KOPSAVILKUMS
VIETĒJAIS RĪCĪBAS PLĀNS
DAUGAVPILS – RADOŠĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS PILSĒTA

Daugavpils vietējās rīcības plāns - radošās uzņēmējdarbības pilsēta - ir politikas
plānošanas instruments, kas var tikt izmantots, lai konkrētā veidā risinātu
specifisku izaicinājumu pilsētas problēmu risināšanai.
Daugavpils vietējais rīcības plāns balstās uz izaicinājumu piesaistīt jaunus,
talantīgus speciālistus darba tirgus veidošanai, nodrošinot speciālistus ar
nepieciešamo starta atbalstu radošai attīstībai Daugavpilī. Vietējā rīcības plāna
mērķis ir attīstīt radošo uzņēmējdarbību un iesaistīt jauno paaudzi pilsētas
attīstības procesos. Daugavpils vietējais rīcības plāns ir izstrādāts uz 3-7 gadiem.
Perspektīvā ārējie eksperti Daugavpili redz kā pilsētu, kur iedzīvotājiem ir
daudzveidīga uztvere un pilsētai ir stilīga gaisotne.
Galvenā problēma ir tā, ka talantīgi jauni cilvēki pamet pilsētu. Daugavpils ir augoša
pilsēta dažādās jomās, kas varētu tikt attīstīta augstā līmenī.
Vietējās rīcības plāns nevar atrisināt visas problēmas, bet tas var piesaistīt
iedzīvotājus un veidot stipru un tolerantu sabiedrību. Lai attīstītu dažādas radošās
iniciatīvas, iedzīvotājiem ir nepieciešama ideju radīšanas un radošā potenciāla
attīstības vieta. Projekta laikā, vietējās rīcības grupas ietvaros, radās ideja izveidot
radošās uzņēmējdarbības centru Daugavpilī.

ES programmas URBACT III ietvaros tika īstenots projekts “Ge tinto the swing of
the City!” / ”Iejūties pilsētas ritmā!” (Gen-Y City). Gen-Y City tīkla mērķis ir
panākt gudru, ilgtspējīgu un sabalansētu izaugsmi, nosakot ciešāku sadarbību
starp zinātni, pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai saglabātu, piesaistītu
un attīstītu talantus (galvenokārt radošo industriju pārstāvjus) Eiropas
Savienības pilsētās.
Daugavpils Gen-Y City galvenā ideja ir saglabāt, piesaistīt un attīstīt iedzīvotāju
radošās kompetences.
Projekta ietvaros tika strādāts pie “y” paaudzes piesaistīšanas pilsētai. “Y”
paaudze pārsvarā ir “radošās klases” pārstāvji, kuri ir būtiski jebkuras
21.gadsimta pilsētas attīstības veicināšanā un labklājības veidošanā.
Projekta ietvaros 12 partneri strādāja pie Vietējo rīcības plānu izstrādes, kuru
ietvaros tapa vairākas aktivitātes, kas palīdzēs saglabāt, piesaistīt un attīstīt
talantīgos jaunos cilvēkus iesaistītajās pilsētās tuvākajos gados. Katrs partneris ir
izvēlējies sev aktuālāko darbības jomu. Daugavpils strādāja pie radošās
uzņēmējdarbības jomas attīstības, pamatojoties uz pētījumu par Daugavpils
radošo potenciālu un projekta vietējās rīcības grupas pārstāvju iniciatīvām.

Projekta ietvaros īstenotas dažādas starptautiskas un vietēja līmeņa aktivitātes
sadarbībā ar Daugavpils radošajiem cilvēkiem: pasākumi Heyday un LAVKA, JAVA
apmācības IT topošajiem speciālistiem, radošās domāšanas nodarbības
sadarbībā ar Radi! projekta publicitātes veicināšanai, starptautiskas apmācības
un mācību vizītes pie projekta partneriem.
Vairāk informācijas par projektu Gen-Y City un Daugavpils vietējo rīcības plānu:
https://www.daugavpils.lv/lv/117

Veidosim Daugavpili par pilsētu, kur iedzīvotājiem ir daudzveidīga uztvere,
pilsētai ir stilīga gaisotne un tās ielās ir dzirdama pilsētas vibrācija!

