Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai
Vidēja termiņa prioritātes
1. Sabiedrība (S) - Ar dzīvi
apmierināti, izglītoti, radoši,
aktīvi un veseli iedzīvotāji,
kuri lepojas ar savu pilsētu

2. Ekonomika (E) Ekonomika, kurā tiek
attīstītas nozares ar augstu
pievienoto vērtību

3. Vide (V) – Estētiski un
funkcionāli sakārtota un
attīstīta pilsētvide

Rīcības virzieni
S1 Aktīva pilsoniskā
līdzdarbība (sadarbība
un pašiniciatīva)
S2 Atbalsts jauniešiem,
ģimenēm ar bērniem,
senioriem

Uzdevumi
S1-1 Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšana un iesaiste
pašvaldības darba organizēšanā
S1-2 Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde
S2-1 Kvalitatīva veselības aprūpe
S2-2 Pieejams mājoklis ar pievilcīgu apkārtni
S2-3 Sociālie pakalpojumi un palīdzība
S2-4 Daudzveidīga un intensīva iedzīvotājus saistoša
kultūras dzīve
S2-5 Daudzveidīgas sportošanas un aktīvās atpūtas iespējas
S2-6 Sabiedriskās drošības un kārtības uzlabošana
S3 Ilgtermiņa tirgus
S3-1 Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras un
prasībām atbilstoša
materiāltehniskās bāzes uzlabošana
daudzveidīga, visu
S3-2 Kvalitatīvi pirmsskolas un vispārējās izglītības
līmeņu izglītība
pakalpojumi
S3-3 Augstākās izglītības virzīšana eksporta tirgos
S3-4 Tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālās un
pieaugušo izglītības piedāvājums
S3-5 Radoša, daudzveidīga, patriotiska profesionālās
ievirzes un interešu izglītība
E1 Izglītības, zinātnes E1-1 Sadarbības veicināšana starp augstskolām, zinātniekiem
un uzņēmējdarbības
un uzņēmējiem, zinātņu ietilpīgu uzņēmumu attīstība
kompleksa sadarbība E1-2 Nodarbinātības sekmēšana
E2 Sakārtota un aktīva E2-1 Efektīvs uzņēmējdarbības atbalsts
uzņēmējdarbības
E2-2 Pieejamas industriālās zonas ar kvalitatīvu tehnisko
atbalsta vide
infrastruktūru
E3 Atpazīstams un
E3-1 Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana
attīstību veicinošs
E3-2 Kvalitatīvs un daudzveidīgs tūrisma piedāvājums
pilsētas tēls
E3-3 Tūrisma objektu un infrastruktūras attīstīšana
E3-4 Starptautiskās, pārrobežu un reģionālās sadarbības
veicināšana
V1 Ilgtspējīgs
V1-1 Pilsētas starptautiskās sasniedzamības uzlabošana
transports un
un integrācija TEN-T transporta tīklā
infrastruktūra
V1-2 Sabiedriskā transporta pilnveidošana
V1-3 Augstas kvalitātes pilsētas transporta infrastruktūra
V2 Kvalitatīva, videi
V2-1 Energoefektivitātes pasākumu veikšana
draudzīga sociālā un
V2-2 Augstas kvalitātes komunālie pakalpojumi
tehniskā infrastruktūra V2-3 Atkritumu saimniecība ar augstu šķirošanas
īpatsvaru
V2-4 Pilsētvides pieejamības nodrošināšana
V3 Kultūrvēsturiskā
V3-1 Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un
mantojuma
popularizēšana
apzināšana,
V3-2 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
saglabāšana un
attīstīšana
attīstīšana
V4 Veselīga un
V4-1 Augsta vides kvalitāte ar ērtu, pievilcīgu un
ekoloģiski tīra dzīves
inovatīvu pilsētas labiekārtojumu
vide
V4-2 „Zaļās” domāšanas un ekoloģiskā dzīvesveida
veicināšana

Daugavpils pilsētas attīstības programma tika izstrādāta Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047/042 „Daugavpils pilsētas
pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
Attīstības programmas izstrādātājs: SIA „Baltijas Konsultācijas” sadarbībā ar
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentu.
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MĒRĶIS Daugavpils pilsēta – pievilcīgākā vieta dzīvei un uzņēmējdarbībai Austrumbaltijā

Daugavpils ir lielākā un nozīmīgākā pilsēta Austrumbaltijas reģionā, kas ietver Latgales reģionu Latvijā, Baltkrievijas pierobežas
teritoriju un Lietuvas pierobežas teritoriju aptuveni 100 km rādiusā.
Integrētas un ilgtspējīgas pilsētas attīstības pamatā ir līdzsvarota sociālo, ekonomisko un vides aspektu mijiedarbība, lai Daugavpils pilsētas vīzijā paustais
nākotnes redzējums īstenotos un stratēģiskais mērķis tiktu sasniegts, ir izvirzītas sekojošas vidēja termiņa prioritātes:

1. PRIORITĀTE
Ar dzīvi apmierināti,
izglītoti, radoši, aktīvi un
veseli iedzīvotāji, kuri
lepojas ar savu pilsētu
Daugavpils iedzīvotāji ir lepni par savu pilsētu un aktīvi iesaistās tās attīstībā. Stabilu un pastāvīgu iedzīvotāju skaitu pilsētā veido pilsētas augstskolu un
profesionālo izglītības iestāžu absolventi. Cilvēki no citām Latvijas pilsētām un
novadiem labprāt pārceļas uz dzīvi Daugavpilī sakārtotās pilsētvides un sociālās
infrastruktūras dēļ.
Visās augstākajās un profesionālajās izglītības iestādēs notiek cieša sadarbība
ar darba devējiem, un tiek nodrošināta augsta līmeņa, starptautiskiem standartiem
atbilstoša izglītība. Izglītības iestāžu absolventi labprāt paliek strādāt Daugavpilī un
darba devējiem ir viegli atrast visām prasībām atbilstošu darbaspēku.
Daugavpils ir viena no ģimenēm un bērniem draudzīgākajām pilsētām Latvijā. Ģimenes labprāt pārceļas uz dzīvi Daugavpilī, jo tieši šeit ir pieejama īpaši
bērniem attīstīta infrastruktūra, plašs augstas kvalitātes pirmsskolas izglītības
iestāžu un skolu tīkls, laba materiāltehniskā bāze bērnu attīstībai, kā arī augsta
sociālā drošība un veselības aprūpe.

2. PRIORITĀTE

Ekonomika, kurā tiek
attīstītas nozares ar augstu
pievienoto vērtību

Pilsētnieki ir nodarbināti tradicionālo Daugavpils pilsētas nozaru uzņēmumos,
kuri ražo preces un sniedz pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Darbs uzņēmumos ir iedzīvotāju labklājības garants un pilsētas ilgtspējīgas attīstības pamats.

Daugavpilī ir izveidota uzņēmējiem un investoriem pievilcīga tehniskā infrastruktūra, industriālās zonas ir pilnībā apgādātas ar energoresursiem, pilsētā ir
pietiekami attīstīts ielu un ceļu tīkls. Sakārtota un aktīva uzņēmējdarbības atbalsta vide veicinās jaunu darbavietu izveidi, kas ir galvenais nosacījums iedzīvotāju
skaita saglabāšanai un palielināšanai.
Atpazīstams pilsētas tēls ir svarīgs visās ekonomikas jomās un investīciju piesaistē. Pilsētas uzņēmējdarbības nozarēs dominē pakalpojumu sniegšana, kur
liela loma ir arī tūrismam. Daugavpils pilsētā ir pieejams plašs unikālu kultūras
un kultūrvēsturisko objektu klāsts, pilsēta ir kļuvusi par nozīmīgu reģiona kultūras tūrisma centru. Liela pilsētas priekšrocība ir arī daudzkulturālā vide, kas ir
labs priekšnoteikums augstai pakalpojumu eksportspējai.

3. PRIORITĀTE
Estētiski un funkcionāli
sakārtota un attīstīta
pilsētvide

Pilsētas ainavu raksturo plašas dabas teritorijas, labiekārtoti parki, ūdensmalas un mežu teritorijas, kas paredzētas aktīvai atpūtai. Dzīvojamo fondu, publiskās un rūpnieciskās teritorijas veido ēkas ar augstu energoefektivitāti. Ēku energoefektivitātes celšana ļauj saudzēt apkārtējo vidi, kā arī ilgtermiņā samazināt
energoresursu izmaksas pilsētas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Sakārtota tehniskā (enerģētikas, ūdenssaimniecības, atkritumu saimniecības,
u.t.t.) un sociālā infrastruktūra padara pilsētu par konkurētspējīgu dzīves vietu
un biznesa iespēju centru visā Austrumbaltijas reģionā.
Daugavpils sasniedzamības attīstības potenciāls ir dzelzceļa infrastruktūras
modernizācijā un transporta infrastruktūras attīstībā.
Rūpējoties par vides ilgtspēju un resursu efektīvu izmantošanu, regulāri tiek
pilnveidots pilsētas sabiedriskā transporta parks. Veselīgs dzīvesveids pilsētā
tiek popularizēts ar veloceliņu izveidi.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, aizsargāšana un atjaunošana, kā
rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju piederības izjūta kultūras telpai, attīsta, uz
sabiedrības radošumu balstītu, konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veido
kvalitatīvu kultūrvidi. Veselīga un ekoloģiski tīra dzīves vide ir viens no galvenajiem iedzīvotāju labsajūtas garantiem.

