļiem, no 
pašvaldības budžeta projektā ieguldot mazāko daļu. 

Projekts tiks īstenots vairākās kārtās, un katrai 
kārtai tiks izvērtēta ekonomiskā pamatotība un 
atbilstība budžetam. 



 

66 
 

Nr. 
VĀRDS, UZVĀRDS 
(ORGANIZĀCIJA) 

PRIEKŠLIKUMS/IEBILDUMS 

KOMENTĀRA 

SAŅEMŠANAS 

LAIKS UN VEIDS 

ŅEMTS VĒRĀ/ 

DAĻĒJI ŅEMTS 

VĒRĀ/ 
NAV ŅEMTS 

VĒRĀ 

PAMATOJUMS, JA NAV ŅEMTS VĒRĀ 

208.  A.Sokolova Otrs tilts pār Daugavu un tranzīta ceļš ir 
jābūvē citā vietā, tā, lai tas netraucē 
Ruģeļu un Grīvas rajonu iedzīvotājiem, 
turklāt plānotais jaunais tilts saskaņā ar 
esošo projektu atrodas pārāk tuvu jau 
esošajam tiltam.  

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

209.  J. Dukšinskis Latgales zooloģisko dārzu var pārvietot 
uz Cietokšņa teritoriju. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā pasākuma E3-3-2 
„Latgales Zoodārza infrastruktūras uzlabošana un 
ekspozīciju paplašināšana” ietvaros. 

Iekļauts Attīstības programmas 1.5.4. sadaļā 
„Tūrisma attīstība”, kā arī SVID analīzē - Attīstības 
programmas 1.7. sadaļā. 

210.  J. Dukšinskis Veloceliņu infrastruktūrai ir atvēlēts 
pārāk mazs finansējums, attīstības 
programmā ir plānots attīstīt veloceliņus 
tikai 20km garumā, taču vajadzētu šo 
tīklu paplašināt.  

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V1-3 
„Augstas kvalitātes pilsētas transporta 
infrastruktūra” ietvaros tiks papildināti noteikti 
veloceļu projekti pēc koncepcijas „Velotransporta 
tīkla attīstība Daugavpils pilsētā” apstiprināšanas. 
Paplašināt veloceliņu tīklu ir ieteicams ilgtermiņā,  
izstrādājot Daugavpils pilsētas Ilgtermiņa attīstības 
stratēģiju līdz 2030. gadam. 

211.  J. Dukšinskis Ir nepieciešams iekļaut detalizētākus 
tehniskās infrastruktūras attīstības 

15.07.2013. 
sabiedriskā 

Ņemts vērā Investīciju plāns ir papildināts ar vairākiem 
infrastruktūras attīstības projektiem, galvenokārt 
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projektus no pakalpojumu sniedzēju 
programmām. 

apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

šādu rīcības virzienu ietvaros V1 „Ilgtspējīgs 
transports un infrastruktūra”, V2 „Kvalitatīva, videi 
draudzīga sociālā un tehniskā infrastruktūra”. 

212.  N. Agafonova Nepieciešams iekļaut vairāk pasākumu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
uzlabošanai. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plāna uzdevumā V2-1 
„Energoefektivitātes pasākumu veikšana” ietvaros. 

213.  D. Pivčenko Paralēli tranzīta ceļu attīstībai 
nepieciešams attīstīt arī gājēju ietves un 
veloceliņus, to pašu projektu ietvaros. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Laikā posmā no 2013.gadā līdz 2015.gadam vairākos 
ES projektu ietvaros tiek ieprojektēti veloceļi ar 
14 607 m kopējo garumu. Piemērām, ERAF projektā 
„Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā” ir 
ieplānoti Daugavas ielā gājēju/velosipēdistu celiņi ar 
kopējo garumu 2000 m no Vienības tilta līdz Mihaila 
ielai. 
ERAF projekta „Tranzītielas A13 rekontrukcija 
Daugavpils pilsētas teritorijā” ietvaros ieplānots 
18.novembra ielā veikt veloceliņu izbūvi ar kopējo 
garumu 3680 m  posmā no Valkas ielas līdz Mēness 
ielas krustojuma. 

214.  V. Friliņš Sanatorijas „Mežciems” darbību 
vajadzētu atjaunot. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 

Daļēji ņemts 
vērā 

Sanatorijas „Mežciems” īpašnieks ir privātpersona, šī 
iemesla dēļ pašvaldībai nav tiesību patvaļīgi rīkoties 
minētajā īpašumā. Taču šāds komentārs ir nozīmīgs 
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piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

pilsētas tūrisma produktu attīstībai, tāpēc ir iekļauts 
Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.5.4. 
sadaļā „Tūrisma attīstība”, minot, ka pašvaldības 
uzdevums ir aicināt privātpersonas, kuru īpašumā ir 
nozīmīgi kultūrvēsturiskie objekti vai ar tūrismu, 
kultūru un rekreāciju saistīti objekti, veikt šo 
objektu sakopšanu vai darbības atjaunošanu, 
vienlaikus norādot uz iespējām saņemt ES 
struktūrfondu līdzfinansējumu. Kā piemērs ir minēta 
sanatorija „Mežciems”. AP Rīcības plānā noteikts 
pasākums E2-3-4 „Atbalsts rekreācijas un 
ārstniecības kompleksu izveidošanai Daugavpils 
pilsētā”. 

215.  A. Miškovska Daugavpils pilsētā vajadzētu izbūvēt 
jaunu ledus halli, kas pamatojama ar 
esošās ledus halles lielo noslogotību un 
sporta tūrisma kā nišas nozares attīstību 
Daugavpilī. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā, 
priekšlikumu 
tabulā, 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Daugavpils Ledus halles uzturēšana un 
infrastruktūras uzlabošana prasa lielus finanšu 
ieguldījumus. Celt otro Ledus Halli būtu ekonomiski 
nepamatoti. 

Sporta tūrisma kā nišas nozares attīstībai Daugavpilī 
ir nepieciešams diferencēts sporta pasākumu klāsts, 
t. sk. spīdveja trase, stadions, u. c. sporta 
infrastruktūras objekti. 

216.  A. Miškovska Uzskatu, ka nepieciešams pievērst lielāku 
uzmanību bērnu un jauniešu fiziskās 
kultūras attīstību iespējām. Jaunu sporta 
objektu būvēšana pilsētā ar mērķi ne 
tikai veicināt veselīgu dzīvesveidu 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Sporta nozares atbalsts un attīstība ir svarīga 
iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanas 
aspekts. Dažādi sporta infrastruktūras attīstības 
pasākumi ir iekļauti Rīcības un Investīciju plānā, 
uzdevumā S2-5 „Daudzveidīgas sportošanas un 
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pilsētnieku vidū, bet arī nākotnē attīstīt 
Daugavpili kā sporta tūrisma pilsētu.  

aktīvās atpūtas iespējas”. 

217.  J. Ivenčevs Problēma ir nepietiekams atpūtas vietu 
skaits jauniešiem Daugavpilī, piemēram, 
dejām.  

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Nav ņemts 
vērā 

Daugavpilī atrodas vairākas kultūras iestādes: 
Daugavpils Teātris, Latviešu kultūras centrs ar 
divām filiālēm: kinoteātris „Renesanse”, Forštadtes 
Kultūras centrs un Jaunatnes iniciatīvu centrs, 
Baltkrievu kultūras centrs, Krievu kultūras centrs, 
Poļu kultūras centrs, Kultūras pils. Daugavpilī ir 
pieejami bērnu un jauniešu centra „Jaunība” klubi 
dažādos pilsētas mikrorajonos. Tāpat pilsētā ir 
vairākas privātas atpūtas vietas, piemēram, 
naktsklubs „Moskva”. Minētās atpūtas vietas ne 
vienmēr ir noslogotas, līdz ar to atpūtas vietu skaits 
pilsētā ir pietiekošs. Aktivitāšu saturu nosaka katras 
izklaides vietas administrācija, un tik detalizēta 
informācija vidēja termiņa plānošanas dokumentā 
nav iekļaujama. 

218.  J. Ivenčevs Nepieciešams saskaņot koku apgriešanas 
grafikus ar koku sugu specifiku. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Priekšlikums ir ietverts Pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīzes 1.3.3. apakšsadaļā „Dabas 
resursi”. Šādas aktivitātes mērogs ir pārāk mazs, lai 
to iekļautu Rīcības plānā kā stratēģiski nozīmīgu 
prioritāti, bet finanšu līdzekļi šim pasākumam ir 
paredzēti Investīciju plāna uzdevuma „V4-1 Augsta 
vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un inovatīvu 
pilsētas labiekārtojumu” ietvaros. 

219.  J. Ivenčevs Daugavpilī varētu izveidot krematoriju. 15.07.2013. 
sabiedriskā 

Nav ņemts 
vērā 

Ņemot vērā to, ka Rīgas krematorija ir pašvaldības 
dotēta un nenosedz visas izmaksas, pastāv risks, ka 
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apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

arī krematorija izveide Daugavpilī būs dotējams 
projekts, kam pašlaik līdzekļi budžetā nav paredzēti. 
Skaidrojams ar to, kā Latvijas tradīcijās ir mirušu 
cilvēku apglabāt kapavietā zemē. 

 Kapu apsaimniekošanas pakalpojumu 
nodrošināšanai savlaicīgi ir jārisina jautājums par 
jaunas kapsētas izveidi pilsētas vai ārpus pilsētas 
teritorijas (t.sk. dzīvnieku kapsētas izveide), ņemot 
vērā 05.02.1997. Aizsargjoslu likuma prasības, 
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2004.gada 14. 
oktobra saistošos noteikumus Nr.6 „Noteikumi par 
sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas 
labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un 
aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās”, kā arī 
Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada spēkā 
esošos teritorijas plānojumus. 

220.  A. Pučkins Derīga būtu kuģīša satiksmes izveidošana 
pār Daugavu.  

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Daļēji ņemts 
vērā 

Priekšlikums par kuģīša satiksmes izveidi ir iekļauts 
Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.5.4. 
sadaļā „Tūrisma attīstība”, norādot, ka uzņēmēji ir 
aicināti nākt klajā ar iniciatīvu kuģīša satiksmes 
izstrādei un izklaides braucienu organizēšanai. 

Tā, kā šādu izklaides pasākumu organizēšana ir 
pilsētas uzņēmēju kompetencē, pašvaldība Rīcības 
plānā noteica pasākumu V2-3-9 „Veicināt privātā 
sektora iesaisti nepieciešamās tūrisma pakalpojumu 
vai infrastruktūras dažādošanai”, kā arī veikt 
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Daugavas upes gultnes izpēti pasākuma V4-1-2 
„Pilsētas ūdensmalu sakārtošana un labiekārtošana”’ 
ietvaros. 

221.  A. Pučkins Pašvaldībai ir jāpopularizē tehnoloģiju 
pārneses kontaktpunkti, t. sk. ne tikai 
Daugavpils Universitātē, bet arī citviet, lai 
veicinātu sadarbību. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Komentārs ir ietverts Pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīzes 1.7. sadaļā „SVID analīze”, 
1.7.3. apakšsadaļā „Uzņēmējdarbības vide”. 
Investīciju plānā priekšlikums nav iekļauts, jo šādas 
aktivitātes īstenošana neprasa vērā ņemamus 
finanšu resursus. Priekšlikums novirzīts DPD 
Attīstības departamentam ar aicinājumu šādu 
informāciju ietvert, piemēram, pašvaldības mājas 
lapās, preses izdevumos, u.c. 

222.  A. Pučkins Nepieciešama ir Stropu estrādes 
attīstīšana. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Projekts ir iekļauts Investīciju plānā, uzdevumā „S2-
4 Daudzveidīga un intensīva iedzīvotājus saistoša 
kultūras dzīve” kā pasākums „Stropu estrādes 
infrastruktūras attīstība, estrādes renovācija, 
atpūtas kompleksa izveidošana”. 

223.  A. Pučkins Pilsētā trūkst brīvpieejas sporta laukumu, 
priekšlikums tos izveidot vai padarīt 
esošos laukumus pieejamākus. 

15.07.2013. 
sabiedriskā 
apspriede, 
piefiksēts 
protokolā un 
priekšlikumu 
tabulā 

Ņemts vērā Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīkojumu, visu 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolu sporta 
laukumi ir pieejami bezmaksas viesiem pilsētas 
iedzīvotājiem. 

Skat. AP „1. Pašreizējas situācijas raksturojums un 
analīzē”; 1.3. Iedzīvotāju dzīves vide; 1.2.5. Sporta un 
atpūtas iespējas. 
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224.  J. Medvedeva Attīstības programmai trūkst 
konkrētības. Nepieciešams identificēt 
konkrētas problēmas un piedāvāt tām 
risinājumus.  

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Attīstības programmā ir definētas konkrētas 
problēmas. Tās ir definētas Pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīzes 1.7. sadaļā „SVID analīze” 
(vājās puses un draudi), kā arī Pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīzes tekstā citviet. 

Problēmu risinājumi ir definēti Pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīzes 1.7. sadaļā „SVID analīze” 
(iespējas), Rīcības plānā, Investīciju plānā. 

225.  J. Medvedeva Ruģeļos nevajadzētu celt atkritumu 
pārstrādes līniju. 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Atkritumu šķirošanas līnijas attīstības projekts 
Investīciju plānā izteikts šādi: „Atkritumu šķirošanas 
līnijas izveide ārpus blīvi apdzīvotām vietām”, taču 
gala lēmumu par atkritumu šķirošanas izvietošanu 
izlems atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniedzējs Daugavpils pilsētā. 

226.  J. Medvedeva Ruģeļos nepieciešama aizsargdambja 
būvniecība mikrorajona aizsardzībai no 
paliem. 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā AP Rīcības plānā un Investīciju plānā ir paredzētas 
aktivitātes pasākuma S4-1-5 „Daugavpils pilsētas 
droša un videi draudzīga dzīves telpa” ietvaros, kas 
paredz pilsētas hidrotehniskās būvju izpēti un 
izbūvi. 

227.  K. Medvedevs Attīstības programmai trūkst 
konkrētības. Nepieciešams identificēt 
konkrētas problēmas un piedāvāt tām 
risinājumus.  

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Nav ņemts 
vērā 

Attīstības programmā ir definētas konkrētas 
problēmas. Tās ir definētas Pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīzes 1.7. sadaļā „SVID analīze” 
(vājās puses un draudi), kā arī Pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīzes tekstā citviet. 

Problēmu risinājumi ir definēti Pašreizējas situācijas 
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raksturojums un analīzes 1.7. sadaļā „SVID analīze” 
(iespējas), Rīcības plānā, Investīciju plānā. 

228.  K. Medvedevs Atkritumu šķirošanas līnija ir jāveido 
Demenes pagastā. 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Atkritumu šķirošanas līnijas attīstības projekts 
Investīciju plānā izteikts šādi: „Atkritumu šķirošanas 
līnijas izveide ārpus blīvi apdzīvotām vietām”, taču 
gala lēmumu par atkritumu šķirošanas izvietošanu 
izlems atbildīgais atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniedzējs Daugavpils pilsētā. 

229.  K. Medvedevs Trūkst rīcības palu novēršanai Ruģeļu 
mikrorajonā, kuriem īpaši stipra ietekme 
bija 2010. un 2013. gadu palu sezonās. 
Nepieciešams rast risinājumu šai 
problēmai.  

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā AP Rīcības plānā un Investīciju plānā ir paredzētas 
aktivitātes pasākuma S4-1-5 „Daugavpils pilsētas 
droša un videi draudzīga dzīves telpa” ietvaros, kas 
paredz pilsētas hidrotehniskās būvju izpēti un 
izbūvi. 

230.  G. Beļavska Nepiekrītu tilta būvniecībai Ūdensvada – 
Staburaga ielās, jo tas radīs troksni, 
vibrāciju, kā arī samazināsies drošības 
līmenis.  

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

231.  G. Beļavska Nepieciešama HES būvniecība Ruģeļos 
(Taborē). 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

No vides aizsardzības viedokļa Daugavpils HES 
būvniecība nav atbalstāma. Vides pārskatā papildus 
tiks iekļauta vispārēja informācija par 
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hidroelektrostaciju ietekmi uz teritorijas dabas 
vērtībām. 

Turklāt HES būvniecība nav pašvaldības 
kompetence, lēmumus par šādu objektu izbūvi 
pieņem VAS „Latvenergo”, un šāds projekts pašlaik 
nav prioritārs.  

Ņemot vērā moderno HES augsto automatizācijas 
pakāpi, radīto darba vietu skaits būs ļoti mazs, pēc 
VAS „Latvenergo” sniegtajiem datiem – līdz 10 darba 
vietām. 

Pašvaldība var sadarbībā ar VAS „Latvenergo” un 
pieaicinātiem speciālistiem enerģētikas jomā  veikt 
izpēti par HES būvniecības iespējām Daugavpils 
tuvumā, ņemot vērā ES pieredzi. 

232.  G. Beļavska Tranzītceļus nepieciešams būvēt pilsētas 
nomalēs. 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

233.  G. Beļavska Nepieciešama dambja būvniecība Ruģeļu 15.07.2013. Ņemts vērā AP Rīcības plānā un Investīciju plānā ir paredzētas 
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mikrorajonā pilsētas aizsardzībai no 
paliem pavasarī.  

aptaujas 
anketā 

aktivitātes pasākuma S4-1-5 „Daugavpils pilsētas 
droša un videi draudzīga dzīves telpa” ietvaros, kas 
paredz pilsētas hidrotehniskās būvju izpēti un 
izbūvi. 

234.  R. Kokina Nepiekrītu tilta būvniecībai Ūdensvada – 
Staburaga ielās, jo tas radīs troksni, 
vibrāciju, kā arī samazināsies drošības 
līmenis.  

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

235.  T. Kovaļčuka Nepiekrītu tilta būvniecībai Ūdensvada – 
Staburaga ielās, jo tas radīs troksni, 
vibrāciju, kā arī samazināsies drošības 
līmenis.  

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

236.  T. Kovaļčuka Nepieciešama HES būvniecība Ruģeļos. 15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Daļēji ņemts 
vērā 

No vides aizsardzības viedokļa Daugavpils HES 
būvniecība nav atbalstāma. Vides pārskatā papildus 
tiks iekļauta vispārēja informācija par 
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hidroelektrostaciju ietekmi uz teritorijas dabas 
vērtībām. 

Turklāt HES būvniecība nav pašvaldības 
kompetence, lēmumus par šādu objektu izbūvi 
pieņem VAS „Latvenergo”, un šāds projekts pašlaik 
nav prioritārs.  

Ņemot vērā moderno HES augsto automatizācijas 
pakāpi, radīto darba vietu skaits būs ļoti mazs, pēc 
VAS „Latvenergo” sniegtajiem datiem – līdz 10 darba 
vietām. 

Pašvaldība var sadarbībā ar VAS „Latvenergo” un 
pieaicinātiem speciālistiem enerģētikas jomā  veikt 
izpēti par HES būvniecības iespējām Daugavpils 
tuvumā, ņemot vērā ES pieredzi. 

237.  T. Kovaļčuka Tranzītceļus nepieciešams būvēt pilsētas 
nomalēs. 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

238.  V. Bogačovs Nepieciešams labiekārtot daudzdzīvokļu 15.07.2013. Ņemts vērā Investīciju plānā tika iekļauts pasākums S2-2-1 
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namu pagalmus. Nepieciešams pārklāt ar 
asfaltu iebraukšanas zonas pagalmos.  

aptaujas 
anketā 

„Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana”. 

239.  V. Bogačovs Nepieciešams labiekārtot aizaugušo placi 
Jaunforštadtes rajonā Aveņu ielas 21 
pagalmā. Tuvumā nav nevienas 
labiekārtotas vietas bērnu brīvā laika 
pavadīšanai. Nevienā no pagalmiem nav 
labiekārtotas stāvvietas automašīnām. 
Apkārtnē atrodas trīs brīnišķīgas 
baznīcas, kuru tēlu stipri aizsedz 
aizaugušais placis jau vairāk nekā 10 
gadus.  

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā pasākuma S2-2-1 
„Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana” 
ietvaros iekļauts projekts labiekārtots pagalmu 
Aveņu ielā 21. Jautājums novirzīts Komunālas 
saimniecības pārvaldei un SIA „Daugavpils dzīvokļu 
un komunālās saimniecības uzņēmums”. 

 

240.  V. Bogačovs Nepieciešamas labiekārtotas drošas 
vietas skrituļotājiem, jo pašlaik skrituļo 
pie lielveikaliem Depo un K-Rauta, 
stāvvietās. 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā iekļauts uzdevumu 
S2-2 „Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni”, V4-1 
„Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un 
inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” ietvaros. 

241.  O. Morozova Čerepova mikrorajonā nepieciešami 
bērnu rotaļu laukumi. 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības un Investīciju plāna pasākuma „Bērnu rotaļu 
laukumu aprīkojumu ierīkošana” ietvaros. 
Par esošo bērnu rotaļu un sporta laukumu 
aprīkojuma modernizāciju vai jaunu laukuma 
izveidi, lūdzam griezties pie Komunālās 
saimniecības pārvaldes. 

242.  O. Morozova Gadījumā, ja netiks uzcelts jauns stadions, 
piedāvāju rekonstruēt sporta kompleksu 
„Celtnieks” 

15.07.2013. 
aptaujas 
anketā 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-5 
„Daudzveidīgas sportošanas un aktīvās atpūtas 
iespējas” ietvaros. 

243.  I. Vaidere Lūdzu izvērtēt plānoto otrā tilta 15.07.2013. Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
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būvniecības projektu no Gajoka uz Grīvu. 
Šāda tilta būvniecība ļoti traucēs Grīvas 
mikrorajona iedzīvotājiem, tiks ietekmēta 
ekoloģija, kā arī radīts troksnis. 

aptaujas 
anketā 

plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

244.  A. Faibuševičs Mans piedāvājums ir izveidot un attīstīt 
Daugavpils atpazīstamības zīmolu - 
"Biker friendly town" jeb "motociklistiem 
draudzīga pilsēta". Angliskais variants 
"Biker-friendly town" ir labāks, jo "biker" 
ir plašāks jēdziens un apzīmē pilnīgi visus 
divriteņu transporta lietotājus, ne  tikai 
motociklistus, bet arī velosipēdistus un 
motorolleru braucējus. 
Vairāki faktori ir labvēlīgi šāda zīmola 
attīstībai Daugavpilī: 
1) Daugavpilī visu veidu divriteņu 
transports ir diezgan populārs; 
2) pieaugot sabiedrības interesei par 
dabai draudzīgu transportu, divriteņu 
pārvietošanās veids kļūst arvien 
populārāks, jo tas vienmēr būs ekoloģiski 
tīrāks, pat ja tas ir lieljaudas motocikls; 

13.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Daļēji ņemts 
vērā 

Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V1-3-2 
„Pilsētas veloceliņu tīkla attīstību” ietvaros 
paredzēts uzlabot pilsētas tēlu videi draudzīga 
transporta popularizēšanā un veicināšanā, 
nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru.  
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3) moto un velo-tūrisms ir diezgan 
populārs un Daugavpili apmeklē 
pietiekami liels šo tūristu skaits; 
4) Daugavpilī ārkārtīgi populārs ir 
spīdvejs un būtu tikai loģiski, ja 
motociklistu atbalstam tiktu pievērsta 
pilsētas uzmanība. 

245.  A. Faibuševičs Daugavpils varētu būt pirmā un izcelties 
ar to, ka ierīkotu speciālas, apjumtas un 
attiecīgi apzīmētas stāvvietas tieši 
motocikliem u.c. divriteņiem. Šādu 
stāvvietu izveide nav dārgs prieks 
(atšķirībā no veloceliņu būves), jo 
motocikli pārvietojas pa tiem pašiem 
ceļiem, kurus lieto auto. Vienas ērtas 
stāvvietas izveidošanai 10 motocikliem 
pietiek ar 15 x 3,5 metri lielu laukumu 
(1,5 m plata un 3,5 m gara josla vienam 
motociklam), varbūt pat mazāk. Šādus 
stāvlaukumus varētu izveidot :  
1) pie visām viesnīcām un kempingiem 
(vismaz 4 - 6 motocikliem, līdz 10) ;  
2) pie visiem ievērojamākajiem tūrisma 
objektiem (Cietoksnī, Baznīckalnā, Rīgas 
ielā, pie Daugavas utt.) ; 
3) populārākajās motociklistu pulcēšanās 
vietās, piem. pie Vienības laukuma ; 
4) pie lielākajiem veikaliem (RIMI, DEPO 

13.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V1-3-2 
„Pilsētas autostāvvietu skaita palielināšana” ietvaros 
paredzēts iespēju robežās palielināt autostāvvietu 
skaitu gan pilsētas centrā, gan mikrorajonos. 
Jautājums novirzīts SIA „Parking D” uzņēmumam, 
kurš plāno veikt transporta kustības organizācijas 
un autostāvvietu attīstības koncepcijas izstrādi. 
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u.c.) 

246.  A.Pučkins Autostāvvietu koncepcijas izstrāde un 
ieviešana pilsētas mikrorajonos  
Kā zināms, pašlaik Ruģeļu mikrorajonā 
tiek būvēta jauna oficiālā stāvvieta, kuru 
vietējie iedzīvotāju varēs izmantot, 
neizvietojot savus transportlīdzekļus uz 
zālāja. Manuprāt, būtu nepieciešams 
padomāt arī par autostāvvietu 
izvietošanu citos mikrorajonos, jo, kā 
zināms,  valstī (un pilsētā) ar katru gadu 
pieaug autotransporta līdzekļu skaits. 
Tādējādi šī problēma ar katru gadu kļūst 
aktuālāka. Tas ir viegli pamanāms 
vakaros, daudzdzīvokļu māju pagalmos, 
kad vairāku desmitu automašīnu dēļ 
pārvietoties pa pagalmu teritoriju 
gandrīz nav iespējams. Iespējamo 
risinājumu meklējumiem var izmantot ES 
valstu  pieredzi (piemēram, daudzlīmeņu 
autostāvvietas, pazemes autostāvvietas 
utt.). 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma V1-3-2 
„Pilsētas autostāvvietu skaita palielināšana” ietvaros 
paredzēts iespēju robežās palielināt autostāvvietu 
skaitu gan pilsētas centrā, gan mikrorajonos. Ir 
paredzēta transporta kustības organizācijas un 
autostāvvietu attīstības koncepcijas izstrāde. 

247.  A.Pučkins Pilsētas ielu apgaismojuma tīkla 
rekonstrukcija, izmantojot 
energoefektīvas tehnoloģijas 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plāna uzdevuma V2-1 
„Energoefektivitātes pasākumu veikšana” ietvaros. 

248.  A.Pučkins Stimulēt pašvaldības, un to struktūru 15.07.2013. Daļēji ņemts Pašvaldībai jau ir izstrādāti profili sociālajos tīklos 
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pārstāvju komunikāciju ar pilsētas 
iedzīvotājiem. 
Pēc citu Latvijas Republikas pilsētu 
piemēra, izveidot profilus populārajos 
sociālajos tīklos (Facebook, Draugiem, 
Twitter), kuru ietvaros var sniegt atbildes 
uz iedzīvotāju jautājumiem, sniegt 
informāciju par notiekošajiem, 
plānotajiem pasākumiem, 
remontdarbiem utt. Bet pats svarīgākais 
būtu – nodrošināšana ar savlaicīgu un 
aktuālu informāciju. 
Kā apakšpunktu šajā jautājumā var 
pieminēt arī portāla tv.daugavpil.lv 
modernizāciju, jo pašlaik tas ir tehniski 
novecojis. Būtu vēlams ieviest kvalitātes 
izvēli (piemēram, FullHD 1080p). Var 
padomāt arī par vienkāršāko variantu – 
profila izveidi Youtube vietnē, kur var 
ievietot visus video sižetus. 

iesūtīts 
elektroniski 
 

vērā Facebook. Tā kā tie ir izstrādāti salīdzinoši nesen, 
aktīvs darbs, izmantojot šos resursus, vēl ir priekšā.  

Priekšlikums tika iekļauts arī Pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīzes sadaļā 1.6.1. „Pārvaldes 
resursi” kā vēlamais iedzīvotāju informēšanas un 
komunikācijas rīks.  

Investīciju plānā ir iekļauts projekts „Daugavpils 
pilsētas domes mājas lapas modernizēšana” 
uzdevumā S1-1 „Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšana 
un iesaiste pašvaldības darba organizēšanā” 
ietvaros. 

249.  A.Pučkins Aktīvāk piesaistīt tūristus, piemēram, ar 
starptautisko mūzikas festivālu palīdzību. 
Pilsētai vitāli nepieciešams izstrādāt 
koncepciju un realizēt kāda starptautiskā 
muzikāla festivāla ideju. Citās pilsētas šo 
iespēju jau sāka izmantot relatīvi sen 
(piemēram, Summer Sound festivāls 
Liepājā). Pat nelielas pilsētas (ar pavisam 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevuma S2-4 
„Daudzveidīga un intensīva iedzīvotājus saistoša 
kultūras dzīve” ietvaros ir iekļauti unikāli 
starptautiski pasākumi. 
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niecīgu iedzīvotāju skaitu) Daugavpils 
tuvumā, tādas kā Zarasai, veiksmīgi 
organizē liela mēroga pasākumus 
(Galapagai festivāls, kura ietvaros 
uzstājas pasaules mēroga muzikālas 
grupas). 

250.  A.Pučkins Nepieciešamība risināt klaiņojošo 
dzīvnieku problēmu pilsētā 
Ar katru gadu daudzdzīvokļu māju 
pagalmos pieaug  klaiņojošo dzīvnieku 
(kaķu) skaits. Manuprāt, būtu 
nepieciešams padomāt par tādas 
procedūras kā dzīvnieku čipošana 
atbalstu no pašvaldības puses. Cits 
variants problēmas atrisināšanai – 
programmas izstrāde klaiņojošo 
dzīvnieku sterilizācija. Iespējams, ka šo 
aktivitāti varētu īstenot kāda atbilstoša 
ESF projekta ietvaros. 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plāna uzdevuma S2-6 
„Sabiedriskās drošības un kārtības uzlabošana” 
ietvaros ir papildināts ar pasākumu S2-6-6 
„Dzīvnieku labturēšanas pasākumu veikšana”. 

251.  A.Pučkins Dzīvnieku patversmes atbalsts, 
renovācija vai jaunas patversmes celšana. 
Manuprāt, ir nepieciešams sniegt atbalstu 
vienīgajai iestādei, kura nodarbojas ar 
klaiņojošo dzīvnieku problēmu, jo cik ir 
nācies dzirdēt masu medijos un no 
cilvēkiem, kas patversmi ir apmeklējuši, 
dzīvnieku turēšanas apstākļi tajā ir 
neapmierinoši. 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Nav ņemts 
vērā 

Ierobežotā pašvaldības budžeta dēļ dzīvnieku 
patversmes celtniecība pašlaik netiks veikta. Rīcības 
plānā un Investīciju plāna uzdevuma S2-6 
„Sabiedriskās drošības un kārtības uzlabošana” 
ietvaros ir papildināts ar pasākumu S2-6-6 
„Dzīvnieku labturēšanas pasākumu veikšana”. 
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252.  Politiskā 
partija 
„Daugavpils – 
mana pilsēta” 

Izslēgt no programmas jauna stadiona, 
kurš izmaksās 5 miljonus, būvniecību, 
tāpēc ka esošā sociāli ekonomiskajā 
situācijā un ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences plānojamajā periodā, 
racionālāk būtu rekonstruēt esošus 
stadionus un aizpildīt tos ar sportistiem. 

15.07.2013. 
iesniegums 
2013/7-01 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Nav ņemts 
vērā 

Pilsētas stadiona celtniecība ir iekļauta Investīciju 
plānā uzdevuma S2-5 „Daudzveidīgas sportošanas 
un aktīvās atpūtas iespējas” pasākuma „Nacionālo 
sporta bāzu renovācija, labiekārtošana vai 
būvniecība” ietvaros. Par jaunā stadiona celtniecību 
iestājās vairāki sporta nozares speciālisti, kultūras 
un tūrisma nozares speciālisti un citi Daugavpils 
pilsētas iedzīvotāji. Turklāt pašlaik Daugavpilī trūkst 
starptautiskiem standartiem atbilstoša stadiona. 

Uzdevuma S2-5 „Daudzveidīgas sportošanas un 
aktīvās atpūtas iespējas” pasākuma „Sporta un 
aktīvās atpūtas infrastruktūras objektu 
labiekārtošana un rekonstrukcija, kā arī 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” ietvaros ir 
paredzēta arī kompleksa „Celtnieks” rekonstrukcija. 

253.  Politiskā 
partija 
„Daugavpils – 
mana pilsēta” 

Iekļaut programmā Stropu Estrādes 
kompleksa rekonstrukciju, vienlaicīgi ar 
velo celiņu un slēpošanas trases 
ierīkošanu, padarot to par masu 
pasākumu organizācijas objektu 
pilsētnieku atpūtai. 

15.07.2013. 
iesniegums 
2013/7-01 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevumā „S2-4 
Daudzveidīga un intensīva iedzīvotājus saistoša 
kultūras dzīve” ietvaros. 

254.  Politiskā 
partija 
„Daugavpils – 
mana pilsēta” 

Iekļaut programmā akvaparka kā 
reģionālā atpūtas, tūrisma un 
rehabilitācijas objekta celtniecību. 

15.07.2013. 
iesniegums 
2013/7-01 
iesūtīts 
elektroniski 

Daļēji ņemts 
vērā 

Tā, kā šādu atpūtas un izklaides (akvaparks) 
pasākumu organizēšana ir pilsētas uzņēmēju 
kompetencē, pašvaldība Rīcības plānā noteica 
pasākumu V2-3-9 „Veicināt privāta sektora iesaisti 
nepieciešamās tūrisma pakalpojumu vai 
infrastruktūras dažādošanai”. Ja tiks saņemts 
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piedāvājums no privātuzņēmuma par akvaparka 
izveidi investīciju plāns tiks aktualizēts. 

Pašvaldība Rīcības plānā noteica pasākumu V2-3-9 
„Veicināt privātā sektora iesaisti nepieciešamās 
tūrisma pakalpojumu vai infrastruktūras 
dažādošanai”. 

255.  Politiskā 
partija 
„Daugavpils – 
mana pilsēta” 

Iekļaut programmā renovētā municipālā 
Mājokļa fonda izvedi ar mērķi piesaistīt 
pilsētai nepieciešamus speciālistus, 
atbalstīt jaunās ģimenes un biznesu. 

15.07.2013. 
iesniegums 
2013/7-01 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Daļēji ņemts 
vērā 

Rīcības plānā un Investīciju plāna uzdevuma S2-2 
„Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni” ir 
pasākums S2-2-6 „Atbalsta sistēmas izveide 
ģimenēm ar bērniem, nodrošinot ar pašvaldības 
dzīvokli”. 

256.  L. Vainiņa Būtiski, attīstoties uzņēmējdarbībai, ir arī 
saglabāt un aizsargāt pilsētas teritorijā 
esošās bioloģiskās un kultūrvēsturiskās 
vērtības. 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Bioloģisko un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana 
ir nozīmīga pilsētas attīstības prioritāte. Ar to 
saistītie pasākumi ir ietverti uzdevumos V3-2 
„Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 
attīstīšana”, V4-1 „Augsta vides kvalitāte ar ērtu, 
pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu”. 

257.  L. Vainiņa Vides pārskatā situācijas uzlabošanai 
vides jomā, lūdzam pievērst Jūsu 
uzmanību pilsētas peldvietu ūdens 
kvalitātei un peldvietu ierīkošanai, 
piesārņotām un potenciāli piesārņotām 
vietām, kā arī tādam būtiskam vides 
kvalitāti ietekmējošam faktoram ka 
troksnis (trokšņa avoti – transports, 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Peldvietu apsaimniekošana un jaunu peldvietu 
izveide ir iekļauta uzdevuma V4-1 „Augsta vides 
kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un inovatīvu pilsētas 
labiekārtojumu” ietvaros. 

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” un 13.07.2004. 
MK noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība” prasībām, trokšņu kartes un 
rīcības plānu trokšņu samazināšanai jāizstrādā 
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celtniecība, rūpnieciskās teritorijas). 
Rekomendējam izstrādāt trokšņa 
stratēģiskās kartes. 

aglomerācijai - pašvaldības administratīvajai 
teritorijai ar iedzīvotāju skaitu vairāk nekā 100 000. 
Pasākumu mērķis ir novērst vai samazināt vides 
trokšņa radītās kaitīgās sekas uz iedzīvotāju 
veselību un diskomfortu, kā arī nodrošināt rīcības 
plānu trokšņa samazināšanai izstrādi. 

Saskaņā ar o1.01.2013.  Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra statistikas 
datiem iedzīvotāju skaits ir vienāds 100 006 (tajā 
skaitā 2316 cilvēkiem nav spēkā reģistrācija 
dzīvesvietā). Savukārt, saskaņā ar Latvijas 
Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 
2013.g. Daugavpils pilsētas iedzīvotāju skaits ir bijis 
vienāds 89 184. 

258.  L. Vainiņa Svarīgi ir pašvaldībai plānot un domāt 
par vides problēmām tieši ilgtermiņā, 
plānojot attiecīgās darbības pašvaldībā 
arī paredzēt vides problēmas, kuras 
varētu rasties ilgtermiņā šo plānoto 
darbību rezultātā un pieņemt attiecīgos 
lēmumus, darbības, kas varētu šīs 
ietekmes novērst vai samazināt. 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014.-
2020.gadam Vides pārskatā ir nodrošināta vides 
problēmu risināšanas ilgtermiņā. 

259.  A.Broks Konstatējošā daļā. Piemēram: 
 vai vajag uzskaitīt 19.lpp. visas 

neformālās izglītības iestādes, turklāt, 
ar vadītāju uzvārdiem?!; labāk to 
atstāt pielikumam;  

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Daļēji ņemts 
vērā 

Neformālo izglītības iestāžu un profesionālo 
vidusskolu izglītības programmu uzskaitīšana ļauj 
Attīstības programmas lasītājam izprast pilsētas 
nozīmīgākās izglītības nozares un izglītības 
specializāciju, kas ir svarīgi, ņemot vērā to, ka viens 
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 vai vajag uzskaitīt 23.lpp. un 24.lpp. 
visām profesionālām vidusskolām 
visas izglītības programmas (turpmāk 
– IP)? Varbūt pietiek ar skaitu; 

 ja IP tie uzskaitītas, tad kāpēc nav 
konsekvences – mūzikas vidusskolas 
IP nav uzskaitītas?! 

no rīcības virzieniem ir RV S3 „Ilgtermiņa tirgus 
prasībām atbilstoša daudzveidīga, visu līmeņu 
izglītība”. 

Mūzikas vidusskolas izglītības programmas ir 
uzskaitītas Pašreizējas situācijas raksturojums un 
analīzes sadaļā 1.2.1. „Izglītības iespējas un izglītības 
iestāžu pieejamība” pie profesionālajām izglītības 
iestādēm.  

260.  A.Broks 27.lpp. – jauniešu politikas mērķis ir arī 
audzināšana, tostarp, patriotiskā 
audzināšana 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 
sadaļā 28. lpp. rindkopa papildināta: 

Tāpat jaunatnes politikas mērķis ir bērnu un jauniešu 
audzināšana, tostarp patriotiskā audzināšana. 

261.  A.Broks 39.lpp. – pie nozīmīgākajiem 
pasākumiem nu jau 2. gadu notiek 
Starptautiskais Daugavpils Mūzikas un 
Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 
(līdz ar to, tas ieies Stratēģijas sadaļā) 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Daļēji ņemts 
vērā 

Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.2.4. 
sadaļa „Kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu 
pieejamība” papildināta ar pasākumu 
„Starptautiskais Daugavpils Mūzikas un Mākslas 
festivāls DAUGAVPILS ReStArt”. Stratēģiskajā daļā 
tas nav iekļauts, jo stratēģijas mērķis nav veikt visu 
kultūras pasākumu uzskaiti. 

262.  A.Broks Iztrūkst apmeklētāju dinamikas, saistītas 
ar mūzikas un mākslas festivālu rīkošanu 
(kā tas ir atzīmēts Muzejam un 
Bibliotēkai) 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Tiks iekļauta informācija par mūzikas un mākslas 
festivālu  apmeklētājiem pēdējos trīs gados 
Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.2.4. 
sadaļa „Kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu 
pieejamība”. 
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263.  A.Broks 43.lpp. būtu jāpieliek klāt arī Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas koncertzāle (skola ir 
ne tikai izglītības iestāde, bet arī kultūras 
iestāde, kur notiek daudz pasākumu – arī 
pilsētas, republikas un starptautiskajā 
mērogā) 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā 16. tabula „Kultūras iestādes Daugavpilī” ir 
papildināta ar Daugavpils Mūzikas vidusskolas 
koncertzāli. 

264.  A.Broks 44.lpp. nav konsekvences – Kultūras pilī 
ir nosaukti kolektīvi, bet Latviešu 
kultūras centrā – nav? 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.2.4. 
sadaļa „Kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu 
pieejamība” papildināta ar Latviešu kultūras centra 
kolektīviem. 

265.  A.Broks 46.lpp. ir jāpapildina ar Starptautisko 
Daugavpils Mūzikas un Mākslas festivālu 
Daugavpils ReStArt; turpat vēl 2 
piezīmes: 1) Starptautiskā festivāla 
nosaukums ir VIVA LA MUSICA, tur 
nevajag pieminēt Lista un Bartoka 
uzvārdus, jo katru gadu šie uzvārdi 
mainās; 2) mūzikas vidusskola sadarbībā 
ar pilsētas domi rīko vēl vienu 
starptautisko pasākumu – Starptautisko 
Kameransambļu konkursu NOVA 
MUSICA, kurš ir jāpiemin (arī Stratēģijā) 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Daļēji ņemts 
vērā 

Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.2.4. 
sadaļa „Kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu 
pieejamība” papildināta ar pasākumiem 
„Starptautiskais Daugavpils Mūzikas un Mākslas 
festivāls DAUGAVPILS ReStArt”, VIVA LA MUSICA un 
Starptautisko Kameransambļu konkursu NOVA 
MUSICA.  

Stratēģijā šie pasākumi nav minēti, jo stratēģijas 
mērķis nav visu kultūras un sporta pasākumu 
uzskaite.  

Uzvārdi ir svītroti no sadaļas 1.2.4. sadaļa 
„Kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu 
pieejamība”. 

266.  A.Broks 60l.pp. – diezgan skops mikrorajonu 
raksturojums; varētu īsi raksturot to 
stāvokli; piem., attiecībā uz ūdensapgādi, 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Nav ņemts 
vērā 

Mikrorajonu apraksts ir sniegts Attīstības 
programmai pietiekamā detalizācijas pakāpē. 
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kanalizāciju, elektroapgādi, gāzes apgādi Detalizētā informācija par mikrorajoniem ir 
pieejama DPD Attīstības departamentā, veicot darba 
pienākumus. 

267.  A.Broks 111.lpp. – pašvaldības struktūra būs 
jāaktualizē 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā 36. tabula „Daugavpils pilsētas pašvaldības 
struktūrvienības” ir aktualizēta. 

268.  A.Broks Vīzijas definējums diezgan neveikls un 
samocīts; jādomā par īsāku, skaidrāku un 
iedvesmojošāku teikumu (nevajag arī 
aizmirst, ka Daugavpils Latvijas 2030 
Stratēģijā ir minēta kā Baltijas jūras 
reģiona līmeņa attīstības centrs; varbūt 
to varētu kur izmantot) 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Nav ņemts 
vērā 

Attīstības programmas izstrādes gaitā  tika 
organizētas 8 darba grupas, kas atbalstīja vīzijas 
formulējumu. 

269.  A.Broks 153.lpp. stratēģiskais mērķis arī izskatās 
neveikls – vieta dzīvei un 
uzņēmējdarbībai? (un pārējām nodarbēm 
nē?; vai dzīve jau neietver sevī 
uzņēmējdarbību? utt.); vajadzētu 
padomāt precīzāk un aptverošāks 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Nav ņemts 
vērā 

Stratēģiskā  mērķa definīcija tika akceptēta 8 darba 
grupu diskusiju laikā. Priekšlikums ietver pretrunīgu 
ieteikumu - precīzāk un aptverošāks. 

270.  A.Broks 171.lpp. ir jāpapildina ar S2 – 4 – 9 
„Profesionālā Daugavpils Kamerorķestra 
izveide” 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Daļēji ņemts 
vērā 

Pašvaldības uzdevums nav kamerorķestra izveide 
un dotēšana. Pašvaldība pēc izvēles, finansējuma 
pietiekamības gadījumā, var izvēlēties sniegt 
atbalstu kamerorķestrim, piemēram, piešķirt telpas. 
Taču kamerorķestra organizēšana jāveic sabiedrības 
pārstāvjiem – mūzikas interesentiem. Pašlaik trūkst 
pamatojuma šādas iniciatīvas atbalstam un tik 
apjomīga finansējuma piešķiršanai, turklāt citi 
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sabiedrības pārstāvji un darba grupu eksperti šādu 
iniciatīvu arī nav izteikuši. 

Taču rīcības plānā, uzdevuma S2-4 „Daudzveidīga un 
intensīva iedzīvotājus saistoša kultūras dzīve” 
ietvaros ir iekļauts jauns pasākums „Iedzīvotāju 
pašdarbības veicināšana”, kura ietvaros mūzikas 
interesenti tiks aicināti veidot šādu orķestri. 

271.  A.Broks 171.lpp. ir jāpapildina ar S2 – 4 – 10 
„Nacionāla un starptautiska līmeņa 
festivālu, konkursu un koncertu 
rīkošana” (kā tas ir nākamajā Sporta 
sadaļā) 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Precizēts uzdevums S2-4-1 „Daudzveidīgu nacionāla 
un starptautiska līmeņa kultūras pasākumu 
rīkošana”. 

272.  A.Broks 175.lpp. minēto – „S3-5-6 Daudzveidīgu 
interešu izglītības programmu ieviešana 
kopīgā izglītojošā sistēmā, kas veicinās 
sistēmas radošas, aktīvas, patriotiskas 
personības izaugsmi” varētu attiecināt arī 
uz 174.lpp. pirmsskolas, vispārējo un 
profesionālo vidējo izglītību; tas būtu 
svarīgi; citādi radoši, aktīvi un patriotiski 
mēs būsim tikai interešu izglītībā?! 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Nav ņemts 
vērā 

Vispārējos izglītības standartus un prasības nosaka 
Izglītības ministrija, Attīstības programmā  ir 
paredzētas aktivitātes interešu izglītībā,  kur 
pašvaldībai ir iespēja ietekmēt programmu saturu. 

273.  A.Broks 191.lpp., kā jau iepriekš minēju, jāietver 
ikgadējs Starptautiskais Daugavpils 
Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils 
ReStArt ar finansējumu – 10000 Ls 
pašvaldības budžets, 500 Ls valsts 
budžets, 2000 Ls citi finansējuma avoti 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Nav ņemts 
vērā 

Stratēģijā festivāls ReStArt nav iekļauts, jo 
stratēģijas mērķis nav visu kultūras un sporta 
pasākumu uzskaite.  
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274.  A.Broks 191.lpp. klāt vēl 2 starptautiski jau 
iepriekš nosauktie pasākumi: 1) ikgadējs 
Starptautiskais festivāls VIVA LA MUSICA 
ar finansējumu – 500 Ls pašvaldības 
budžets, 500 Ls valsts budžets, 500 Ls citi 
finansējuma avoti; 2) vienu reizi 2 gados 
Starptautiskais Kameransambļu 
konkurss NOVA MUSICA ar finansējumu – 
500 Ls pašvaldības budžets, 500 Ls valsts 
budžets, 500 Ls citi finansējuma avoti 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Nav ņemts 
vērā 

Stratēģijā šie pasākumi nav minēti, jo stratēģijas 
mērķis nav visu kultūras un sporta pasākumu 
uzskaite.  

275.  A.Broks 188.lpp. sadaļā „Aktīvas atpūtas objektu 
veidošana zaļajās teritorijās” papildināt 
ar – 3.Vasaras estrādes celtniecība 
Centrālajā parkā. 4.Stropu estrādes 
rekonstrukcija. 4.Dubrovina parka 
rekonstrukcija – ieliekot arī finansējumu 
(summas vajag vēl precizēt ar 
speciālistiem) 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevumu S2-4 
„Daudzveidīga un intensīva iedzīvotājus saistoša 
kultūras dzīve”, V4-1 „Augsta vides kvalitāte ar ērtu, 
pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” 
ietvaros. 

276.  A.Broks 211.lpp. E2 – 3 ir jāpapildina ar (jau 
iepriekš teikto) sadaļu „Jaunu atpūtas un 
tūrisma objektu celtniecība ”, kurā ir 
jāievieto – 1.Vasaras estrādes celtniecība 
Centrālajā parkā. 2.Stropu estrādes 
rekonstrukcija. 3.Dubrovina parka 
rekonstrukcija. 4.A.Pumpura skvēra tēla 
aktualizēšana – ieliekot arī finansējumu 
(summas vajag vēl precizēt ar 
speciālistiem) 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevumu S2-4 
„Daudzveidīga un intensīva iedzīvotājus saistoša 
kultūras dzīve”, V4-1 „Augsta vides kvalitāte ar ērtu, 
pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” 
ietvaros. 
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277.  A.Broks 224.lpp. RV V4 – 1 var nodublēt jau 
iepriekš minēto, pieliekot punktus  
3.Stropu estrādes rekonstrukcija. 
4.Dubrovina parka rekonstrukcija. 
4.A.Pumpura skvēra tēla aktualizēšana – 
ieliekot arī finansējumu (summas vajag 
vēl precizēt ar speciālistiem) 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevumu S2-4 
„Daudzveidīga un intensīva iedzīvotājus saistoša 
kultūras dzīve”, V4-1 „Augsta vides kvalitāte ar ērtu, 
pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” 
ietvaros. 

278.  A.Broks 225.lpp. sadaļā „Pilsētas ūdensmalu 
sakārtošana un labiekārtošana” 
papildināt jaunās publiskās peldvietas ar 
jaunas pludmales izveidi Daugavas upes 
krastā (Esplanādes rajons) 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā uzdevumu S2-4 
„Daudzveidīga un intensīva iedzīvotājus saistoša 
kultūras dzīve”, V4-1 „Augsta vides kvalitāte ar ērtu, 
pievilcīgu un inovatīvu pilsētas labiekārtojumu” 
ietvaros. 

279.  A.Broks 191.lpp. klāt vēl šogad ļoti laba Latviešu 
kultūras centra iniciatīva – ikgadējs 
Muzikālais augusts ar finansējumu – 
15000 Ls pašvaldības budžets, 500 Ls citi 
finansējuma avoti 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Nav ņemts 
vērā 

Pagaidām šis pasākums Attīstības programmā nav 
iekļauts. Stratēģijas mērķis nav visu kultūras un 
sporta pasākumu uzskaite. Turklāt citi sabiedrības 
pārstāvji neizrādīja iniciatīvu par šāda pasākuma 
organizēšanu. 

280.  A.Broks 191.lpp. ir jāpapildina ar jau Stratēģijā 
manis minēto – „Profesionālā Daugavpils 
Kamerorķestra izveide un darbība” ar 
pagaidu pašvaldības finansējumu 
220 000 Ls gadā ar nolūku kļūt par valsts 
subsidētu kolektīvu 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Nav ņemts 
vērā 

Pašvaldības uzdevums nav kamerorķestra izveide 
un dotēšana. Pašvaldība pēc izvēles, finansējuma 
pietiekamības gadījumā, var izvēlēties sniegt 
atbalstu kamerorķestrim, piemēram, piešķirt telpas. 
Taču kamerorķestra organizēšana jāveic sabiedrības 
pārstāvjiem – mūzikas interesentiem. Pašlaik trūkst 
pamatojuma šādas iniciatīvas atbalstam un tik 
apjomīga finansējuma piešķiršanai, turklāt citi 
sabiedrības pārstāvji un darba grupu eksperti šādu 
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iniciatīvu arī nav izteikuši. 

Taču rīcības plānā, uzdevuma S2-4 „Daudzveidīga un 
intensīva iedzīvotājus saistoša kultūras dzīve” 
ietvaros ir iekļauts jauns pasākums „Iedzīvotāju 
pašdarbības veicināšana”, kura ietvaros mūzikas 
interesenti tiks aicināti veidot šādu orķestri. 

281.  A.Broks V1 – 3, V2-1, V2-2: un kā ir ar 
mikrorajoniem un to infrastruktūru? 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Rīcības virzienos un uzdevumos V1 – 3, V2-1 un V2-
2 iekļautie projekti attiecas arī uz mikrorajonu 
attīstību, ko var redzēt Investīciju plānā redzamajos 
pasākumos. 

282.  A.Broks Ja ir pielikums Nr.12 attiecībā uz sportu, 
tad ir jābūt pielikumam attiecībā uz 
kultūras pieejamību – koncertzālēm 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Ir izveidots Pašreizējas situācijas raksturojums un 
analīzes sadaļā pielikums „Daugavpils pilsētas 
koncertzāles”. 

283.  A.Broks Ja ir pielikums Nr.15 attiecībā uz 
naktsmītnēm, tad ir jābūt pielikumam 
attiecībā uz ēdināšanas vietām 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Nav ņemts 
vērā 

Informācija par ēdināšanas vietām ir iekļauta 
Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 
sadaļā 1.5.4. „Tūrisma attīstība”. Tā kā ēdināšanas 
vietas mainās daudz biežāk nekā naktsmītnes, 
pielikumā tās netiks iekļautas. 

284.  O.Lukaševiča 72.-74.lpp – Lidosta: Līdz ar to, ka 
lidostas „Daugavpils” teritorija ir 
Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašums, 
kurš atrodas Daugavpils novada 
administratīvajā teritorijā, lidostas 
teritorijas attīstība ir tieši saistīta ar 
Daugavpils novada attīstību. Līdz ar to 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Lidostas atrašanās vieta ir norādīta attīstības 
plānošanas dokumentā „Starptautiskās reģionālās 
lidostas „Daugavpils” attīstības koncepcija”,  2012.g. 
redakcijā. Šajā plānošanas dokumentā ir norādīta arī 
projekta saskaņošana un plānotā sadarbība ar 
Daugavpils novada pašvaldību. 
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būtu ieteicams nosaukt konkrētu lidostas 
izvietojumu un akcentēt pašvaldību 
sadarbības aktualitāti. It īpaši svarīgi 
būtu saskaņot lidostas teritorijas 
attīstības tempus un mērogus ar novada 
attīstību, jo lidosta atrodas ciema 
robežās, kur pašlaik dzīvo 1300 cilvēki 

285.  O.Lukaševiča 84.lpp. – Atkritumu savākšana: 
Daugavpils novada teritorijā nav bīstamo 
vielu apglabāšanas poligona. Sadzīves 
atkritumu poligons Demenes pagastā, kur 
„tiek nogādāti atkritumi  arī no citiem 
pagastiem Daugavpils novadā”, saucās 
Dienvidlatgales reģiona sadzīves 
atkritumu apglabāšanas poligons 
(Daugavpils novads, Demenes pagasts, 
„Šakališķi”) Dienvidlatgales pašvaldību 
teritoriju apkalpošanai, kā dēļ tika 
izveidota SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācija”. Sadzīves 
atkritumu poligonā „Cinīši” ir izvietota 
infrastruktūra tieši sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanai. 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Esošās situācijas analīzes sadaļa ir labota.  

286.  O.Lukaševiča 87.lpp. - Par dzīvnieku kapsētu: 
Daugavpils novada Līksnas pagastā jau 
izveidojās nesankcionēta dzīvnieku 
kapsēta, kuru pārsvarā lieto pilsētas 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Daļēji ņemts 
vērā 

Nesankcionētā dzīvnieku kapsēta tiks likvidēta, taču, 
rūpējoties par iedzīvotāju ērtību, ir svarīgi padarīt 
dzīvnieku apbedīšanas pakalpojumus pēc iespējas 
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iedzīvotāji. Šī nesankcionētu kapsētu 
turpina aktīvi izmantot, no kā var secināt, 
ka pilsētas iedzīvotājiem šīs teritorijas 
izvietojums ir pietiekoši ērts. Līdz ar to 
vai nebūtu loģiskāk sākt ar jaunas 
dzīvnieku kapsētas izveidošanu Križos, 
bet ar līdzekļu ieguldīšanu Līksnas 
teritorijā, lai sadarbībā ar Daugavpils 
novada pašvaldību un AS „Latvijas valsts 
meži” izveidot oficiālo publiski pieejamu 
dzīvnieku kapsētu šīm nolūkam jau 
izmantojamā teritorijā? 

pieejamākus.  

Kvalitatīvai kapu apsaimniekošanai būtu vēlams 
sadarbībā ar Daugavpils novada pašvaldību izveidot 
kapsētas (t.sk. dzīvnieku) tuvu pilsētai, ņemot vērā 
05.02.1997. Aizsargjoslu likuma prasības, 
Daugavpils pilsētas pašvaldības 2004.gada 14. 
oktobra saistošos noteikumus Nr.6 „Noteikumi par 
sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību, teritorijas 
labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un 
aizsardzību Daugavpils pilsētas kapsētās”, kā arī 
Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada spēkā 
esošos teritorijas plānojumus. 

287.  O.Lukaševiča 122.lpp. -  Sadarbība vietējā līmenī: 
Gribētos piedāvāt aktīvāk attīstīt 
kopprojektu realizācijas tradīcijas, 
sadarbojoties ar kaimiņu novadu 
pašvaldībām, t.sk. par pilsētai vajadzīgo 
dabas resursu un transporta 
infrastruktūras izmantošanu un attīstību. 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Sadarbība ar citām pašvaldībām jau ir iekļauta 
rīcības plānā uzdevuma E3-1 „Mārketinga aktivitāšu 
nodrošināšana” ietvaros kā pasākums „Veicināta 
sadarbība ar citām pašvaldībām” un uzdevumā E3-4 
„Starptautiskās, pārrobežu un reģionālas sadarbības 
veicināšana” kā pasākums „Sadarbība ar 
sadraudzības pilsētām, ārvalstu vēstniecībām 
Latvijā, Latvijas vēstniecībām ārvalstīs”. Attiecībā uz 
kopīgi īstenotiem infrastruktūras projektiem, ir 
veikts papildinājums Esošās situācijas analīzes 
sadaļā 1.7. „SVID analīze”, kur „Sadarbība ar citām 
reģiona pašvaldībām tehniskās infrastruktūras 
attīstības projektos” iekļauta kā iespēja. 

288.  O.Lukaševiča 151.lpp., 39.tabula – Augstskolu 
pasniedzēju mobilitāte: lūdzam ņemt 

15.07.2013. 
iesūtīts 

Ņemts vērā Esošās situācijas analīzes 39. tabula papildināta ar 
informāciju par Daugavpils Universitātes Studiju un 
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vērā, ka Daugavpils Universitātes mācību 
programmu realizācija notiek arī 
Daugavpils novada teritorijā => 
Skrudalienas pagastā atrodas Daugavpils 
Universitātes Studiju un pētniecības 
centrs „Ilgas” 

elektroniski pētniecības centru „Ilgas” 

289.  O.Lukaševiča 151.lpp., 39.tabula – Atpūtas, kultūras un 
sporta pakalpojumi: atpūta dabā, pie 
ūdens (it īpaši pie Sventes, Riču, Sila 
ezera), ūdens sporta veidi, Egļukalna 
slēpošanas trase, izpletņu lēkšana u.c. 
daži aktīvas atpūtas veidi  -  galvenie šo 
novada resursu/piedāvājuma lietotāji ir 
Daugavpils pilsētas iedzīvotāji. Otrajā 
vietā – paši novada iedzīvotāji. Attiecīgi 
ne absolūti visu atpūtas un sporta jomā 
vai ne pilnīgi pietiekošā daudzumā 
pilsēta var piedāvāt gan saviem 
iedzīvotājiem, gan Daugavpils novadam 
=>  vai būtu pareizi likt maksimālo 
novērtējuma rādītāju? 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Nav ņemts 
vērā 

Maksimālais novērtējums atbilst iedzīvotāju 
interesēm, kas tika noskaidrotas aptaujas laikā.  

290.  O.Lukaševiča 151.lpp., 39.tabula – Atbalsts 
komercdarbībai, sadarbība ar 
uzņēmējiem: nav skaidrs, kas ar to ir 
domāts. Jāpasaka, ka pašlaik novada 
teritorijā strādā lauku konsultantu tīkls 
uzņēmējdarbības atbalstam lauku 
teritorijā. Lauku konsultantu tīkls kopā ar 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Daļēji ņemts 
vērā 

Pilsēta nav vienīgais atbalsta sniedzējs, bet 
novērtējums atbilst pilsētas prioritātēm, kur 
uzņēmējdarbības atbalsts ir viens vitāli svarīgs. 
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Daugavpils novada domes darbiniekiem, 
kam ir noteikta uzņēmējdarbības 
veicināšanas funkcija, kaut cilvēku skaitā 
ir pietiekoši liels resurss, kurš ir pieejams 
lauku teritorijas uzņēmējiem. Attiecīgi 
apšaubāms, vai pilsētu būtu jānorāda kā 
vienīgo atbalsta un sadarbības 
piedāvājuma vietu Daugavpils novada 
uzņēmējiem, kas izriet no novērtējuma ar 
„XXX” 

291.  O.Lukaševiča 152.lpp., 39.tabula – Ikdienas pirkumu 
veikšana: Novērtējums „Funkcionālās 
saites ir spēcīgi izteiktas” ir apšaubāms. 
Ikdienas pirkumus pilsētā veic pārsvarā 
piepilsētā dzīvojošie novada iedzīvotāji 
(t.i. apt.10 km zonā ap pilsētu). Bet 10 km 
zonā ap pilsētu novada lielajos ciemos ir 
arī 1-2 veikali. Vairāk attālinātajās vietās 
pieeja ikdienas precēm tiek nodrošināta 
galvenokārt caur auto veikalu tīklu. Var 
apšaubīt dažu esošo veikalu un auto 
veikalu pakalpojumu kvalitāti, bet 
pakalpojumi kā tādi ir piedāvāti. Attiecīgi 
nebūtu korekti šajā pozīcijā likt 
maksimālo saistību novērtējuma rādītāju, 
proti „XXX” 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Nav ņemts 
vērā 

Funkcionālās saites ir spēcīgi izteiktas. To arī nosaka 
apdzīvoto vietu gravitācijas teorija. Tādēļ 
nākotnē šīs saites nepieciešams attīstīt tādējādi 
sinerģējot pilsētas un apkārt esošo teritoriju 
vajadzības un iespēju sniegt pakalpojumu. 

292.  M. Vasiļevska Uzskatu, ka pilsētas attīstības 
nodrošināšanai ir jāizveido akvaparks. 

15.07.2013. 
iesūtīts 

Daļēji ņemts 
vērā 

Tā kā šādu atpūtas un izklaides (akvaparks) 
pasākumu organizēšana ir pilsētas uzņēmēju 
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Tuvākie akvaparki atrodas Jūrmalā, 
Ventspilī un Viļņā. Izveidojot akvaparku 
Daugavpilī, daudzi Latvijas un tuvējo 
apdzīvoto vietu iedzīvotāji apmeklētu šo 
akvaparku, sniedzot pozitīvu ieguldījumu 
pilsētas ekonomikā. 

elektroniski kompetencē, pašvaldība Rīcības plānā noteica 
pasākumu V2-3-9 „Veicināt privātā sektora iesaisti 
nepieciešamās tūrisma pakalpojumu vai 
infrastruktūras dažādošanai”. Ja tiks saņemts 
piedāvājums no privātuzņēmuma par akvaparka 
izveidi investīciju plāns tiks aktualizēts. 

293.  M. Vasiļevska Lūdzu rast iespēju asfaltēt grantētās ielas 
pilsētā un tās mikrorajonos. Sevišķi 
Grīvas rajonā, kur ir tikai grantētās ielas. 
Mēs maksājam nodokļus tāpat kā centra 
iedzīvotāji. Centrs ir sakopts, tāpēc tagad 
būtu jāpievēršas mikrorajonu 
infrastruktūras sakārtošanai. 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Saskaņā ar Attīstības programmas Rīcības plānā un 
Investīciju plānā iekļauto rīcības virzienu V1  
„Ilgtspējīgs transports un infrastruktūra” ir plānoti 
daudzi ceļu un ielu attīstības projekti. 

Informāciju par ceļu posmu rekonstrukcijas vai 
remontdarbiem, lūdzam sūtīt Komunālās 
saimniecības pārvaldes ceļu būvinženierim 
I.Prelatovam. 

294.  M. Vasiļevska Jānodrošina kontrabandas cigarešu 
tirgotāju kontrole un izskaušana 
autoostā. Tie rada sliktu priekšstatu par 
Daugavpili pilsētas viesiem, kā arī ir 
kaitinoši. 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Jautājums novirzīts izskatīšanai pašvaldības policijai 
ar norādi izveidot patruļas pie autoostas un regulāri 
veikt pārbaudes tajā. Tā kā šādu drošības pasākumu 
nodrošināšana ir pašvaldības policijas ikdienas 
darbs, vidēja termiņa plānošanas dokumentā tas 
netiks iekļauts. 

295.  M. Vasiļevska Lūdzu izskatīt iespēju sakopt autoostas 
teritoriju arī vakara stundās, jo tieši šajās 
stundās tā ir piegružota, kas rada citu 
pilsētu viesiem sliktu priekšstatu par 
Daugavpili. 

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Jautājums novirzīts Komunālas saimniecības 
pārvaldei un SIA „Labiekārtošana D”, jo šādu darbu 
veikšana ir uzņēmuma ikdienas pienākums, kas nav 
iekļaujams attīstības programmā kā īpaša prioritāte. 
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296.  M. Vasiļevska Nepieciešams Vienības tilta gājēju ietvju 
remonts, jo šīs ietves ir sabojātas un ir 
bīstamas.  

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plāna uzdevuma V1-1 
„Pilsētas starptautiskās sasniedzamības uzlabošana 
un integrācija TEN-T transporta tīklā” ietvaros ir 
iekļauti projekti „Tranzītielas A13 rekonstrukcija 
Daugavpils pilsētas teritorijā” un „Daugavas ielas 
rekonstrukcija Daugavpilī (posmā no Vienības tilta 
līdz Vaļņu ielai)”, kuru ietvaros tilts tiks remontēts, t. 
sk. tiks remontētas gājēju ietves. 

297.  A. Ivancovs,  
R.Baksis, 
E.Starceva, 
I.Pizele, 
J.Pizelis, 
J.Butāns, 
D.Kuzmiča, 
T.Jefimova, 
O.Kokhanovsk
is, 
V.Jefimovs, 
V.Ivanovs, 
I.Jegeloviča, 
 A.Petjko,  
A.Beskins 
L.Startseva, 
Maksimenko, 
Rusakoviča, 
A.Stepanovs, 

Meža ceļa posmā no Krimuldas ielas līdz 
Dravnieku ielai un Dravnieku ielas 
rekonstrukcija 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plāna uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. Jautājums 
novirzīts Komunālās saimniecības pārvaldei izpētei. 

298.  Nodrošināt Stropu ezera ekoloģiju un 
apsaimniekošanu. 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Ņemts vērā Stropu ezera teritorijas sakārtošana ir iekļauta AP 
Investīciju plānā, uzdevuma V2-4 „Pilsētvides 
pieejamības nodrošināšana” pasākuma „Pilsētas 
ūdensmalu sakārtošana un labiekārtošana” ietvaros. 

299.  Nodrošināt meliorācijas sistēmas 
atjaunošanu. 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Ņemts vērā Papildināts pasākums V2-2-5 „Meliorācijas sistēmu 
uzturēšana un attīstība” „Rīcības plānā un Investīciju 
plānā uzdevuma V2-2 „Augstas kvalitātes komunālie 
pakalpojumi” ietvaros. 

300.  Nodrošināt Mazo Stropu rajona 
iedzīvotāju pieslēgšanu pie ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Papildināts Attīstības programmas pašreizējas 
situācijas raksturojums un analīzes pielikums 
„Ūdenssaimniecības attīstības pasākumi 
mikrorajonos no 2009. gada līdz 2015. gadam”. 
Jautājums novirzīts SIA „Daugavpils ūdens” izpētei. 
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V.Jefimovs, 
G.Kurkpetene, 
L.Sergejeva, 
V.Dolotovs, 
A.Jekimec,  
Kurkletis, 
A.Stupāns,  
D.Samovičš, 
D.Kirčenko,  
S.Kovalovs, 
I.Līne, 
R.Lobonarskis 
V.Simacovs  
R.Vasjukevičs, 
 

301.  J.Skrebels Ceļa posma Dzintaru – Dravnieku ielu 
izbūve Meža ceļa posmā līdz 
kooperatīvam „Sapnis D” 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plāna uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. Jautājums 
novirzīts Komunālās saimniecības pārvaldei izpētei. 

302.  J.Skrebels Dravnieku ielas rekonstrukcija 10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plāna uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. Jautājums 
novirzīts Komunālās saimniecības pārvaldei izpētei. 

303.  J.Pavļučenko Dravnieku ielas rekonstrukcija līdz 
kooperatīvam „Sapnis D” 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plāna uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. Jautājums 
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novirzīts Komunālās saimniecības pārvaldei izpētei. 

304.  J.Brijēns Regulāra sniega tīrīšana no Dravnieku un 
Dzintaru ielas. 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Ņemts vērā Jautājums novirzīts arī SIA „SPec.ATU”, jo šādu 
darbu veikšana ir uzņēmuma ikdienas pienākums, 
kas nav iekļaujams attīstības programmā kā īpaša 
prioritāte. 

305.  J.Skrebels Meliorācijas sistēmas atjaunošana, kas iet 
caur kooperatīvu „Sapnis”, Ķīmijas rajonu 
un Stropu ezeru. 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Ņemts vērā Papildināts pasākums V2-2-5 „Meliorācijas sistēmu 
uzturēšana un attīstība” „Rīcības plānā un Investīciju 
plānā uzdevuma V2-2 „Augstas kvalitātes komunālie 
pakalpojumi” ietvaros. 

306.  J.Skrebels Visus iedzīvotājus pieslēgt ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmai. 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Papildināts Attīstības programmas pašreizējas 
situācijas raksturojums un analīzes pielikums 
„Ūdenssaimniecības attīstības pasākumi 
mikrorajonos no 2009.gada līdz 2015.gadam”. 
Novirzīts jautājums SIA „Daugavpils ūdens”.  
Jautājums novirzīts SIA „Daugavpils ūdens” izpētei. 

307.  A.Sokolovs Dzintaru ielas – Dravnieku ielas 
savienošana ar apvedceļu caur Križiem. 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plāna uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. Jautājums 
novirzīts Komunālās saimniecības pārvaldei izpētei. 

308.  R.Salcevičs Uzbūvēt autoceļu no Krimuldas ielas pa 
Dravnieku ielu 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plāna uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. Jautājums 
novirzīts Komunālās saimniecības pārvaldei izpētei. 

309.  S.Dolgopolova Izveidot un uzturēt normālā stāvoklī 10.06.2013. Daļēji ņemts Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
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ceļus no Krimuldas ielas līdz Dravnieku 
ielai. 

priekšlikumu 
tabula 

vērā plāna uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. Jautājums 
novirzīts Komunālās saimniecības pārvaldei izpētei. 

310.  Ļ.Popkoviča Izveidot un uzturēt normālā stāvoklī 
ceļus no Krimuldas ielas līdz Dravnieku 
ielai. 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plāna uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. Jautājums 
novirzīts Komunālās saimniecības pārvaldei izpētei. 

311.  T.Šūpulniece Padarīt Dravnieku ielu sakārtotāku un 
pieejamāku. 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plāna uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. Jautājums 
novirzīts Komunālās saimniecības pārvaldei izpētei. 

312.  T.Drozdova Dravnieku ielas rekonstrukcija caur 
kooperatīvu „Sapnis D”. 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plāna uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. Jautājums 
novirzīts Komunālās saimniecības pārvaldei izpētei. 

313.  G.Vasiļjevs, 
I.Šarovs 

Sākot no asfaltētā meža ceļa uzbūvēt līdz 
Dravnieku ielai caur kooperatīvu 
„Sapnis”. 

10.06.2013. 
priekšlikumu 
tabula 

Daļēji ņemts 
vērā 

Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plāna uzdevuma V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas 
transporta infrastruktūra” ietvaros. Jautājums 
novirzīts Komunālās saimniecības pārvaldei izpētei. 

314.  SIA „Bīstamo 
atkritumu 
serviss” 

Aicinām Daugavpils pilsētas domi 
paredzēt programmā, ka atkritumu 
šķirošana tiek veikta poligonā „Cinīši” vai 
pie šā poligona, lai vienuviet koncentrētu 
atkritumu radīto piesārņojumu, 
samazinātu atkritumu transportēšanas 

15.07.2013. 
iesniegums 
2265/02.01.-
08. 

Ņemts vērā Atkritumu šķirošanas līnijas attīstības projekts 
Investīciju plānā izteikts šādi: „Atkritumu šķirošanas 
līnijas izveide ārpus blīvi apdzīvotām vietām”, taču 
gala lēmumu par atkritumu šķirošanas izvietošanu 
izlems atbildīgais – uzņēmums AS „Daugavpils 
specializētais autotransporta uzņēmums”, kas ir 
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distanci un līdz ar to – izmaksas. atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs 
Daugavpils pilsētā. 

315.  Politiskā 
partija 
„Tautas 
kontrole” 

Izslēgt no attīstības plānā iekļauto 
Atkritumu šķirošanas centra 
infrastruktūras uzlabošanu par 4 
miljoniem LVL Daugavpils pilsētas 
teritorijā 

10.07.2013. 
iesniegums 
2229/02.01.-
08. 

Ņemts vērā Atkritumu šķirošanas līnijas attīstības projekts 
Investīciju plānā izteikts šādi: „Atkritumu šķirošanas 
līnijas izveide ārpus blīvi apdzīvotām vietām”, taču 
gala lēmumu par atkritumu šķirošanas izvietošanu 
izlems atbildīgais – uzņēmums AS „Daugavpils 
specializētais autotransporta uzņēmums”, kas ir 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs 
Daugavpils pilsētā. 

316.  Politiskā 
partija 
„Tautas 
kontrole” 

Daugavpils HES būvniecība ar 
daudzfunkcionālo industriālo zonu. 

10.07.2013. 
iesniegums 
2229/02.01.-
08. 

Daļēji ņemts 
vērā 

No vides aizsardzības viedokļa Daugavpils HES 
būvniecība nav atbalstāma. Vides pārskatā papildus 
tiks iekļauta vispārēja informācija par 
hidroelektrostaciju ietekmi uz teritorijas dabas 
vērtībām. 

Turklāt HES būvniecība nav pašvaldības 
kompetence, lēmumus par šādu objektu izbūvi 
pieņem VAS „Latvenergo”, un šāds projekts pašlaik 
nav prioritārs.  

Ņemot vērā moderno HES augsto automatizācijas 
pakāpi, radīto darba vietu skaits būs ļoti mazs, pēc 
VAS „Latvenergo” sniegtajiem datiem – līdz 10 darba 
vietām. 

Pašvaldība var sadarbībā ar VAS „Latvenergo” un 
pieaicinātiem speciālistiem enerģētikas jomā  veikt 
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izpēti par HES būvniecības iespējām Daugavpils 
tuvumā, ņemot vērā ES pieredzi. 

317.  Politiskā 
partija 
„Tautas 
kontrole” 

Daļēji pārvest katlu mājas TEC-1, TEC-2 
un TEC-3 uz ekonomiski izdevīgāko un 
lētāko apkures izmaksu un videi 
draudzīgu alternatīvu energoresursu bio-
koģenerāciju. 

10.07.2013. 
iesniegums 
2229/02.01.-
08. 

Daļēji ņemts 
vērā 
 

Attīstības programmas Rīcības plānā uzdevuma V2-
1 „Energoefektivitātes pasākumu veikšana”  
pasākums V2-1-1 „Izstrādāt un realizēt Daugavpils 
pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu” 
nosaka veikt nepieciešamas izpētes par  videi 
draudzīgu alternatīvu energoresursu izmantošanas 
iespējām katlu mājās TEC-1, TEC-2 un TEC-3;  
siltumapgādes infrastruktūras modernizāciju u.c. 

318.  Politiskā 
partija 
„Tautas 
kontrole” 

Daugavpils pilsētas daudzdzīvokļu māju 
energoaudits ar energoefektivitātes 
paaugstināšanu, samazinot komunālo 
pakalpojumu izmaksas. 

10.07.2013. 
iesniegums 
2229/02.01.-
08. 

Ņemts vērā Ēku siltināšanas pasākumi paredzēti Rīcības plānā 
un Investīciju plānā uzdevuma V2-1 
„Energoefektivitātes pasākumu veikšana” ietvaros. 

 

319.  Politiskā 
partija 
„Tautas 
kontrole” 

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 
atjaunošana un labiekārtošana. 

10.07.2013. 
iesniegums 
2229/02.01.-
08. 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā tika iekļauts 
pasākuma S2-2-1 „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 
labiekārtošana” ietvaros. 

320.  Politiskā 
partija 
„Tautas 
kontrole” 

Daugavpils „Mežciema” jeb „Poguļankas” 
sanatorijas ēkas restaurācija/ renovācija 
ar atpūtas kūrorta vietu labiekārtošanu. 

10.07.2013. 
iesniegums 
2229/02.01.-
08. 

Daļēji ņemts 
vērā 

Sanatorijas „Mežciems” īpašnieks ir privātpersona, šī 
iemesla dēļ pašvaldībai nav tiesību patvaļīgi rīkoties 
minētajā īpašumā. Taču šāds komentārs ir nozīmīgs 
pilsētas tūrisma produktu attīstībai, tāpēc ir iekļauts 
Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.5.4. 
sadaļā „Tūrisma attīstība”, minot, ka pašvaldības 
uzdevums ir aicināt privātpersonas, kuru īpašumā ir 
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nozīmīgi kultūrvēsturiskie objekti vai ar tūrismu, 
kultūru un rekreāciju saistīti objekti, veikt šo 
objektu sakopšanu vai darbības atjaunošanu, 
vienlaikus norādot uz iespējām saņemt ES 
struktūrfondu līdzfinansējumu. Kā piemērs ir minēta 
sanatorija „Mežciems”. AP Rīcības plānā noteikts 
pasākums E2-3-4 „Atbalsts rekreācijas un 
ārstniecības kompleksu izveidošanai Daugavpils 
pilsētā”. 

321.  Politiskā 
partija 
„Tautas 
kontrole” 

Municipālo māju atjaunošana un 
ierīkošana, lai nodrošinātu dzīvesvietu 
jaunajām ģimenēm. 

10.07.2013. 
iesniegums 
2229/02.01.-
08. 

Ņemts vērā  Rīcības plānā un Investīciju plāna uzdevuma S2-2 
„Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni” ir 
pasākums S2-2-6 „Atbalsta sistēmas izveide 
ģimenēm ar bērniem, nodrošinot ar pašvaldības 
dzīvokli”. 

322.  Politiskā 
partija 
„Tautas 
kontrole” 

Invalīdu, neredzīgo, kurlmēmo un garīgi 
slimo pacientu integrācija sabiedrībā. 

10.07.2013. 
iesniegums 
2229/02.01.-
08. 

Ņemts vērā Sociālās atstumtības riska grupu integrācijas 
pasākumi ir iekļauti Investīciju plānā uzdevuma 2-3 
„Sociālie pakalpojumi un palīdzība” pasākuma „S2-3-
4 Rehabilitācijas programmas sociālā riska 
cilvēkiem” ietvaros. 

323.  Politiskā 
partija 
„Tautas 
kontrole” 

Daugavpils multidisciplinārā medicīnas 
brigādes punkta izveide. 

10.07.2013. 
iesniegums 
2229/02.01.-
08. 

Nav ņemts 
vērā 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu 
nodrošināšana nav pašvaldības funkcija. 

324.  Politiskā 
partija 
„Tautas 

Ir jāpārskata, jāizanalizē un jāpievērš 
īpaša uzmanība katram punktam, kas 
iekļauti Investīciju plānā, pozīcijas un 

10.07.2013. 
iesniegums 
2229/02.01.-

Ņemts vērā Katrs punkts, kas iekļauts Investīciju plānā, ir 
pārskatīts, analizēts, kā arī izvērtēts tā lietderīgums. 
Ja pašvaldības ikgadējā budžetā nav paredzēti 
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kontrole” aktivitātes lietderīgumus, īpaši pievēršot 
uzmanību tām pozīcijām, kuru 
finansējums paredzēts no pašvaldības 
budžeta.  

08. līdzekļi atsevišķu konkrētajā gadā paredzēto 
investīciju plānā paredzēto projektu īstenošanai, tad 
tiks veikta investīciju plāna aktualizācija, lai 
nodrošinātu konkrētajā gadā īstenojamās darbības. 

325.  Politiskā 
partija 
„Tautas 
kontrole” 

Lūdzam rast iespēju iekļaut attīstības 
programmā aktivitāti „Daugavpils 
Speciālā Ekonomiskā Industriālā Zona” 
(Daugavpils SEIZ). 

15.07.2013. 
iesniegums 
2287/02.01.-
08. 

Daļēji ņemts 
vērā 

Pašlaik speciālās ekonomiskās zonas izveide nav 
iespējama saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, taču 
līdz 2018. gadam var rasties iespēja to izveidot. 
Tāpēc Rīcības plāna uzdevums E2-1 „Efektīvs 
uzņēmējdarbības atbalsts” ir papildināts ar 
pasākumu „Normatīvo aktu monitoringa veikšana 
par iespējām izveidot speciālo ekonomisko zonu”. 

326.  Biedrība 
„Mans 
mājoklis – 
mans 
cietoksnis” 

Lūdzu pagarināt publisko apspriešanu 
līdz 2013. gada 1. septembrim sakarā ar 
nepietiekamo iedzīvotāju informēšanu 
par publiskās apspriešanas norisi.  

15.07.2013. 
iesniegums nr. 
2288/02.01-
08. 

Nav ņemts 
vērā 

Pamatojoties uz 2009. gada 25. augusta MK 
noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā” 12.2 un 13 punktiem, 
informējam, ka Daugavpils pilsētas dome, lai 
iespējami labāk sasniegtu mērķauditoriju,  izvēlējās 
piemērotākos sabiedrības līdzdalības veidus, lai 
veicinātu atklātu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības 
iesaistīšanu attīstības plānošanas procesā. Turklāt 
publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 374 
dažādi priekšlikumi, kas liecina par sabiedrības 
augsto informētības un aktivitātes līmeni. 

327.  Biedrība 
„Mans 
mājoklis – 
mans 

Piedāvāju izslēgt atkritumu līnijas 
modernizāciju no pilsētas robežām, 
pamatojoties ar to, ka publiskajā 
apspriešanā pret to parakstījās 12 000 

15.07.2013. 
iesniegums nr. 
2288/02.01-
08. 

Ņemts vērā Atkritumu šķirošanas līnijas attīstības projekts 
Investīciju plānā izteikts šādi: „Atkritumu šķirošanas 
līnijas izveide ārpus blīvi apdzīvotām vietām”, taču 
gala lēmumu par atkritumu šķirošanas izvietošanu 
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cietoksnis” iedzīvotāju. izlems atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniedzējs Daugavpils pilsētā. 

Lēmums par vietas izvēli būs veikts pēc pilnas 
izmaksu – ieguvumu analīzes veikšanas. 

328.  Biedrība 
„Mans 
mājoklis – 
mans 
cietoksnis” 

Izslēgt izmaksas privātā sektora 
labiekārtošanai un ceļu celtniecībai 
Mežciemā, izmantojot ES valstu pieredzi, 
privāto teritoriju labiekārtošanu ieslēgt 
īpašnieku ar augstu dzīves līmeni 
pienākumos. 

15.07.2013. 
iesniegums nr. 
2288/02.01.-
08. 

Ņemts vērā Privātīpašumu labiekārtošana netiks finansēta no 
pašvaldības budžeta, visi infrastruktūras attīstības 
pasākumi, kuri ir iekļauti Attīstības programmā, 
attiecas tikai uz pašvaldībai piederošajām ēkām un 
zemi. 

329.  Biedrība 
„Mans 
mājoklis – 
mans 
cietoksnis” 

Ieslēgt attīstības programmā pasākumus 
lielas iedzīvotāju daļas dzīves līmeņa 
paaugstināšanai, dzīvokļu īpašnieku un 
īrnieku pilsētas daudzdzīvokļu mājās 
tiesību aizsardzību, komunālo 
pakalpojumu patērētāju tiesību 
aizsardzību.  

15.07.2013. 
iesniegums nr. 
2288/02.01.-
08. 

Ņemts vērā Iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšana ir viena no 
būtiskākajām Attīstības programmas prioritātēm, 
kas jau ir iekļauta dokumentā.  

Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 
sadaļā 1.6.1. „Pārvaldes resursi” ir iekļauts 
priekšlikums par saistošo noteikumu izstrādi: 

 „Saistošie noteikumi par dzīvokļu īpašnieku 
un īrnieku pašvaldības daudzdzīvokļu mājās 
tiesībām”; 

 „Saistošie noteikumi par komunālo 
pakalpojumu patērētāju tiesībām”. 

330.  Biedrība 
„Mans 
mājoklis – 
mans 

Ieslēgt attīstības programmā pasākumus 
pilsētas mikrorajonu labiekārtošanai, 
infrastruktūras attīstībai, pasākumus 
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 

15.07.2013. 
iesniegums nr. 
2288/02.01.-
08. 

Ņemts vērā Rīcības plānā un Investīciju plānā iekļauts uzdevumu 
S2-2 „Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni”, V2-1 
„Energoefektivitātes pasākumu veikšana”  ietvaros. 
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cietoksnis” palielināšanai, remontam un 
atjaunošanai 

331.  Biedrība 
„Mans 
mājoklis – 
mans 
cietoksnis” 

Norīkot 2008. – 2014. gadu attīstības 
programmas „Mana pils Daugavpils” 
pasākumu izpildīšanas auditu, saskaņā ar 
kuru pilsētas attīstībā it kā tika ieguldīti 
vairāk nekā 172 miljoni latu, no kuriem 
lielākā daļa it kā tika notērēti transporta 
infrastruktūras attīstībā, tomēr nav 
realizēta lielākā daļa projektu komunālo 
pakalpojumu sfērā. 

1515.07.2013. 
iesniegums nr. 
2288/02.01.-
08. 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana 
pils Daugavpils” 2008.-2014.gadam uzraudzības 
ziņojums tika veikts 2013.gadā, ņemot vērā 
pašvaldības struktūrvienību, kapitālsabiedrību 
regulāri sniegto informāciju, kā arī statistikas datu 
bāzes informāciju. Dokuments ir pieejams 
Daugavpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē. 

332.  Sociālo lietu 
pārvalde 
Investīciju 
plāns 
 

Palabot aktivitāti: 
Jauniešu mājas izveide Komandanta ielā 
2. 
Papildināt ar aktivitāti: 
Izveidot sociālo iniciatīvu centru 
„Tolerance” Komandanta ielā 3.  

 Tehniskā projekta izstrāde – 9 
000; 

 Ēkas renovācija – 320 000; 
 Specializēta bērnu rotaļu, sporta 

laukuma izveide, teritorijas 
labiekārtošana – 210 000. 

15.07.2013. 
iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Uzdevuma S2-2 „Pieejams mājoklis ar pievilcīgu 
apkārtni” projekts „Jauniešu mājas izveide 
Komandanta ielā 2” ir labots uz: 

„Izveidot sociālo iniciatīvu centru „Tolerance” 
Komandanta ielā 3”, 

Papildināts ar apakš pasākumiem: 

 Tehniskā projekta izstrāde – 9 000; 
 Ēkas renovācija – 320 000; 
 Specializēta bērnu rotaļu, sporta laukuma 

izveide, teritorijas labiekārtošana – 210 000. 

333.  Sociālo lietu 
pārvalde 
Investīciju 
plāns 

Papildināt ar aktivitāti: 
Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programmas projekta „Dabas 
terapija vienlīdzīgas dzīves vides 

15.07.2013. 
iesniegtais 
priekšlikums, 
elektroniski 

Ņemts vērā Investīciju plāna uzdevums S2-3 „Sociālie 
pakalpojumi un palīdzība” ir papildināts ar projektu 
„Sociālās infrastruktūras uzlabošana Igaunijas-
Latvijas-Krievijas programmas projekta „Dabas 
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 pilnveidošanai Latvijas un Krievijas 
pierobežas reģionos”  
No 2013.gada līdz 2014.gadam (14 
mēneši) 
Mācības, semināri un nometnes 

1. Trīs 3-dienu mācības par Dabas terapiju 
18 sociālajiem darbiniekiem, Daugavpilī 
un Pleskavā. 

2. 2 starptautiskas vasaras nometnes „Back 
to Nature”, 64 bērniem no daudzbērnu un 
nepilnajām ģimenēm (bērnu vecums 12-
14), Daugavpils (LV) un Pleskava (RU). 
Katras nometnes ilgums – 7 dienas. 
Dažādi dabas terapijas kursi tiks 
nodrošināti – terapija, kanisterapija, 
fitoterapija, smilšu terapija u.c. 

3. Divi 2-dienu semināri brīvā dabā 80 
vecākiem un viņu bērniem ar īpašām 
vajadzībām, Daugavpils (LV) un Pleskava 
(RU). Programmā – dažādi dabas 
terapijas veidi, speciālistu konsultācijas. 

4. Noslēguma pasākums kopā ar trešo 
dabas terapijas semināru sociālajiem 
darbiniekiem, 40 dalībnieki, Daugavpils, 
LV. 
Sociālās infrastruktūras uzlabošana 
Jauna pandusa ierīkošana Daugavpils 
bērnu namā-patversmē "Priedīte"; 

iesūtīts terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai 
Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” ietvaros”. 
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aprīkojums Daugavpils pilsētas Dienas 
aprūpes centram personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, t.sk. 2 ratiņkrēslu 
pacēlāji (pie mikroautobusa stiprināms, 
iekštelpās izmantojams). 
154 774,13 LVL, t.sk. ENPI 
līdzfinansējums 90 % - 139 296,72 
LVL, nacionālais finansējums 10% - 15 
477,41 LVL 
30 954,12 LVL, no tiem: 
ENPI līdzfinansējums 27 858,71 LVL,  
90% 
Pašvaldības finansējums 1547,72  LVL,  
5% 
Valsts budžeta dotācija  1547,72  LVL,   
5% 

334.  Glābšanas 
dienests 

Papildināt ar aktivitāti: 
 Glābšanas dienesta speciālistu 

aprīkojums divām vietām - 4 000 
(2014.g) 

15.07.2013. 
iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Investīciju plāna uzdevums S2-6 „Sabiedriskās 
drošības un kārtības uzlabošana” papildināts ar 
projektu: 

 Glābšanas dienesta speciālistu aprīkojums 
divām vietām - 4 000 (2014.g) 

335.  Glābšanas 
dienests 

Papildināt ar aktivitāti: 
Štata palielināšanas peldsezonas laikā pie 
Šūņu ezera, Ruģeļu ūdenskrātuves - 4 
000 (regulāri sākot no 2014) 

15.07.2013. 
iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Investīciju plāna uzdevums S2-6 „Sabiedriskās 
drošības un kārtības uzlabošana” papildināts ar 
projektu: 

 Štata palielināšanas peldsezonas laikā pie 
Šūņu ezera, Ruģeļu ūdenskrātuves - 4 000 
(regulāri sākot no 2014) 
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336.  Glābšanas 
dienests 

Papildināt ar aktivitāti: 
 Stropu ēkas jumta renovācija un 

iekštelpu remonts -  60 000 
(2015) 

15.07.2013. 
iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Investīciju plāna uzdevums S2-6 „Sabiedriskās 
drošības un kārtības uzlabošana” papildināts ar 
projektu: 

 Stropu ēkas jumta renovācija un iekštelpu 
remonts -  60 000 (2015). 

337.  Glābšanas 
dienests 

Papildināt ar aktivitāti: 
 Grīva stacijas žogu rekonstrukcija 

– 2 0000 (2014) 

15.07.2013. 
iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Investīciju plāna uzdevums S2-6 „Sabiedriskās 
drošības un kārtības uzlabošana” papildināts ar 
pasākumu: 

 Grīva stacijas žogu rekonstrukcija – 2 0000 
(2014) 

338.  Glābšanas 
dienests 

Papildināt ar aktivitāti: 
 Ūdenslīdēju tērpi (sausais, trīs 

slapji) – 1 200 (2015) 
 Daugavas upes gultnes 

apsekošana, gultnes 
padziļināšanas pasākumi (veiks 
piesaistīti speciālisti) 

15.07.2013. 
iesniegtie 
priekšlikumi 

Ņemts vērā Investīciju plāna uzdevums S2-6 „Sabiedriskās 
drošības un kārtības uzlabošana” papildināts ar 
pasākumiem: 

 Ūdenslīdēju tērpi (sausais, trīs slapji) – 1 200 
(2015) 

 Daugavas upes gultnes apsekošana, gultnes 
padziļināšanas pasākumi (veiks piesaistīti 
speciālisti) 

339.  PAS 
„Daugavpils 
siltumtīkli” 
Investīciju 
plāns 

Lūdzu dzēst projektu: 
 2. V.maģistrāles siltumtīklu posma no 
Vk-5-5-4 līdz Vk-5-5-4/1 (L= 80 m, 2D 
200 mm) nomaiņa un savienojošā posma 
no Vk-5-5-4 Varšavas un Arodu ielas 
krustojumā līdz Xk-30 Malu ielā (L=500 
m, 2D 200 mm) izbūve I.posms 
Jaunbūves mikrorajonā 

11.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 
 

Ņemts vērā Projekts ir izņemts no Attīstības programmas. 
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Ir projektētāju informācija par šā projekta 
nelietderību 

340.  E.Kokins 
77.lpp. 

Pašvaldība būtu vēlams izstrādāt brīvi 
pieejamu datu bāzi par Daugavpils 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas 
pieslēgtas pilsētas centralizētai 
siltumapgādei, kurā iedzīvotāji, māju 
pārvaldnieki un citi interesenti var 
iepazīties ar dzīvojamo māju 
energoefektivitātes rādītājiem. 

15.07.2013 
Priekšlikumu 
tabula 
 
 

Ņemts vērā Priekšlikums ir iekļauts Pašreizējas situācijas 
raksturojums un analīzes 1.4. sadaļas „Tehniskā 
infrastruktūra” 1.4.2. apakšsadaļā „Mājokļi”, kā arī 
Investīciju plāna uzdevumā V2-1 
„Energoefektivitātes pasākumu veikšana” kā 
aktivitāte „Datu bāzes izstrāde par Daugavpils 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pieslēgtas 
pilsētas centralizētai siltumapgādei”. 

341.  E.Kokins 
Esošajā analīzē 

Precizēt Daugavpils pilsētas domes 
struktūru 18.pielikumā 

15.07.2013. 
Priekšlikumu 
tabula 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas domes struktūra (18. pielikums) 
ir precizēta. 

342.  Pilsētplānoša
nas un 
būvniecības 
departaments 
Esošajā analīzē 

Graustu māju saraksts iesūtīts 
elektroniski. 
Papildināt esošo analīzi ar pašvaldības 
rīcību degradēto būvju sakārtošanā.  

15.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.4. 
sadaļas „Tehniskā infrastruktūra” 1.4.2. apakšsadaļa 
„Mājokļi” papildināta ar Daugavpils pilsētas 
teritorijā esošo graustu sarakstu. 

343.  Daugavpils 
Tūrisma 
informācijas 
centrs 
Esošajā analīzē 

Tūrisms 
Īpaši labvēlīgs nosacījums tūrisma 
attīstībai ir Daugavpils daudzkulturālā 
vide un iedzīvotāju svešvalodu 
zināšanas????? (Daugavpils tūrismā 
lielākā problēma ir tā, ka cilvēki, kas 
strādā apkalpojošajā sfērā,  neprot 
svešvalodas, kas apgrūtina komunicēšanu 
ar ārvalstu tūristiem. Cita lieta, ir tā , ka te 

06.06.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Nav ņemts 
vērā 

Ņemot vērā to, ka AP iekļautā vīzija ir „Daugavpils ir 
Austrumbaltijas zināšanu ekonomikas lokomotīve 
un labsajūtas galvaspilsēta”, Daugavpils tiek 
aplūkota kā tūrisma pakalpojumu sniedzēja 
Austrumbaltijas reģionā, kur tieši krievu valodas 
zināšanas ir svarīgas. Turklāt gan darba grupās, gan 
publiskajās apspriešanās eksperti un sabiedrības 
pārstāvji atzina, ka visi Daugavpils iedzīvotāji ne 
vien pārvalda krievu valodu, bet arī jauniešiem ir arī 
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ir komfortabla vide Krievijas un 
Baltkrievijas tūristiem, jo Daugavpilī visi 
runā krievu valodā)   

labas angļu valodas zināšanas. Ir liels iedzīvotāju 
skaits, kuri pārvalda vācu valodu. 

344.  Daugavpils 
Tūrisma 
informācijas 
centrs 
Esošajā analīzē 

teksts no 102.lpp. - Kā galvenos pilsētas 
trūkumus ārvalstu tūristi minēja vājo 
apkalpošanu sabiedriskajās vietās 
svešvalodu nepietiekamo zināšanu dēļ.  
Daugavpilī ir vairāki tūrisma operatori 
!!!! (Daugavpilī nav neviena tūrisma 
operatora, ir tikai tūrisma aģentūras, kas 
pārdod tūrisma operatoru produktus) un 
ceļojumu biroji, kas sniedz ārvalstu 
ceļojumu organizēšanas pakalpojumus, 
taču tikai viens ceļojumu birojs sniedz 
pakalpojumus iekšējā (ir iekšzemes 
tūrisms) tūrisma plānošanai. 

06.06.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā. Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.5.4. 
sadaļa „Tūrisma attīstība” ir papildināta ar 
informāciju par Daugavpilī esošajiem tūrisma 
operatoriem. 

345.  Daugavpils 
Tūrisma 
informācijas 
centrs 
Esošajā analīzē 

Radot papildus jaunus, interesantus 
tūrisma objektus un attīstot jau esošos 
objektus, iekšzemes tūrisma 
operatoru???  (tūrismā nav jēdziena 
iekšzemes tūrisma operators) skaitu 
nepieciešams palielināt, tādējādi radot arī 
konkurenci un lielāku tūrisma operatoru 
aktivitāti tūristu piesaistei pilsētā, kas 
veicinās naudas „importu”. 

06.06.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Jēdziens „iekšzemes tūrisma operatori” aizstāts ar 
„tūrisma operatori, kuri galvenokārt piedāvā vietējā 
mēroga tūrisma pakalpojumus”. 

346.  Daugavpils 
Tūrisma 

Ņemot vērā to, ka pilsētā tūrisma mērķi ir 
ļoti dažādi??? (kur tas ir apgalvots, ir 

06.06.2013. 
iesūtīts 

Ņemts vērā Svītrots: „Ņemot vērā to, ka pilsētā tūrisma mērķi ir 
ļoti dažādi”. 
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informācijas 
centrs 
Esošajā analīzē 

dažādi mērķi, nozarei ir viens mērķis, tas 
ir formulēts tūrisma attīstības 
programmā) visas ekonomikas nozares ir 
svarīgas tūristu piesaistei. 
Piemēram, kvalitatīva infrastruktūra, 
pieejami izglītības un veselības aprūpes 
pakalpojumi veicina darījumu tūrisma 
attīstību.  Nepiekrītu.  Darījumu tūrismu 
veido: individuālais biznesa tūrisms, 
galvenokārt saistīts ar kāda cilvēka 
profesionālo darbību un pārvietošanās 
nepieciešamību šajā sakarā; izstādes; 
gadatirgi; semināri; kongresu un 
konferenču industrija;  

elektroniski 
 

Teksts „pieejami izglītības un veselības aprūpes 
pakalpojumi veicina darījumu tūrisma attīstību” 
aizstāts ar „pieejami izglītības un veselības aprūpes 
pakalpojumi veicina tūristu ierašanos Daugavpilī ar 
mērķi saņemt šeit tam pakalpojumus, un konkurēt 
ar citām pašvaldībām šo pakalpojumu sniegšanā.” 

347.  Daugavpils 
Tūrisma 
informācijas 
centrs 
Esošajā analīzē 

99.-100.lpp.  
Savukārt unikālu   zīmolu izveide un 
tirdzniecības nozares attīstība veicina 
specifiskas darījumu tūrisma nozares – 
iepirkšanās tūrisma – attīstību, kas 
Daugavpils gadījumā ir ļoti nozīmīga 
ērtās atrašanās vietas un pilsētas lieluma 
dēļ.   
jāsvītro ārā.  Iepirkšanās tūrismam nav 
nekāda sakara ar darījumu tūrismu.   
Dominējošais pilsētā tomēr ir iekšzemes 
tūrisms.  Iekšzemes tūrisms ir 
dominējošais visā Latvijā.  

06.06.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Teksts: „Savukārt unikālu   zīmolu izveide un 
tirdzniecības nozares attīstība veicina specifiskas 
darījumu tūrisma nozares – iepirkšanās tūrisma – 
attīstību, kas Daugavpils gadījumā ir ļoti nozīmīga 
ērtās atrašanās vietas un pilsētas lieluma dēļ.” ir 
svītrots. 

Teksts „Dominējošais pilsētā tomēr ir iekšzemes 
tūrisms.” arī ir svītrots. 
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348.  Daugavpils 
Tūrisma 
informācijas 
centrs 
Esošajā analīzē 

103.lpp. 
Daugavpilī ir 12 restorāni. Ķīniešu 
restorāni „GoldenDragon” un “Happy 
Panda”.  
Vairums ēdināšanas uzņēmumu ir 
izvietojušies pilsētas centrā, kas ir 
tūristiem ērtākā vieta. Cietoksnī  M.Rotko 
mākslas centrā darbojas kafejnīca 
“Arsenāls”, netālu no cietokšņa ir 
izveidojusies kafejnīca „Dvinskas sēta”, 
tādējādi padarot Cietokšņa teritoriju 
tūristiem draudzīgāku. 

06.06.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Labots: 

Teksta: „Daugavpilī ir 10 restorāni, no kuriem četri 
atrodas viesnīcās un viesu mājās. Prestižākie un 
populārākie restorāni ir „Gubernators” un Ķīniešu 
restorāns „GoldenDragon”. Pilsētā atrodas arī Latvijā 
populārais restorāns „TexMex”.” vietā rakstīts: 
„Daugavpilī ir 12 restorāni. Ķīniešu restorāni 
„GoldenDragon” un “Happy Panda”.  

Vairums ēdināšanas uzņēmumu ir izvietojušies 
pilsētas centrā, kas ir tūristiem ērtākā vieta. 
Cietoksnī  M.Rotko mākslas centrā darbojas 
kafejnīca “Arsenāls”, netālu no cietokšņa ir 
izveidojusies kafejnīca „Dvinskas sēta”, tādējādi 
padarot Cietokšņa teritoriju tūristiem draudzīgāku.”. 

349.  Daugavpils 
Tūrisma 
informācijas 
centrs 
Esošajā analīzē 

104.lpp. 
Lielākā daļa tūristu, kas ierodas 
Daugavpilī, ir individuālie ceļotāji, kas 
paši izvēlas un veido savus maršrutus un 
taupīgi izturas pret tūrisma izdevumiem. 
Šis apgalvojums nav saprotams, kā var 
izturēties pret tūrisma izdevumiem, un kas 
ir tūrisma izdevumiem. Labāk izsvītrot.  

06.06.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Labots: 

„Lielākā daļa tūristu, kas ierodas Daugavpilī, ir 
individuālie ceļotāji, kas paši izvēlas un veido savus 
maršrutus un taupīgi izturas pret tūrisma 
izdevumiem” svītrots no Attīstības programmas. 

350.  Daugavpils 
Tūrisma 
informācijas 
centrs 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas 
muzejs ir novada kultūrvēstures 
mantojuma glabātājs, piedāvā tūristiem 
ekspozīcijas par novada vēsturi un dabu, 

06.06.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Veikti labojumi: 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs ir 
novada kultūrvēstures mantojuma glabātājs, piedāvā 
tūristiem ekspozīcijas par novada vēsturi un dabu, 
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Esošajā analīzē daudzveidīgas izstādes, kā arī 
interaktīvas programmas. Daugavpils 
tūrisma industrijai tas ir jāņem vērā un 
tūrisma pakalpojumi jāveido tieši šai 
auditorijai. Starp šiem diviem teikumiem 
nav nekādas sasaistes??? Par kādu 
auditoriju ir runa??? Jo lielāks pilsētā būs 
interesanto objektu klāsts, jo pievilcīgāka 
pilsēta būs tūristiem, kas paši plāno 
savus ceļojumus un veido savus 
maršrutus.  Tūrismā pievilcība bāzējas 
nevis uz interesantiem objektiem, bet uz 
pievilcīgiem tūrisma produktiem.  

daudzveidīgas izstādes, kā arī interaktīvas 
programmas. Daugavpils tūrisma industrijai tas ir 
jāņem vērā un tūrisma pakalpojumi arī turpmāk 
jāveido, balstoties uz kultūrvēsturisko objektu 
tūrisma produktu piedāvājumu. 

Veikti labojumi: 

Jo lielāks pilsētā būs pievilcīgo tūrisma objektu 
klāsts, jo pievilcīgāka pilsēta būs tūristiem, kas paši 
plāno savus ceļojumus un veido savus maršrutus 

351.  Daugavpils 
Tūrisma 
informācijas 
centrs 
Esošajā analīzē 

105.lpp.  
Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ir 
pieejami 5 peldbaseini, 2 boulinga halles 
ar mūsdienīgāko boulingu, 1 halle 
vasaras laikā (tūrisma sezonā) laivu 
nomas „Mučas” populārākie ūdens 
tūrisma maršruti. 
Taču ir jāveic nepieciešamie sadarbības 
soļi, lai šos pakalpojumus mērķētu (kas 
tas ir par vārdu???), reklamētu un 
popularizētu pilsētas viesu vidū kā 
tūrisma papildiespējas Daugavpils 
pilsētas starptautiskajiem pasākumiem. 
Tas viss sen jau tiek darīts. 

06.06.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Daļēji ņemts 
vērā 

Tas, ka pasākumi jau tiek veikti, nenozīmē, ka tie tiek 
veikti pietiekami efektīvi, par ko liecina arī tūrisma 
statistikas dati.  

Tūrisma statistikas dati liecina par to, ka tūrisma 
aktivitāte pilsētā nav pārāk liela, taču, tā kā tūrisms 
arī ir viena no prioritārajām nozarēm, kas iekļauta 
Attīstības stratēģijā, ir nepieciešama lielāka tūristu 
skaita piesaiste. 
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352.  Daugavpils 
Tūrisma 
informācijas 
centrs 
Esošajā analīzē 

Pie darījumu tūrisma var pieskaitīt arī 
iepirkšanos, kas ir īpaši nozīmīgi tuvējo 
novadu iedzīvotājiem.  šī atkāpe 
jāizsvītro, tam nav nekāda sakara ar 
darījumu tūrismu. Daugavpilī atrodas 
tirdzniecības centri „Ditton Nams”, „Solo”, 
u.c., kuros iespējams iegādāties sadzīves 
preces, modes preces, pārtiku 
106. lpp. 
Pilsētā sabiedrisko transportu pieturās 
tiek izvietotas komercreklāmas. Pilsētā 
galvenajos tūristu plūsmas virzienos ir 5 
(7)informatīvās kartes ar apskates 
objektiem 
Pilsēta līdz šim nav organizējusi tūrisma 
veicināšanas pasākumus radio un TV 
nacionālā mērogā. Protams, ka ir, gan LR 
1, gan Latvijas tūrisma veicināšanas 
kampaņa “Atklāj Latviju no jauna!” 

06.06.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Esošās situācijas analīzes 1.5.4. sadaļa „Tūrisma 
attīstība” ir labota, svītrots teksts: „Pie darījumu 
tūrisma var pieskaitīt arī iepirkšanos, kas ir īpaši 
nozīmīgi tuvējo novadu iedzīvotājiem”.  Tā vietā 
ietverts: „Gan iekšzemes, gan ārvalstu tūristi” dodas 
uz Daugavpili ar mērķi iepirkties. 

Labots teksts: 

Pilsētā sabiedrisko transportu pieturās tiek 
izvietotas komercreklāmas. Pilsētā galvenajos 
tūristu plūsmas virzienos ir 7 informatīvās kartes ar 
apskates objektiem. 

Labots teksts: 

Līdz šim pilsēta ir organizējusi tādus tūrisma 
veicināšanas pasākumus medijos kā dalību kampaņā 
„Atklāj Latviju no jauna!”, kā arī ir notikusi dalība 
Latvijas Radio 1 raidījumos. Taču aktīvākai tūrisma 
piesaistei būtu nepieciešama biežāka interaktīvo 
tūrisma kampaņu organizēšana. 

353.  Daugavpils 
Tūrisma 
informācijas 
centrs 
Esošajā analīzē 

 Darījumu tūrisms 
Tūrisma resursu kvalitatīvais 
raksturojums  
Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 
pietrūkst profesionalitātes (tas ir pārāk 
skaļš apgalvojums  un vienlaikus 
apvainojums tūrisma nozarē 

06.06.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 
 

Ņemts vērā Esošās situācijas analīzes 1.5.4. sadaļa „Tūrisma 
attīstība” ir labota, svītrots teksts „Tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem pietrūkst 
profesionalitātes”, laboti termini: 

„Vietējie tūristi” vietā: „iekšzemes tūristi”, 

„Starptautiskie tūristi” vietā: „ārvalstu tūristi”. 
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strādājošajiem, t.sk. tiem, kam ir tūrisma 
speciālistu izglītība, runa ir par to, ka 
nozarē strādājošajiem ir jāpilnveido 
iemaņas, prasmes un zināšanas, un 
regulāri jāseko tūrisma nozares attīstības 
tendencēm)  pilsētā trūkst vienota 
informatīva materiāla gidiem, netiek 
veikta gidu pakalpojuma kvalitātes 
novērtējums. 
Kā tiek secināts pilsētas tūrisma 
attīstības koncepcijā, Daugavpils tēls 
būtiski ierobežo gan vietējo, gan 
starptautisko tūristu interesi par kultūras 
pasākumiem, kas notiek Daugavpilī.  Kas 
tūrismā ir vietējie un starptautiskie 
tūristi? Nav tādu apzīmējumu. Ir 
iekšzemes un ārvalstu. 

354.  Kapitālsabied
rību 
pārraudzības 
nodaļa 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 
stratēģiski svarīgas nozares : 

- Siltumapgāde  
(Elektroenerģija, gāzes apgāde, 
siltumapgāde un gaisa 
kondicionēšana (NACE 2. - 35). 

- Ūdens ieguve, attīrīšana un 
apgāde (NACE 2. - 36.00) 

- Notekūdeņu savākšana un 
attīrīšana (NACE 2. - 37.00) 

- Atkritumu apsaimniekošana  

01.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības stratēģiski svarīgās 
nozares ir iekļautas Attīstības programmas Rīcības 
plānā, Rīcības virziena „V2 Kvalitatīva, videi 
draudzīga sociālā un tehniskā infrastruktūra” 
ietvaros. 

Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.4. 
sadaļa „Tehniskā infrastruktūra” papildināta ar 
informāciju par pašvaldības mērķiem un 
uzdevumiem komunālās saimniecības jomā. 
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(Sanitārija un citi atkritumu 
apsaimniekošanas 
pakalpojumi (NACE 2. - 39.00)) 

Viens no pašvaldības galvenajiem 
uzdevumiem, organizēt iedzīvotājiem 
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde 
un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu 
savākšana, novadīšana un attīrīšana) 
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 
dzīvojamais fonds saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmo punktu. 
Tāpēc Daugavpils pilsētas pašvaldībai šīs 
nozares ir stratēģiski svarīgas, jo 
nodrošināt komunālos pakalpojumus 
pilsētas iedzīvotājiem ir viens no 
pašvaldības pamatuzdevumiem. 

355.  Kapitālsabied
rību 
pārraudzības 
nodaļa 

Dzīvojamo māju pārvaldīšana un 
energoefektivitātes veicināšana un 
ieviešana. 
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 
saistošajiem noteikumiem Nr.39 no 
11.11.2010 Energoefektivitātes mērķis ir 
veicināt dzīvokļu īpašnieku aktivitāti 
mājokļa ilgmūžības un energoresursu 
ekonomiskas izmantošanas jomā, 
vienlaikus arī netieši nodrošinot 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanu. Kā 

01.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Dzīvojamo māju pārvaldīšana un energoefektivitātes 
veicināšana un ieviešana ir iekļauta Attīstības 
programmas Rīcības plānā, rīcības virzienā V2 
„Kvalitatīva, videi draudzīga sociālā un tehniskā 
infrastruktūra ietvaros”. 

Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.4. 
sadaļas „Tehniskā infrastruktūra” 1.4.2. apakšsadaļa 
„Mājokļi” papildināta ar informāciju par pašvaldības 
mērķiem un uzdevumiem dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas un energoefektivitātes jomā. 
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arī, veicināt sabiedrības sociālo 
integrāciju – dzīvokļu īpašniekiem kopīgi 
pieņemot lēmumu par to īpašumā esošās 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanu un šīs mājas kopīpašumā 
esošās daļas renovāciju, kā arī, veicināt 
dzīvokļu īpašnieku līdzdalību efektīvā 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
kopīpašumā esošās daļas renovācijā, 
nepalielinot dzīvokļu īpašnieku izdevumu 
slodzi, veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju atjaunošanu, nodrošinot 
energoresursu efektīvu izmantošanu, 
palielināt dzīvokļu īpašnieku informētību 
par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kā 
kopīpašuma efektīvu apsaimniekošanu 
un atjaunošanas iespējām, veicot 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehnisko 
apsekošanu un energoauditēšanu. 

 

356.  Kapitālsabied
rību 
pārraudzības 
nodaļa 

Sabiedriskais transports (Pilsētas un 
piepilsētas pasažieru sauszemes 
pārvadājumi (NACE 2. - 49.31)) 
Daugavpils pilsētas attīstības 
pamatmērķis ir pilsētas iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošana. Augstas 
kvalitātes sabiedriskajam transportam ir 
ļoti svarīga loma Daugavpils pilsētas 
ekonomikas attīstībā, vides 

01.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Sabiedriskā transporta attīstības projekti, sevišķi 
pasažieru sauszemes pārvadājumu projekti, ir 
iekļauti Attīstības programmas Rīcības plānā, 
uzdevuma V1-2 „Sabiedriskā transporta 
pilnveidošana ietvaros”. 

Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.4. 
sadaļas „Tehniskā infrastruktūra” 1.4.1. apakšsadaļa 
„Transporta infrastruktūra” papildināta ar 
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nodrošināšanā un iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanā.  Sabiedriskā 
transporta attīstības mērķis ir nodrošināt 
kvalitatīvu un ar vieglajām personīgajām 
automašīnām konkurētspējīgu 
alternatīvu pārvietošanās veidu visām 
iedzīvotāju sociālajām grupām. Augsts 
sabiedriskā transporta kvalitātes 
standarts nozīmē augsta līmeņa 
komfortu, pieejamību, drošību, reāla laika 
informāciju un integrētu transporta un 
biļešu sistēmu. 
Arī Latvijas valdība satiksmes, transporta 
un komunikāciju jomā noteikusi virzienu 
- veidot ilgtspējīgu, modernu, 
multimodālu un integrētu transporta 
sistēmu, izmantojot mūsdienīgus 
risinājumus un īstenojot vides 
aizsardzības mērķus. (Latvijas 
ilgstspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030. gadam). 

informāciju par pašvaldības mērķiem un 
uzdevumiem sabiedriskā transporta jomā. 

357.  Kapitālsabied
rību 
pārraudzības 
nodaļa 

Veselības aizsardzība un pieejamība 
(Veselības aizsardzība (NACE 2. - 86) 
un pārējā darbība veselības 
aizsardzības jomā (NACE 2. - 86.9)) 
Veselības aizsardzība visās politikas 
jomās ir viens no galvenajiem ES 
veselības aizsardzības stratēģijas 

01.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Veselības aizsardzības un pieejamības 
nodrošināšanas ir uzdevumi un pasākumi ir iekļauti 
Attīstības programmas Rīcības plānā, uzdevuma S2-
1 „Kvalitatīva veselības aprūpe ietvaros”. 

Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 1.2. 
sadaļas „Iedzīvotāju dzīves vide” 1.2.2. apakšsadaļa 
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principiem. Mērķis ir panākt, ka visās ES, 
dalībvalstu un reģionu politikas jomās 
ņem vērā veselības aizsardzības 
apsvērumus, kā arī veic ietekmes 
novērtējumus un izmanto citus 
novērtēšanas rīkus. Daugavpils pilsētas 
pašvaldības Sabiedrības veselības 
aizsardzības un pieejamības stratēģiskais 
mērķis ir uzlabot Daugavpils iedzīvotāju 
veselības stāvokli un mazināt 
priekšlaicīgas nāves gadījumu skaitu, kā 
arī samazināt saslimstību ar neinfekcijas 
slimībām, tajā skaitā atkarībām, uzlabot 
iedzīvotāju zināšanas par veselīgu 
dzīvesveidu, veicināt veselīgu un drošu 
pilsētas, mācību un darba vidi, uzlabot 
veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību Daugavpils pilsētā, ikvienam 
Daugavpils iedzīvotājam ir vienlīdzīgas 
tiesības saņemt nepieciešamos veselības 
veicināšanas un veselības aprūpes 
pakalpojumus pašvaldībai pieejamo 
resursu ietvaros, neatkarīgi no vecuma, 
dzimuma, izglītības līmeņa, sociālā 
stāvokļa, etniskās piederības, valodas, 
reliģiskās pārliecības, tautības, 
nodarbošanās. 

„Veselības aprūpe” papildināta ar informāciju par 
pašvaldības mērķiem un uzdevumiem veselības 
aizsardzības un pieejamības nodrošināšanai. 

358.  Kapitālsabied Pilsētas ielu, parku un skvēru 01.07.2013. Ņemts vērā Labiekārtošanas darbu veikšana ir paredzēta 
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rību 
pārraudzības 
nodaļa 

labiekārtošana un apzaļumošana, ceļu 
būvē, pilsētas laukumu, skvēru, kapu 
un parku labiekārtošanā.   
Nozare tiek uzskatīta par stratēģiski 
svarīgu, jo tās mērķis ir nodrošināt 
kvalitatīvu un profesionālu pakalpojumu 
sniegšanu apstādījumu ierīkošanā, ceļu 
būvē, pilsētas laukumu, skvēru un parku 
labiekārtošanā, gādājot tādējādi par 
Daugavpils pilsētas sanitāro tīrību, 
apsaimniekojot parkus un skvērus, 
pludmales ezeru un upju krastus, kapus, 
ceļus un ielas, tādējādi veicinot arī 
tūrisma attīstību, pakalpojumu 
pieejamību un komunālo objektu 
apsaimniekošanas efektivitātes un 
lietderības paaugstināšanu Daugavpilī un 
Daugavpils reģionā.  

iesūtīts 
elektroniski 

saskaņā attīstības programmas Rīcības plāna 
uzdevumiem: 

V1-1 „Pilsētas infrastruktūras sasaiste ar Trans-
Eiropas transportu tīklā” 

V1-3 „Augstas kvalitātes pilsētas transporta 
infrastruktūra”; 

V2-2 „Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi 
V4-1 „Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un 
inovatīvu pilsētas labiekārtojumu”. 

359.  Sporta 
pārvalde 
 

Papildināt: 
264.lpp. Sporta klubi, kuri saņem 
dotācijas: 
Daži nāk klāt: 
Sochin karate club 
Kontakti: Strādnieku iela 35-15 
Daugavpils biatlona sporta klubs 
Kontakti: Saules 36 

13.07.2013. 
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Attīstības programmas 11. pielikums ir papildināts 
ar informāciju par komentārā norādītajiem sporta 
klubiem (45. un 46. rinda tabulā). 

360.  AS „Tramvaju 
uzņēmums” 

Lūdzu precizēt V1-2: 
1) Tehniskā projekta izstrāde 

15.07.2013. 
iesūtīts 

Ņemts vērā Investīciju plāns uzdevuma V1-2 „Sabiedriskā 
transporta parka un infrastruktūras pilnveidošana” 
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tramvaju līnijas renovācijai un 
jaunas līnijas izbūvei – 80 000 

2) Tramvaju līnijas renovācija un 
jaunas līnijas izbūve - 4 920 000 

Lūdzu papildināt: 
 Tramvaju kontakttīkla remontam 

paredzēta autotorņa iegāde – 180 
000 (2014.-2015.) 

Jaunu tramvaja vagonu iegāde - 4 
820 000 (2016.-2018.) 

elektroniski ietvaros,  papildināts saskaņā ar komentārā sniegto 
informāciju.  

361.  SIA 
„Daugavpils 
ūdens” 

Pielikumā iesūtīta tehniski – ekonomiskā 
pamatojuma dati par projektu 
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, 
III kārta” no 2009.gada līdz 2015.gadam. 

14.07.2013.  
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 
sadaļā 1.4. „Tehniskā infrastruktūra”, apakšsadaļā 
1.4.3. „Ūdenssaimniecības infrastruktūra” 
papildināta ar tehniski – ekonomiskā pamatojuma 
datiem par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpilī, III kārta”. 

362.  SIA 
„Daugavpils 
ūdens” 

Lūdzu papildināt: 
Pēc projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Daugavpilī, III kārta” realizācijas 
paliks sekojošās neatrisinātas problēmas 
ūdenssaimniecības jomā: 
 Kanalizācijas dūņu apsaimniekošana. 

Projekta PRESTO ietvaros (p.1.) tiks 
izstrādāta iepirkuma dokumentācija 
un skiču projekts dūņu 
kompostēšanai Križu rajonā. Tomēr, 
tāpēc ka dūņu apsaimniekošana uz 

14.07.2013.  
iesūtīts 
elektroniski 

Ņemts vērā Pašreizējas situācijas raksturojums un analīzes 
sadaļā 1.4. „Tehniskā infrastruktūra”, apakšsadaļā 
1.4.3. „Ūdenssaimniecības infrastruktūra” 
papildināta ar komentārā norādītajām problēmām. 

Papildus tam, papildināta SVID analīze (Pašreizējas 
situācijas raksturojums un analīzes sadaļas 1.7. 
apakšsadaļa 1.7.1. „Iedzīvotāju dzīves vide”).  

Nepieciešamās investīcijas iekļautas investīciju 
plānā, sadaļā V2-2 „Augstas kvalitātes komunālie 
pakalpojumi” 



 

124 
 

Nr. 
VĀRDS, UZVĀRDS 
(ORGANIZĀCIJA) 

PRIEKŠLIKUMS/IEBILDUMS 

KOMENTĀRA 

SAŅEMŠANAS 

LAIKS UN VEIDS 

ŅEMTS VĒRĀ/ 

DAĻĒJI ŅEMTS 

VĒRĀ/ 
NAV ŅEMTS 

VĒRĀ 

PAMATOJUMS, JA NAV ŅEMTS VĒRĀ 

doto brīdi nav atbalstāma aktivitāte 
no Kohēzijas fonda līdzekļiem, 
uzņēmuma iespējas finansēt 
būvniecību (pēc sākuma aprēķiniem 
ap 3.5 – 4.5 mln. LVL) ir norobežotas. 
Nākamajā plānošanas periodā ir 
jāmeklē finansējuma avoti šīs 
prioritārās problēmas atrisināšanai 
(2015.-2020.). 

 Ievērojot esošo pieejamo finansējumu 
un valsts prioritātes, ar VARAM tiešo 
spiedienu, 2009.gadā no projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpilī, III kārta” tika izņemtas 
tīklu paplašināšanas plānotās 
komponentes, proti: tīklu 
paplašināšana Judovkas un 
Poguļankas mikrorajonos 
(Poguļankas mikrorajonā tika plānots 
ievilkt pamata tīklus, jo pārslēgt visu 
rajonu ar esošo finansējumu nav 
izpildāms uzdevums). Šie pilsētas 
rajoni tika izslēgti no Daugavpils 
aglomerācijas robežām ar Daugavpils 
Pilsētas Domes lēmumu (apstiprinot 
projekta Tehniski Ekonomisko 
Pamatojumu). Tomēr pati par sevi 
problēma ar nepieslēgtiem 
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iedzīvotājiem palikusi. Ja būs 
pieņemts politisks lēmums par 
Daugavpils aglomerācijas robežu 
paplašināšanu, šis jautājums atkal 
tiks aktuāls. Jāņem vērā, ka 
gatavojoties projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpilī, III kārta” realizācijai, 
pieslēgšanas iespējas šiem rajoniem 
tika izskatīta un  uz doto brīdi pastāv 
diezgan augsts gatavības līmenis šo 
projektu atsākšanai (2015.-2020.). 

 Attālināto mikrorajonu pieslēgšana 
pilsētas tīkliem: Veca Forštadte – 
tehniski iespēja pastāv, tomēr pašlaik 
šis rajons ir izslēgts no aglomerācijas 
robežām. Vecā Forštadtē iedzīvotāju 
blīvums ir samēra zems bet prasītais 
investīciju daudzums ir liels.  Līdz ar 
to ir jāsaprot, ka pat ja tiks atrasti 
finansējuma avoti, šī rajona 
pieslēgšana nesīs negatīvu ietekmi uz 
tarifiem. Jaunus tīklus būs jāapkalpo, 
būs jāparedz amortizācijas 
atskaitījumi tīklu atjaunošanai pēc to 
nolietojuma, bet ieņēmumu plūsma 
paredzēta niecīga; 
Mežciems – pastāv divas tehniskās 
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iespējas – vai nu pieslēgt rajonu 
kopējiem tīkliem (kas ir iespējams 
pēc tīklu paplašināšanas Poguļankas 
rajonā), vai nu izbūvēt atsevišķu 
kanalizācijas un ūdensapgādes 
sistēmu vienīgi Mežciemam.  
Mežciemā iedzīvotāju blīvums ir 
samēra zems bet prasītais investīciju 
daudzums ir liels (pie jebkura 
varianta).  Līdz ar to ir jāsaprot, ka 
pat ja tiks atrasti finansējuma avoti, ši 
rajona pieslēgšana nesīs negatīvu 
ietekmi uz tarifiem. Jaunus tīklus būs 
jāapkalpo, būs jāparedz amortizācijas 
atskaitījumi tīklu atjaunošanai pēc to 
nolietojuma, bet ieņēmumu plūsma 
paredzēta niecīga. Iespējamais 
risinājums – paredzēt Mežciema 
rajonam atsevišķu tarifu, kas ir 
principiāli iespējams ja tā būtu 
atsevišķa aglomerācija; 
Niderkūni pilnā apjomā – projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Daugavpilī, III kārta” ietvaros 
aglomerācijas robežas Niderkūnos 
tika sašaurināta līdz rajoniem ar 
esošiem kanalizācijas tīkliem. 
Galvenais pamatojums šim 
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risinājumam bija finansējuma 
trūkums. Gadījumā ja aglomerācijas 
robežas tiks pārskatītas un 
nepieciešamais finansējums tiks 
atrasts, rajonam var samēra viegli 
paplašināt kanalizācijas un 
ūdensvada tīklus. 

Poguļanka pilnā apjomā -  Poguļankas 
mikrorajonam ir ļoti zems iedzīvotāju 
blīvums pie tam tas ir attālinātais rajons. 
Gatavojoties projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, 
III kārta” realizācijai  Poguļankas 
mikrorajonā tika plānots ievilkt pamata 
tīklus lai nākotnē būtu iespēja attīstīt 
rajona iekšējus tīklus. 

363.  Juridiskais 
departaments 

Rīcības plānā atbildīgos izpildītājus 
koriģēt atbilstoši 06.06.2002.  likuma 
„Valsts pārvaldes iekārtas likums” 
prasībām, kā arī atbilstoši 19.05.1995. 
likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta 
prasībām.  

15.07.2013. 
 
 

Ņemts vērā Rīcības plānā ir veiktas korekcijas atbildīgo 
institūciju sadaļā, saskaņā ar komentārā 
norādītajiem normatīvajiem aktiem. 

364.  Sporta biedrība 
Motor Sport 
„BROOM” 
Eduards 
Daņiļevičs 

Lūdzu izskatīt iespēju uzcelt kartodroma 
laukumu Daugavpilī. Tāds kartodroms 
popularizētu mūsu pilsētu, veicinātu 
jauniešu iesaisti autosportā, ka arī  
dažādos auto sporta veidus (minimoto, 
drag racing, drift, moto sacensības) 

Iesniegtais 
priekšlikums 

Ņemts vērā Rīcības plānā pie uzdevuma S2-5 „Daudzveidīgas 
sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas” ir 
pasākums „Atbalsts privāto sporta objektu 
veidošanai”. 

Pašvaldība ir ieinteresēta kartodroma izveidē 
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pilsētas teritorijā, taču tā izveide nav galvenā 
prioritāte jauno sporta objektu būvniecībā. Šobrīd 
par galveno prioritāti ir uzstādīta jauna pilsētas 
stadiona būvniecība, kā arī sporta bāzes "Celtnieks" 
rekonstrukcija. Lūdzam ar saviem ierosinājumiem 
(vieta, kartodroma plāns, izbūves īpatnības utt.) 
griezties Daugavpils Sporta pārvaldē. 

365.  L.Volostnova Otrā tilta būvniecība pasliktinās 
mikrorajonu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Lūdzu pārnest tilta būvniecību tālāk no 
pilsētas mikrorajoniem 

13.07.2013. 
Aptaujas lapā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

366.  I.Goršanova Jaunā tilta būvniecība un automaģistrāles 
būvniecība ir nepārdomāts lēmums. Šie 
transporta risinājumi kopumā pasliktinās 
mikrorajonu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
kā arī izglītības iestāžu bērnu veselības 
stāvokli. Lūdzu izskatīt iespēju tilta 
būvniecību paredzēt tālāk no pilsētas 
centra 

13.07.2013. 
Aptaujas lapā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
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ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

367.  Z.Pavelkovska Jaunā tilta būvniecība pasliktinās 
mikrorajonu iedzīvotāju dzīves vidi un 
ietekmēs bērnu veselības stāvoklī, īpaši 
tiem, kuriem ir elpošanas problēmas un 
novājināta imunitāte. Lūdzu izskatīts 
iespēju būvēt tiltu tālāk no pilsētas centra 

14.07.2013. 
Aptaujas lapā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

368.  M. Linkelene Jaunā tilta celtniecība pāri Daugavai 
Gajoka mikrorajonā pie ūdensvada un 
maģistrāles savienošana ar Stacijas ielu 
pasliktinās pilsētas ekoloģiju, izglītojamo 
veselības stāvoklī bērnu dārzā Nr.4 un 
tuvumā 3. un 9.vidusskolās. 
Ieteicam pārnest tilta un maģistrāles 
celšanu tālāk no pilsētas centra 

14.07.2013. 
Aptaujas lapā 

Ņemts vērā Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju 
plānā, uzdevuma V1-1 „Pilsētas starptautiskās 
sasniedzamības uzlabošana un integrācija TEN-T 
transporta tīklā” ir iekļauts projekts „Priekšizpēte 
par otrā tilta un apvedceļa būvniecības 
nepieciešamību”. Tā ietvaros tiks pētīta abu objektu 
būvniecības nepieciešamība, kā arī tiks veikts 
alternatīvu izvērtējums, lai šiem transporta 
risinājumiem izvēlētos piemērotākus maršrutus 
ārpus blīvi apdzīvotam vietām. 

369.  M.Svenčš 
J.Laizāns 

Lūdzu precizēt kāds publiskai 
apspriešanai nodots „Daugavpils pilsētas 
attīstības programmas 2014.-
2020.gadam” vai „Daugavpils pilsētas 
attīstības programmas 2015.-

priekšlikumu 
tabulā 
 

Nav ņemts 
vērā 

Publiskai apspriešanai tika nodots „Daugavpils 
pilsētas attīstības programmas „Mana pils-
Daugavpils” 2014.-2020.gadam 1.redakcijas Vides 
pārskata projekts. 
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2021.gadam” 

370.  M.Svenčš Lūdzu precizēt vides pārskata projekts ir 
sniegts par kādu programmu „Daugavpils 
pilsētas attīstības programmas 2014.-
2020.gadam” vai „Daugavpils pilsētas 
attīstības programma „Mana pils-
Daugavpils” 2014.-2020.gadam” 

priekšlikumu 
tabulā 
 

Nav ņemts 
vērā 

Vides pārskata projekts izstrādāts „Daugavpils 
pilsētas attīstības programmas „Mana pils-
Daugavpils” 2014.-2020.gadam 1.redakcijai. 

371.  M.Svenčš 
 
 
 
 

Kāpēc nav vērtēta, izskatīta un piedāvāta 
Daugavpils HES būvniecība, kas 
nodrošinātu: 

a) 100 darba vietu iedzīvotājiem; 
b) nevajadzētu būvēt tiltu par dārgu 

cenu; 
c) par velti iegūti dabas resursi ar 

lētāko enerģiju un pilsētā būtu 
lētākais siltums. 

priekšlikumu 
tabulā 
 

Daļēji ņemts 
vērā 

Vides pārskatā tika vērtēti Daugavpils pilsētas 
attīstības programmas „Mana pils-Daugavpils” 
1.redakcijā (turpmāk – Attīstības programma) 
iekļautie pasākumi (rīcību plāns, investīciju plāns 
u.c.). Tā kā Daugavpils HES iespējamās būvniecības 
izpēte nebija iekļauta Attīstības programmā, tās 
iespējamā ietekme uz vides kvalitāti Vides pārskatā 
netika vērtēta. Jāatzīmē arī, ka ekonomisko 
ieguvumu vai zaudējumu analīze neietilps Vides 
pārskata darba uzdevumos. 

No vides aizsardzības viedokļa Daugavpils HES 
būvniecība nav atbalstāma. Vides pārskatā papildus 
tiks iekļauta vispārēja informācija par 
hidroelektrostaciju ietekmi uz teritorijas dabas 
vērtībām. 

Turklāt HES būvniecība nav pašvaldības 
kompetence,  lēmumus par šādu objektu izbūvi 
pieņem VAS „Latvenergo”, un šāds projekts pašlaik 
nav prioritārs.  



 

131 
 

Nr. 
VĀRDS, UZVĀRDS 
(ORGANIZĀCIJA) 

PRIEKŠLIKUMS/IEBILDUMS 

KOMENTĀRA 

SAŅEMŠANAS 

LAIKS UN VEIDS 

ŅEMTS VĒRĀ/ 

DAĻĒJI ŅEMTS 

VĒRĀ/ 
NAV ŅEMTS 

VĒRĀ 

PAMATOJUMS, JA NAV ŅEMTS VĒRĀ 

Ņemot vērā to, ka VAS „Latvenergo” elektroenerģiju 
pārdod par tirgus cenām, Daugavpils iedzīvotājiem 
elektroenerģija nebūs lētāka. 

372.  E.Kokins Ierosina, ka Viduspoguļankas 
mikrorajonā gan dzelzceļa sliežu ceļiem 
būtu jābūvē troksni slāpējošā siena. 

15.07.2013. 
priekšlikumu 
tabulā 
 

Ņemts vērā Vides pārskatā tiks iekļauta rekomendācija: 
„Perspektīvā Daugavpils pilsētas pašvaldībai 
sadarbojoties ar VAS „Latvijas Dzelzceļš” vēlama 
kopīgas stratēģijas izstrāde par pilsētas teritoriju 
šķērsojošās dzelzceļa infrastruktūras ietekmes uz 
vidi un iedzīvotāju veselību samazināšanas 
pasākumiem.” 

373.  DPD AD Ņemot vērā to, ka šobrīd sabiedriskai 
apspriešanai ir nodots FM Darbības 
programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 2014-2020 projekts, 
lūdzam izvērtēt investīciju plānā 
iekļautās aktivitātes, paredzot darbības, 
kas atbilstu minētajā dokumentā 
noteiktajām prioritātēm, kā arī visās 
aktivitātēs veikt valūtas maiņu no LVL uz 
EUR. 
 

priekšlikumu 
tabulā 
 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas Attīstības programmai „Mana 
pils - Daugavpils” 2014.-2020. gadam jābūt 
izstrādātai saskaņā ar augstāka līmeņa plānošanas 
dokumentiem, t.sk. investīciju plāna aktivitātēm 
jāatbilst DP 2014-2020 prioritātēm. 

374.  Pilsētplānošana
s un 
būvniecības 
departaments 

Ir jānovērš neatbilstības, kas tika 
norādītās  LR Valsts kontroles revīzijas 
ziņojumā  27.12.2012. Nr.5.1-2-40/2011 
par iepriekšējo attīstības programmu  
 
Paredzēt līdzekļus jauna teritorijas 

priekšlikumu 
tabulā 
 

Ņemts vērā Daugavpils pilsētas Attīstības programmai „Mana 
pils - Daugavpils” 2014.-2020. gadam jābūt 
saskaņotai ar attiecīgās teritorijas plānošanas 
dokumentiem. 
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plānojuma izstrādei, jo plānojums ir līdz 
2018. gadam ; 
 
 Paredzēt pilsētas tematisko plānojumu 
izstrādi: 
-detalizētu pilsētas transporta t.sk. velo 
attīstības plānu; 
-pilsētas ūdeņu un zaļo teritoriju 
attīstības plānu; 
-pilsētas vides pārvaldības plānu; 
 
Paredzēt līdzekļus domes  apstiprināto 
detālplānojumu realizācijai, kuros ir 
pašvaldības zemes gabali : 
-Vidzemes ielas rajona (bijušā Daugavpils 
zieda teritorija); 
-Zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā. 
-“Tūrisma un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras izveide Jauno Stropu 
mikrorajonā” (daļēji) 
 
Paredzēt līdzekļus, lai izpildītu  
Apgrūtināto teritoriju informācijas 
sistēmas likuma prasības, sakarā ar to ka 
2014 gadā tiks izveidota Apgrūtināto 
teritoriju informācijas  sistēma (ATIS), 
kur pašvaldībai un komunikāciju 
uzturētājiem (ūdenssaimniecība, 
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siltumtīkli, apgaismojums, elektriskie 
tīkli) jāiesniedz digitālā veidā  ne vēlāk kā 
līdz 2014.gada 31.decembrim 
- nepieciešams apzināt apgrūtinātās 
teritorijas, lai to veiktu ir nepieciešams 
paredzēt līdzekļus: 
-Digitalizēt visus pašvaldības 
komunikāciju turētāju tīklus un objektus; 
-Veikt artēzisko aku inventarizāciju un 
datubāzes izveidi ar  tām noteiktajām 
aizsargjoslām; 
-veikt vietējo ģeodēzisko punktu 

atjaunošanu, koordinēšanu un sistēmas 

izstrādi pilsētā; 

-veikt pilsētas ielu sarkano līniju 

koordinēšanu un apstiprināšanu; 

 
- jāiekļauj pasākumi  no Valsts atkritumu 
apsaimniekošanas plāna, kas izstrādāts 
līdz 2020 gadam. Šķirošanas līnija 
joprojām tiek paredzēta pilsētā. Visu 
atkritumu apsaimniekošanas pasākumu 
izpildītājs ir konkrēts uzņēmums, 
neskatoties uz to, ka  tā ir pašvaldības 
funkcija. 
 
-jāiekļauj pasākumi  no Valsts civilās 
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aizsardzības plāna. 
 
-paredzēt lietus kanalizācijas sistēmas 
sakārtošanu, lai  tos neievadītu sadzīves 
kanalizācijas sistēmā, bet attīrītus 
ievadītu pilsētas ūdens tilpnēs. 
-paredzēta pilsētas novadgrāvju 
meliorācijas sistēmas  atjaunošana, lai 
mazinātu applūšanu (sezonālo,  
gruntsūdeņu līmeņa celšanos) esošajai 
apbūvei. 
Aktualizēt Velo karti ar plānotajiem 
veloceliņiem  no apstiprinātā 
detālplānojuma “Tūrisma un aktīvās 
atpūtas infrastruktūras izveide Jauno 
Stropu mikrorajonā” 
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