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Ievads 
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma 2022.-2027. gadam 

(turpmāk – Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 

kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras katra pašvaldība apņēmusies īstenot tās 

pilsētas un novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.  

2019.-2021. gadā valstī īstenotā administratīvi teritoriālā reforma paredz, ka Augšdaugavas 

novada attīstības un vienlaikus administratīvais centrs ir Daugavpils valstspilsēta, kas ir nacionālas 

nozīmes attīstības centrs. Tāpēc likumā noteikts, ka valstspilsētām kā attīstības centriem ar 

piegulošām pašvaldībām izstrādājami kopīgi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. 

Augšdaugavas novads kā jauna administratīvā teritorija izveidota līdz ar 2021. gada 1. jūliju, 

apvienojot Ilūkstes un Daugavpils novadu. 

Attīstības programmu veido vairākas sadaļas - vienota Daugavpils valstspilsētas un 

Augšdaugavas novada esošās situācijas analīze, vienots vidējā termiņa stratēģiskais redzējums, 

kopīgas rīcības plāna darbības un kopīgi investīciju projekti, saskaņoti uzraudzības rādītāji, kā arī 

atsevišķas katras pašvaldības sadaļas (Attēls 1). Attīstības programmā integrētas šādu 

dokumentu redakcijas, veicot datu aktualizāciju: 

 spēkā esošā Ilūkstes novada attīstības programma 2020.-2026.gadam1 

 Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam redakcija2; 

 izstrādes stadijā esošās Daugavpils novada atsevišķas sadaļas (esošās situācijas analīze, 

rīcības plāns, investīciju plāns, u.c.) Attīstības programmai. 

 

ATTĒLS 1. Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-

2027. gadam struktūra 

Rīcības plānā nākošajiem septiņiem gadiem tiek noteiktas rīcības, kuras īstenojot Augšdaugavas 

novads virzās uz Stratēģiskajā daļā noteiktajiem uzdevumiem, ilgtermiņa un vidēja termiņa 

mērķiem. 

 
1 Apstiprināta ar Ilūkstes novada domes 29.06.2020. sēdes lēmumu Nr.157 “Par Ilūkstes novada attīstības programmas 

2020.-2026. gadam apstiprināšanu” (prot. Nr.9, 9.§) 
2 Daugavpils pilsētas domes 10.06.2021. sēdes lēmums Nr.363 “Par grozījumu 13.08.2020. Daugavpils pilsētas domes 

lēmumā Nr.341 “Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”(prot. Nr.24, 

13.§), kas paredz integrēt Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam redakciju Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam redakcijā 

Pašreizējās 

situācijas 

raksturojums

Stratēģiskā 

daļa
Rīcības plāns

Investīciju 

plāns

Īstenošanas 

uzraudzības 

un 

novērtēšanas 

kārtība

Pārskats par 

sabiedrības 

līdzdalības 

pasākumiem
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Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmā 2022.-2027. gadam 

iekļautie rīcības virzieni, uzdevumi un plānotās rīcības noteikti, ņemot vērā iepriekš veikto 

sabiedrības iesaistes pasākumu rezultātus, spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus, kā arī 

ievērtējot globālās tendences un aktualitātes Eiropas Savienības politikas plānošanā. Rīcības 

plāns balstās Stratēģiskās daļas uzstādījumos, nodrošinot ciešu sasaisti ar pašvaldības finanšu 

resursu plānošanu. 

Rīcības plānā tiek noteikti pasākumi un aktivitātes noteikto uzdevumu izpildei, iznākuma 

rezultatīvie rādītāji (sasniedzamie rezultāti), atbildīgie par pasākumu izpildi, izpildes termiņš vai 

periods, finanšu resursu avoti un pašvaldības budžeta funkcionālā kategorija (ja attiecināms, 

papildināms aktualizējot Rīcības plānu). 

Rīcības plāns un Investīciju plāns veido ļoti tiešu un ciešu saiti starp attīstības plānošanu un 

budžeta plānošanu, jo vienā pusē ir attīstības mērķi, rīcības virzieni un uzdevumi, bet otrā pusē – 

budžets jeb reālie līdzekļi pasākumu, aktivitāšu un projektu īstenošanai, lai izpildītu uzdevumus 

izvirzīto mērķu sasniegšanai. Investīciju plāna projekti izriet no Rīcības plāna pasākumiem, bet ne 

vienmēr Rīcības plāna pasākums tiek iekļauts budžetā vai seko aktivitātes, kas nav Investīciju 

plāna projekti. 

Rīcības plāns tiek izstrādāts septiņu gadu periodam. Rīcības plānu pašvaldība var aktualizēt ne 

retāk kā reizi gadā, nemainot Attīstības programmas Stratēģisko daļu (prioritātes, rīcības 

virzienus, uzdevumus), ņemot vērā Rīcības plāna īstenošanas virzību un ievērojot pašvaldības 

budžetu kārtējam gadam. 

 

Attīstības programmas izstrādi publiskā iepirkuma rezultātā veic vadošais telpiskās plānošanas 

uzņēmums Latvijā SIA “Reģionālie projekti” ciešā sadarbībā ar trim iesaistītajām pašvaldībām (līdz 

2021. gada 1.jūlijam – Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novada pašvaldības). 
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1. Vidēja termiņa stratēģiskie 

uzstādījumi 

SM1 Labklājīga un laimīga sabiedrība, IP1 Daudzveidīga, atvērta un 

integrēta vietējā kopiena 

VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena 

RV1  Iekļaujoša kopiena U1. Veicināt sabiedrības iesaisti, pašiniciatīvu un 

lokālpatriotismu 

U2. Sekmēt nevalstiskā sektora darbību un ilgtspēju 

U3. Attīstīt sociāli iekļaujošu un integrētu vidi 

RV2  Latgales un Sēlijas 

identitāte 
U4. Veicināt Sēlijas identitātes saglabāšanu un attīstību 

U5. Veicināt Latgales identitātes saglabāšanu un attīstību  

U6. Saglabāt un attīstīt nemateriālo (kultūrvēsturisko) 

mantojumu un tradīcijas 

U7. Sekmēt muzejdarbības un novadpētniecības attīstību 

RV3  Kultūrvide U8. Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras 

pasākumu piedāvājumu 

U9. Attīstīt pašorganizētas un iekļaujošas kultūras 

aktivitātes 

U10. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un 

materiāli tehnisko bāzi  

U11. Attīstīt reģionāla un starptautiska mēroga 

kultūras infrastruktūru 

RV4  Izglītība un prasmes U12. Nodrošināt pieejamu, iekļaujošu un kvalitatīvu 

vispārējo izglītību 

U13. Dažādot un nodrošināt kvalitatīvu interešu un 

profesionālās ievirzes izglītību  

U14. Pilnveidot un attīstīt zināšanas un prasmes 

dažādām mērķa grupām visa mūža garumā 

U15. Veicināt darba tirgus pieprasījumam atbilstošu 

izglītības piedāvājumu 

U16. Pilnveidot profesionālās un augstākās izglītības 

kvalitāti un pieejamību 

U17. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un 

materiāli tehnisko bāzi 

RV5  Sports un aktīvā 

atpūta 
U18. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un aktīvās 

atpūtas aktivitātes 
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U19. Sekmēt augstu sasniegumu sporta attīstību 

U20. Veicināt veselīgu dzīvesveidu  

U21. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas 

infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi  

U22. Attīstīt reģionāla un starptautiska mēroga 

sporta infrastruktūru 

RV6  Sociālā aizsardzība un 

pakalpojumi 
U23. Pilnveidot sociālās palīdzības un pakalpojumu 

nodrošinājumu un kvalitāti  

U24. Nodrošināt kvalitatīvus un sabiedrībā balstītus 

sociālos pakalpojumus  

U25. Pilnveidot sociālo pakalpojumu infrastruktūru 

un materiāli tehnisko bāzi 

RV7  Veselības aprūpe un 

veicināšana 
U26. Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu 

pilnveidi un pieejamību  

U27. Attīstīt veselības veicināšanu un labbūtību 

U28. Attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru un 

materiāli tehnisko bāzi 

RV8  Prioritāro mērķgrupu 

politikas 
U29. Atbalstīt jaunatnes iniciatīvas un aktivitāti  

U30. Īstenot atbalsta pasākumus ģimenēm ar 

bērniem, remigrantiem 

U31. Īstenot senioru atbalsta pasākumus 

RV9  Drošība un civilā 

aizsardzība 
U32. Uzlabot sabiedrisko kārtību un sniegtos 

pakalpojumus  

U33. Pilnveidot civilās aizsardzības pasākumu 

efektivitāti 

U34. Pilnveidot sabiedriskās kārtības un drošības 

infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 

U35. Veicināt iestāžu sadarbību drošības sajūtas 

uzlabošanā 

SM2 Ekonomikas izaugsme, IP2 Uzņēmējdarbības attīstība 

VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide 

RV10 Uzņēmējdarbības 

atbalsts 
U36. Veicināt iesaistīto pušu sadarbību ekonomiskās 

vides attīstībā 

U37. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta 

pasākumus 

U38. Attīstīt infrastruktūru un pakalpojumus 

uzņēmējdarbībai  

U39. Veicināt pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku 
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RV11 Nodarbinātības 

attīstība 
U40. Veicināt darbaspēka piesaisti un attīstību 

U41. Veicināt uzņēmējspēju apguvi un jauno 

uzņēmēju attīstību 

U42. Sekmēt zināšanu un sudraba ekonomikas 

attīstību 

U43. Veicināt radošo industriju un radošās 

uzņēmējdarbības attīstību 

RV12  Inovācija un 

digitalizācija 
U44. Nodrošināt inovācijas atbalstošu vidi un 

infrastruktūru 

U45. Sekmēt augstas pievienotās vērtības produktu 

un pakalpojumu attīstību 

U46. Veicināt digitālo transformāciju 

U47. Attīstīt zinātnes parka infrastruktūru un 

pakalpojumus 

U48. Sekmēt zinātnes un pētniecības attīstību 

augstākās izglītības iestādēs 

RV13  Tūrisms U49. Sekmēt teritorijas atpazīstamību un uzlabot tēlu 

U50. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares 

izaugsmi  

U51. Veicināt iesaistīto pušu sadarbību tūrisma vides 

attīstībā  

U52. Sekmēt kultūrtūrisma un radošā tūrisma 

attīstību 

U53. Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru 

SM3 Sasniedzama un kvalitatīva lauku un urbānā telpa, IP3 Klimatneitrāla 

vide 

VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra 

RV14  Pieejams un 

energoefektīvs 

mājoklis 

U54. Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu un veicināt 

jaunu mājokļu būvniecību 

U55. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 

energoefektivitāti 

U56. Uzlabot daudzdzīvokļu ēku un tām piegulošo 

teritoriju apsaimniekošanu 

RV15  Enerģētika un 

klimatnoturība 
U57. Veicināt atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu 

U58. Modernizēt un attīstīt siltumapgādes sistēmas 

U59. Īstenot energoefektīvus un klimatnoturīgus 

pasākumus 
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U60. Veicināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti 

un AER izmantošanu 

U61. Pielāgoties klimata pārmaiņām, ieviešot 

atbilstošus risinājumus dažādiem ar tām saistītiem 

riskiem un iespējām 

U62. Attīstīt sabiedrības informēšanu un izglītojošus 

pasākumus 

RV16  Teritorija un 

infrastruktūra  
U63. Veicināt neapsaimniekoto īpašumu un 

degradēto teritoriju apsaimniekošanu un revitalizāciju  

U64. Sekmēt pašvaldības īpašumu pārvaldību un 

neapsaimniekoto teritoriju sakārtošanu  

U65. Attīstīt ilgtspējīgas ūdenssaimniecības, 

meliorācijas infrastruktūru un pakalpojumus 

U66. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu, 

šķirošanu un aprites ekonomiku 

U67. Sekmēt sadarbību publiskās inženiertehniskās 

infrastruktūras pilnveidē 

RV17  Publiskā ārtelpa U68. Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu  

U69. Attīstīt publisko ūdeņu izmantošanu un 

apsaimniekošanu 

U70. Uzlabot kapsētu teritoriju apsaimniekošanu un 

pakalpojumus 

RV18  

Kultūrvēsturiskais 

mantojums 

U71. Atjaunot un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma 

infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 

RV19  Vide un dabas 

resursi 
U72. Sekmēt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu 

izmantošanu 

U73. Sekmēt vides aizsardzību un vides stāvokļa 

uzlabošanu 

U74. Veicināt ainavisko vērtību saglabāšanu un 

izkopšanu 

VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte 

RV20  Iekšējā 

sasniedzamība un 

mobilitāte 

U75. Attīstīt gājēju un velosatiksmes infrastruktūru  

U76. Uzlabot satiksmes un saistīto infrastruktūru 

drošības un sasniedzamības veicināšanai 

U77. Sekmēt savienojumu un multimodālu 

mobilitātes punktu attīstību  

U78. Veicināt elektromobilitātes, mikromobilitātes un 

dalītā transporta veidu attīstību 
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U79. Sekmēt alternatīvu pārvietošanās veidu un 

pakalpojumu attīstību 

U80. Īstenot datos balstītu satiksmes infrastruktūras 

un mobilitātes attīstības plānošanu 

RV21  Ārējā 

sasniedzamība un 

mobilitāte 

U81. Pilnveidot ārējo sasniedzamību un 

infrastruktūru, sekmējot integrētas multimodālas 

mobilitātes sistēmas attīstību 

U82. Sekmēt infrastruktūras savienojamību ar TEN-T 

tīklu  

U83. Attīstīt Daugavpils lidlauka infrastruktūru un 

pakalpojumus 

RV22  Sabiedriskais 

transports 
U84. Attīstīt videi draudzīgus sabiedriskā transporta 

pakalpojumus un infrastruktūru 

U85. Veicināt pasažieru pārvadājumu pieejamību 

SM4 Efektīva pašvaldību pārvaldība un attīstīta sadarbība, IP4 Sadarbība un 

pārvaldība 

VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija 

RV23  Pašvaldības 

pakalpojumi  
U86. Attīstīt mūsdienīgus un klientorientētus 

pakalpojumus (t.sk. vienas pieturas aģentūras princips) 

U87. Pilnveidot un modernizēt pakalpojumu 

sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru un materiāli 

tehnisko bāzi 

RV24  Pārvaldība un 

komunikācija 
U88. Uzlabot sabiedrības informēšanu un iesaisti 

lēmumu pieņemšanā  

U89. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un 

savstarpējo komunikāciju 

U90. Pilnveidot pašvaldības pārvaldes infrastruktūru 

un materiāli tehnisko bāzi 

RV25  Attīstības 

sadarbība 
U91. Īstenot sadarbību reģionālā, nacionālā un 

starptautiskā līmenī 

 

HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES: vienlīdzīgu iespēju politika, līdzsvarota teritorijas attīstība, sadarbība, 

komunikācija, ilgtspējība, inovācija, viedie risinājumi, vides pieejamība, klimatneitralitāte, pielāgošanās 

spēja, klimatnoturība, Covid-19 seku mazināšana, dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, 

kultūrvēsturiskais mantojums 
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2.  Rīcības plāns 

Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena 

RV1 Iekļaujoša kopiena 
U1. Veicināt sabiedrības iesaisti, pašiniciatīvu un lokālpatriotismu 

R1.1.1.  Sabiedrības iesaistes 

veicināšanas savas dzīves 

telpas un aktivitāšu 

uzlabošanā 

- Organizēti sabiedrisko aktivitāšu un atbalstīti iedzīvotāju iniciatīvas 

attīstības projekti (u.c. aktivitātes) 

- Organizētas iedzīvotāju sapulces un forumi, aptaujas sabiedriskās 

domas izzināšanai un aktivitāšu plānošanai 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, ESI fondi 

u.c. ārējais 

finansējums 

 

R1.1.2.  Brīvprātīgā darba veicināšana - Veicināta brīvprātīgā darba veikšana (īstenota brīvprātīgā darba 

popularizēšana, apkopota un izplatīta informācija par 

nepieciešamību veikt brīvprātīgo darbu) 

- Pieaug brīvprātīgo skaits (īpaši kultūras jomās) 

- Veicināts brīvprātīgais darbs izglītības iestādēs 

Izglītības 

pārvalde, 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, ESI fondi 

u.c. ārējais 

finansējums 

 

R1.1.3.  Dažādu interešu grupu 

iniciatīvu atbalsts 

- Pieaug interešu grupu iniciatīvu skaits, kas aktīvi iesaistās saliedētas 

sabiedrības veidošanā 

- Īstenoti starptautiska un vietēja mēroga projekti dažādām 

sociālajām un interešu grupām 

Izglītības 

pārvalde, 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U2. Sekmēt nevalstiskā sektora darbību un ilgtspēju 
R1.2.1.  Nevalstisko organizāciju 

attīstības veicināšana 

- Īstenoti pašvaldības atbalsta pasākumi NVO attīstībai un ilgtspējai 

- Ikgadēji organizēts NVO projektu konkurss 

- Sekmēta NVO atbalsta sistēmas pilnveide 

- Sniegts atbalsts NVO materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā 

- Organizētas apmācības, nometnes, neformālā izglītība, kapacitātes 

stiprināšanas pasākumi 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, ESI fondi 

u.c. ārējais 

finansējums 

 

 
3 Finanšu resursi un avoti: pašvaldības līdzekļi, piemēram, aktivitātes, kuras veic administrācijas speciālisti, kultūras, izglītības un citu iestāžu darbinieki, citi finanšu avoti, piemēram, 

aktivitātes, kuras tiek veiktas par pašvaldības kapitālsabiedrību nopelnītajiem vai piesaistītajiem līdzekļiem, ES fondu, ārvalstu finansējuma un valsts budžeta līdzekļiem. 
4 Ja attiecināms 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

R1.2.2.  Nevalstisko organizāciju 

sadarbības veicināšana 

- Īstenoti NVO līderu kapacitātes stiprināšanas pasākumi 

- Veicināta NVO sadarbība (sadarbība, sadraudzība, jaunas tradīcijas, 

kopīgi pasākumi u.c.) 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, ESI fondi 

u.c. ārējais 

finansējums 

 

U3. Attīstīt sociāli iekļaujošu un integrētu vidi 
R1.3.1.  Sociāli iekļaujošas un 

integrētas vides attīstības 

veicināšana 

- Sniegts atbalsts pasākumiem, kas stiprina sadarbību starp dažādām 

paaudzēm, etniskajām grupām, veicina iecietību pret iedzīvotājiem, 

kuri nav iekļauti sabiedrībā  

- Tiek plaši izmantotas saieta namu piedāvātās socializācijas iespējas 

- Veicināta sabiedrības integrācija, organizējot uz dažādām mērķa 

grupām orientētus pasākumus 

- Īstenoti pasākumi sociālās iekļaušanas veicināšanai 

- Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bezdarbniekiem - 

sniegti psihologa pakalpojumi, sociālā darbinieka pakalpojumi 

- Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no ieslodzījuma 

atbrīvotām personām - sniegti psihologa pakalpojumi, sociālā 

darbinieka pakalpojumi u.c. 

Kultūras 

pārvalde, 

Sociālais 

dienests 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

RV2 Latgales un Sēlijas identitāte 
U4. Veicināt Sēlijas identitātes saglabāšanu un attīstību 

R2.4.1.  Sēlijas identitātes un 

mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana 

- Veicināta skolēnu un studentu zinātniski pētnieciskā darbība Sēlijas 

identitātes un kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanā – īstenota 

sadarbība starp izglītības un kultūras iestādēm 

- Regulāras kultūras un mākslas aktivitātes, kas saistītas ar Sēlijas 

tradīciju popularizēšanu 

- Zīmola „Radīts Sēlijā” izveidē – organizētas radošās darbnīcas, 

rīcības grupas, izstrādāts komunikācijas plāns (sadarbībā ar citām 

Sēlijas novada pašvaldībām, Sēlijas reģiona uzņēmējiem) 

ANP centrālā 

administrācija, 

Kultūras 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, ESI fondi 

u.c. ārējais 

finansējums 

 

U5. Veicināt Latgales identitātes saglabāšanu un attīstību 
R2.5.1.  Novadā dzīvojošo 

Latgales tradicionālo etnisko 

grupu kultūras attīstības 

sekmēšana 

- Aktivizēta mazākumtautību dalība novada kultūras procesos, 

mazākumtautību kultūras mantojuma apzināšana, veicināta tā 

iekļaušanās novada kultūras apritē 

- Nodrošināts atbalsts dažādu tautību tradīciju popularizēšanai gan 

ANP centrālā 

administrācija, 

Kultūras 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

novada līmenī, gan aiz tā robežām 

- Latviskās vides saglabāšana un popularizēšana novada teritorijās ar 

mazākumtautību pārstāvju pārsvaru 

- Organizētas aktivitātes, kuras vērstas uz Latgaliešu kultūras 

stiprināšanu - nodrošināts atbalsts novada latgaliešu kopienas 

iniciatīvām. Prezentēta latgaliešu valodu kā vietējā kultūras 

mantojuma unikalitāti (atbalsts novada folkloras kopu, Vaboles 

amatierteātra, Skrindu dzimtas muzeja darbībai, festivālam 

,,Muzykys skrituļs" u.c.) 

- Nodrošināts atbalsts vecticībnieku kultūras mantojuma 

saglabāšanai un popularizēšanai 

U6. Saglabāt un attīstīt nemateriālo (kultūrvēsturisko) mantojumu un tradīcijas  
R2.6.1.  Novada nemateriālā 

kultūrmantojuma tradīciju 

saglabāšanas veicināšana 

 

- Īstenota pastāvīga novada nemateriālā kultūras mantojuma 

apzināšana un saglabāšana, tas aktīvi tiek iesaistīts mūsdienīgā 

apritē 

- Rīkotas aktivitātes, kuras vērstas uz seno amatu prasmju 

saglabāšanas veicināšanu un popularizēšanu 

- Organizēta amatiermākslas kolektīvu darbība un attīstība, sniegts 

atbalsts 

- Veicināta novada iedzīvotāju iesaiste novada aktivitātēs un 

popularizēšanā 

- Ar dažādu pasākumu kopu latviskā kultūrtelpa nostiprināta kā 

sabiedrību saliedējošs pamats un veicināta piederība kultūras telpai 

novada, nacionālajā un Eiropas līmenī 

- Nemateriālā kultūras mantojuma aspekti integrēti Mūzikas un 

mākslas skolu programmās ar mērķi saglabāt latvisko identitāti, 

attīstīt amatniecību un nodrošināt Dziesmu svētku procesa kvalitāti 

- Apzinātas un popularizētas novadam raksturīgās mājražošanas 

tradīciju, organizētas prasmju skolas par latviešu, latgaliešu, sēļu, 

vecticībnieku, citu tautu tradīciju rituāliem, ēdieniem, dejām, 

dziesmām 

 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

U7. Sekmēt muzejdarbības un novadpētniecības attīstību 
R2.7.1.  Novadpētniecības darbības 

attīstība 

- Nodrošināta muzeju un ekspozīciju darbība 

- Pilnveidots novadpētniecības darbs 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R2.7.2.  Novadpētniecības 

struktūru darbības 

efektivitātes palielināšanas 

veicināšana 

kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanas un 

pieejamības nodrošinājumā 

- Izveidota un publiskota novada amatnieku datu bāze 

- Novada muzeju kompleksi integrēti radošajās teritorijās, muzeji 

pielāgoti radošās darbības piedāvājumam, paplašinātas 

eksponēšanas telpas 

- Atjaunota novada muzeju u.c. kultūrvēsturisko liecību krātuvju 

infrastruktūra un iekārtojums atbilstoši eksponātu saglabāšanas 

nosacījumiem un plašas pieejamības nodrošinājumam, t.sk. 

digitālajā vidē 

- Nodrošināta muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu 

pieejamība dažādām muzeja apmeklētāju grupām, izmantojot 

daudzveidīgas muzeja komunikācijas sastāvdaļas 

- Izveidoti jauni, sabiedrības interesēm un finansiālajām iespējām 

piemēroti muzeja produkti, ieviestas atraktīvas un inovatīvas 

muzeju darbības metodes 

- Kopējo pasākumu realizēšanā stiprināta novada kultūras un 

izglītības iestāžu sadarbība ar Daugavpils Universitāti un citām 

pētniecības institūcijām novada kultūrvides apzināšanas jomā 

- Veicināta novada muzeju fondu paplašināšanu un vietējā 

mantojuma izpēti 

- Notika muzeju aktivitātes, kuras vērstas uz sabiedrības izglītošanu, 

izstrādātas jaunas muzejpedagoģiskās programmas 

Kultūras 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R2.7.3.  Novada kultūras 

mantojuma objektu 

aizsardzības, saglabāšanas un 

popularizēšanas sekmēšana 

- Īstenota kultūras pieminekļu apsaimniekošana un veicināta 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un objektu pieejamība 

- Veicināta objektu iekļaušana tūrisma piedāvājumā un to 

popularizēšana 

- Izdota novada vietējās celtniecības tradīciju rokasgrāmatas ar mērķi 

sniegt praktiskus piemērus sabiedrībai vietējo materiālu un kultūras 

Kultūras 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

mantojuma resursu pielietošanā 

- Veikti pašvaldības īpašumā esošā kultūras mantojuma objektu 

un/vai teritoriju sakārtošanas, rekonstrukcijas, renovācijas vai 

konservācijas pasākumi 

- Izstrādāta novada kultūras mantojuma (t.sk.sakrālās arhitektūras) 

objektu glābšanas programma, kas vērstas un NVO, draudžu, 

īpašnieku un citu sabiedrības pārstāvju iestaistīšanās veicināšanu  

- Izveidota Bebrenes Sēļu senlietu un novadpētniecības mantnīca un 

"Amatu kambars" iedzīvotāju darba prasmju un nodarbinātības 

veicināšanai 

R2.7.4.  Sakrālā mantojuma objektu 

saglabāšana 

- Veikti sakrāla mantojuma objektu un/vai to teritoriju sakārtošanas, 

saglabāšanas vai revitalizācijas darbi 

- Ilūkstes klostera ēkas renovācija, arheoloģisko atradumu un 

izrakumu (apbedījuma vieta baznīcas pagrabos Brīvības ielā 6, 

Ilūkstē) saglabāšana un vizualizēšana turpmākai apskatei 

Kultūras 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R2.7.5.  Subates vēsturiskā centra 

atjaunošana 

- Veikta Subates pilsētas vēsturiskā centra ēku restaurācija un 

infrastruktūras atjaunošana 

Subates 

pilsētas un 

Prodes 

pagasta 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R2.7.6.  Vīnogu selekcionāra Paula 

Sukatnieka vīnkopības un 

selekcijas centra attīstība 

- Atjaunots dārzs un stādījumi, uzlabots ekspozīciju tehniskais 

nodrošinājums, ēku kompleksa rekonstrukcija/ pielāgošana, 

teritorijas labiekārtošana, pasākumu nodrošinājums 

Dvietes 

pagasta 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R2.7.7.  Vēsturisko parku saglabāšana - Izpētīti, atjaunoti un pielāgoti mūsdienas lietotājiem vēsturisko 

parku plānojumi, infrastruktūra un apstādījumi 

 

 

 

 

 

 

ANP centrālā 

administrācija, 

Kultūras 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

RV3 Kultūrvide 
U8. Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu 

R3.8.1.  Efektīvas kultūras procesa 

pārvaldības nodrošināšana 

- Organizēti kultūras darbinieku profesionālās pilnveides un 

pieredzes apmaiņas pasākumi 

- Attīstīta dažāda veida kultūras iestāžu sadarbība kultūras 

piedāvājuma nodrošināšanā 

- Izstrādāts kultūras attīstības plāns 

- Attīstīta dažāda veida kultūras iestāžu sadarbība kultūras 

piedāvājuma nodrošināšanā 

- Īstenota koordinēta kultūras pasākumu un amatiermākslas 

kolektīvu darbības plānošana 

- Veicināta kultūras un tūrisma jomu sadarbība, organizējot uz 

kultūrtūrismu orientētus pasākumus 

- Nodrošināta līdzdalība ārpus novada pasākumos un valsts un 

reģionālajos svētkos 

- Īstenota brīvprātīgo iesaiste pasākumu organizēšanā 

- Kultūras centru, namu, tautas namu, saieta namu, sabiedrisko 

centru darbības izvērtēšana un to darbības optimizēšana un to 

attīstības koncepcijas izstrāde uz novērtēšanas rezultātu pamata 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R3.8.2.  Kvalitatīva un daudzpusīga 

kultūras piedāvājuma 

nodrošināšana 

- Veikta pasākumu izvērtēšana, pārmaiņu plānošana un ieviešana 

- Ieviesti jauni, nebijuši pasākumi un aktivitātes 

- Augstāko profesionālo studiju programmu speciālistu īpatsvara 

palielināšana novada kultūras institūcijās, sekmējot sadarbību ar 

Daugavpils Universitāti un citām izglītības iestādēm 

- Kultūras darbinieku (t.sk. novada bibliotēku un muzeju darbinieku), 

amatiermākslas kolektīvu vadītāju profesionālo kompetenču 

paaugstināšana (semināru, kursu, pieredzes apmaiņas u.c. 

pasākumu organizēšana) 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R3.8.3.  Bibliotēku pakalpojumu 

attīstība un dažādošana 

- Pilnveidots bibliotēku sniegto pakalpojumu klāsts un kvalitāte 

- Saglabāts esošais bibliotēku tīkls un to pieejamība iedzīvotājiem 

- Notiek regulāra bibliotēku darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

R3.8.4.  Dažādu novada sabiedrības 

grupu pieejamība kultūras 

pasākumiem un 

profesionālajai mākslai 

- Izstrādāta profesionālās mākslas pieejamības programma 

- Organizēti mūzikas, teātra izrāžu, citu profesionālu izpildītāju 

koncerti (Dabas koncertzāle u.c.), mākslas izstādes, mākslas akcijas 

un plenēri 

- Organizēti pasākumi bērniem un skolu jaunatnei: Dzejas dienu 

pasākumi, Skatuves runas konkurss „Zelta sietiņš", Starptautiskais 

akordeonistu solistu konkurss, Mazo vokālistu konkurss „Cālis", 

Konkurss bibliotēku lasītājiem „Pūcēns", Bērnības svētki u.c., kā arī 

bērnu radošās nometnes, aktivitāšu programmas skolniekiem 

vasaras brīvlaikā 

- Organizēti pasākumi citām iedzīvotāju grupām: 

- novada zemnieku pasākumi, vokālo ansambļu skates un festivāli, 

Starptautiskā muzeju nakts, Grāmatas svētki, bibliotēkas nedēļa, 

intelektuālā spēle „Kas? Kur? Kad?", pensionāru vakari, pasākumi 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (projekta "ModeH" aktivitātes u.c.), 

u.c. 

- Notiek daudzpusīga sadarbība ar Daugavpils teātri, izveidots teātra 

mākslas atbalsta instruments 

- Sagatavoti un izplatīti informatīvi izdevumi iedzīvotājiem par 

kultūras pasākumiem, citiem kultūras procesiem, muzeju, kultūras 

namu, mūzikas, mākslas skolu, amatiermākslas kolektīvu darbību 

Kultūras 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U9. Attīstīt pašorganizētas un iekļaujošas kultūras aktivitātes 
R3.9.1.  Pašorganizētas un iekļaujošas 

kultūras aktivitāšu attīstība 

- Īstenota brīvprātīgo iesaiste pasākumu organizēšanā 

- Attīstīta dažāda veida kultūras iestāžu sadarbība kultūras 

piedāvājuma nodrošināšanā 

- Veicināta kultūras un tūrisma jomu sadarbība, organizējot uz 

kultūrtūrismu orientētus pasākumus 

- Nodrošināta līdzdalība ārpus novada pasākumos un valsts un 

reģionālajos svētkos 

- Attīstīta muzeju, ekspozīciju un bibliotēku, kultūras namu sadarbība 

novadpētniecības darbā 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R3.9.2.  Sabiedrības iesaistīšana - Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm Kultūras Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

kultūrvides veidošanā plašākai un mērķtiecīgākai kultūras pakalpojumu piedāvājuma 

veidošanai 

- Attīstīt sadarbības formas ar vietējiem uzņēmumiem, biedrībām, 

zemnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmējiem, amatniekiem 

kultūras pakalpojumu dažādošanā  

- Novada kultūras aktivitāšu piedāvājuma aktīvāka pielāgošana 

ģimenēm ar bērniem 

- Brīvprātīgo iesaistīšanos vietējas nozīmes pasākumu organizēšanā 

Brīvprātīgo iesaistīšanos vietējas nozīmes pasākumu organizēšanā 

- Pašvaldības kultūras infrastruktūras objektu pielāgošana cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām 

pārvalde programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

R3.9.3.  Dalība Dziesmu un deju 

svētku ciklā un to 

sagatavošanas procesā 

- Nodrošināta novada amatiermākslas kolektīvu līdzdalību Dziesmu 

un Deju svētkos (t.sk. transports, naktsmītnes, ēdināšana, u.c.) 

- Organizēt Dziesmu svētku kolektīvu skates, nodrošināt šo kolektīvu 

dalību reģiona un valsts organizētajās repertuāra apguves skatēs 

- Veicināts Dziesmu svētku kolektīvu vadītāju prestižs un sniegts 

atbalsts (t.sk. finansiālo) viņu darbam 

Kultūras 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U10. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
R3.10.1.  Modernas fiziskās vides 

pieejamība 

novada kultūras telpā 

- Kultūras infrastruktūras pielāgošana kvalitatīvu kultūras 

pakalpojumu sniegšanai un daudzfunkcionālajai izmantošanai. 

Mūsdienas prasībām atbilstošā saieta nama, kultūras nama vai cita 

veida kultūras centra pieejamība novada attīstības centros un 

aktīvo radošo procesu centros 

- Novada kultūras centra mācību un informācijas centra telpu 

renovācija 

- Nodrošināts kvalitatīvs un daudzpusīgs kultūras un atpūtas 

pasākumu piedāvājums dažādām iedzīvotāju grupām 

- Veikta pasākumu izvērtēšana, pārmaiņu plānošana un ieviešana. 

Ieviesti jauni, nebijuši pasākumi un aktivitātes 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R3.10.2.  Kultūras iestāžu 

infrastruktūras un materiāli 

tehniskās bāzes pilnveide 

- Pilnveidota iestāžu un piegulošo teritoriju infrastruktūra, 

energoefektivitāte  

- Atjaunota materiāli tehniskā bāze, telpas atbilstoši mūsdienu 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

prasībām 

- Atjaunotas estrādes un labiekārtota to apkārtne 

- Kultūras iestāžu un pagasta kultūras institūciju modernizācija, t.sk. 

aprīkošana ar jaunajām tehnoloģijām (skaņas, gaismas iekārtas, 

multimediju iekārtas, u.tt.) 

- Novada kultūras centra „Vārpa” kapacitātes un tehniskā potenciāla 

palielināšana 

finansējums 

R3.10.3.  Līdzsvarotu, kvalitatīvu 

bibliotēku pakalpojumu 

pieejamība 

- Attīstīta sadarbība ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību par 

reģiona galvenās bibliotēkas darbību 

- Izveidotas funkcionālas, modernas pagastu bibliotēku apmeklētāju 

apkalpošanas zonas, renovētas telpas un iegādātas mēbeles un 

aprīkojums 

- Nodrošināta novada bibliotēku krājumu attīstība 

- Nodrošināta iespēja saņemt grāmatas automatizēti 

- Izveidots vienotā novada centra bibliotēkas pakalpojumu 

komplekss "Ģimenes bibliotēka" 

Kultūras 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R3.10.4.  Novada bibliotēku izglītības 

un informācijas centra lomu 

stiprināšana 

- Sekmēta moderno tehnoloģiju un aprīkojuma pieejamība novada 

bibliotēkās, savlaicīgi atjaunojot apmeklētāju datoru darba vietas 

- Nodrošināt novada servera un BIS ALISE moduļu uzturēšanu un 

administrēšanu 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U11. Attīstīt reģionāla un starptautiska mēroga kultūras infrastruktūru 
R3.11.1.  Reģionāla un starptautiska 

mēroga kultūras 

infrastruktūras attīstība 

- Pilnveidots un pilnvērtīgi izmantots Višķu estrādes kompleksa 

potenciāls 

- Pilnveidots un pilnvērtīgi izmantots „Latgales sētas” un citas 

Daugavas loku kultūras infrastruktūras potenciāls starptautiskā 

festivāla „Augšdaugavas” u.c. plaša mēroga pasākumu 

organizēšanai 

- Līksnas pagasta kultūras infrastruktūra pilnībā pielāgota festivāla 

"Muzykys Skrytuļs" norises vajadzībām 

 

 

 

Kultūras 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

RV4 Izglītība un prasmes 
U12. Veicināt pieejamu, iekļaujošu un kvalitatīvu vispārējo izglītību 

R4.12.1.  Mūsdienīga izglītības nozares 

pārvaldība un attīstība 

- Veikta izglītības nozares plāna aktualizācija un ieviešana 

- Izstrādāta un ieviesta pedagogu piesaistes un motivācijas 

programma (definēti pieejamie atbalsta instrumenti, to ieguves 

kārtība, piemēram, dzīvojamais fonds, ceļa izdevumu segšana 

u.tml.) 

- Izveidota kopīga sadarbības institūcija izglītības nozares pārvaldībai 

ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību 

- Īstenota personāla kapacitātes celšana un motivācijas stiprināšana 

(pieejama veselības apdrošināšana, rīkoti izglītības iestāžu 

darbinieku zināšanu, praktisko iemaņu pilnveidošanas, saliedēšanas 

pasākumi u.c.) 

- Veicināta starptautiskās sadarbības attīstība, pedagogu un 

izglītojamo iesaiste projektos u.tml. 

- Izstrādāta iztrūkstošo pedagogu piesaistes atbalsta sistēma. 

- Vērtībizglītības integrēšana mācību saturā 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R4.12.2.  Kvalitatīva pirmsskolas, 

pamatskolas, vidējās un 

speciālās izglītības 

piedāvājuma nodrošināšana 

- Īstenota pirmsskolas, pamatskolas, vidējās un speciālās izglītības 

kvalitātes stiprināšana 

- Ieviestas novitātes, jauni pakalpojumi (informācijas tehnoloģiju 

pielietošana visos vecuma posmos, ieviestas jaunas specializējošās 

programmas) 

- Nodrošināts metodiskais atbalsts 

- Pastāvīgi darbojas skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības sistēma 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R4.12.3.  Speciālās un iekļaujošās 

izglītības attīstība 

- Īstenota iekļaujošās izglītības pilnveide (nodrošināts atbalsta 

personāls izglītojamiem ar fiziska, garīga rakstura, uzvedības u.c. 

traucējumiem; pieejams speciālais un sociālais pedagogs) 

- Izveidots rehabilitācijas centrs ar zirgu manēžu 

- Izveidots reitterapijas piedāvājums sadarbībā ar veselības centru 

- Izveidots autisma centrs 

- Pilnveidotas darba formas, metodes bērnu un jauniešu deviantas 

uzvedības novēršanai 

Izglītības 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

- Novadā attīstīta alternatīvās apmācības piedāvājuma sistēma 

R4.12.4.  Vecāku iesaiste izglītības 

procesā 

- Organizēti pasākumi un semināri vecākiem 

- Aktīvs vecāku padomju darbs un līdzdalība lēmumu pieņemšanā, 

drošības pasākumos 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets 
 

R4.12.5.  Novada izglītības fonda 

uzturēšana 

- Darbojas stipendiju fonds sekmīgāko izglītojamo atbalstam un 

jaunu speciālistu piesaistei, piesaistīti mecenāti 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets 
 

R4.12.6.  Vispārējās izglītības kvalitāte 

un pieejamība 

- Nodrošināts atbalsts pedagogu darbam „mazajās skolās" 

- Izglītības iestādes ir nodrošinātas ar atbalsta personālu (psihologs, 

logopēds, sociālais pedagogs, karjeras speciālists) 

- Izveidoti apstākļi skolēnu ar īpašām vajadzībām integrācijai 

- vispārizglītojošās skolās 

- Izvērtēta esošā situācija un izstrādāts novada vispārējās izglītības 

iestāžu tīkla optimizācijas scenārijs ar maksimāli iespējamo 

pielāgošanu iedzīvotāju vajadzībām un pieredzējušo darbinieku 

saglabāšanu 

- Nodrošināts atbalsts talantīgiem skolēniem un jauniešiem (radošas 

tematiskās nometnes-plenēri, u.c.) 

- Nodrošināta izglītojamo nokļūšana līdz novada izglītības iestādes 

(transporta izdevumu atmaksas sistēma, skolēnu autobusu parka un 

maršrutu pilnveidošana, u.c.) 

- Uzlabots pašreizējo skolēnu pārvadājumu grafiks, vairāk piemērots 

skolēnu vajadzībām, nodrošinot iespēju skolēniem no apkārtējiem 

pagastiem piedalīties ārpusskolas aktivitātēs 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R4.12.7.  Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana  

- Novada pedagogi iesaistīti tālākizglītībā un darba kvalitātes 

novērtēšanas procesā 

- Regulāri tiek popularizēta labākā pedagogu pieredzes (tiek 

organizēti semināri, konferences u.c.) 

- Nodrošināta sistemātiskā metodiskā palīdzība pedagogiem, t.sk. 

metodisko izstrādņu skates, materiālu apkopošana un izdošana 

- Izstrādāts nolikums jauno pedagogu atbalstam 

- Regulāri pieredzes apmaiņas pasākumi un metodiskais atbalsts 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R4.12.8.  Novada izglītības iestāžu - Attīstīta un popularizēta novada izglītības iestāžu specializācijas Izglītības Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

mārketings izvēle 

- Pašvaldības publicitātes avotos un populārajos reģionālajos masu 

medijos ir pieejama aktuāla informācija par novada izglītības 

iestādēm 

pārvalde programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

U13. Dažādot un nodrošināt kvalitatīvu interešu un profesionālās ievirzes izglītību 
R4.13.1.  Kvalitatīva un dažādota 

interešu un profesionālās 

ievirzes izglītības 

pakalpojumu attīstība 

- Īstenota profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumu 

stiprināšana un attīstība (regulāra izvērtējuma veikšana, metodiskais 

atbalsts, ieviestas jaunas izglītības programmas, vecāku un skolēnu 

aptaujāšana u.c.)  

- Nodrošinātas vajadzībām atbilstošas interešu un profesionālās 

ievirzes izglītības iespējas, Īstenota personāla kapacitātes celšana 

un motivācijas stiprināšana (rīkoti izglītības iestāžu darbinieku 

zināšanu, praktisko iemaņu pilnveidošanas, saliedēšanas, pasākumi; 

ieviesti motivējoši jaunu speciālistu piesaistes pasākumi u.c.) 

ieviestas jaunas programmas, pulciņi u.c.  

- Veicināta starptautiskās sadarbības attīstība, pedagogu un 

izglītojamo iesaiste projektos u.tml. 

- Novada izglītības iestādes piedāvā jaunas profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības mācību programmas 

- Paaugstināta kvalifikācija interešu izglītības pedagogiem 

- Nodrošināts atbalsts izglītības iestāžu pedagogu un skolēnu dalībai 

dažādos novada svētkos, koncertos, skatēs, radošo darbu izstādēs, 

pieredzes apmaiņā reģionā, Latvijā, ārzemēs 

- Organizēti pasākumi, kas veicina profesionālās ievirzes izglītības 

programmu kvalitātes attīstību 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R4.13.2.  Profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu 

specializācijas veicināšana 

- Attīstīts profesionālās ievirzes izglītības iestāžu piedāvājums 

reģionālā līmenī 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U14. Pilnveidot un attīstīt zināšanas un prasmes dažādām mērķa grupām visa mūža garumā 
R4.14.1.  Novada darbaspēka 

konkurētspējas veicināšana 

- Darbojas atbalsta sistēma profesionālās izglītības un mūžizglītības 

iestādēm jauno speciālistu sagatavošanā 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

- Novadā izveidoti dažādu arodu pamatu apgūšanas atbalsta punkti 

konsultāciju, iemaņu un cita atbalsta saņemšanai aroddarba 

praktizēšanai 

- Aktivizēts kursu un semināru piedāvājums uzņēmējdarbībā plaša 

iedzīvotāju loka vajadzībām 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

R4.14.2.  Izglītošanas iespēju 

pieejamību dažādām mērķa 

grupām visa mūža garumā 

- Nodrošināts dažāds plašs un moderns interešu izglītības 

piedāvājums dažāda vecuma grupām izglītības iestādēs, kultūras 

namos, bibliotēkās, muzejos u.c. 

- Izglītības un kultūras iestādes kā multifunkcionāli centri, kuros 

pieejams daudzveidīgs mūžizglītības piedāvājums dažāda vecuma 

un interešu grupām 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R4.14.3.  Neformālās izglītības iespējas 

paplašināšana 

- Nodrošināts atbalsts jauniešu lietderīgas brīvā laika pavadīšanas 

iespēju paplašināšanai 

- Nodrošināta jauniešu iniciatīvu atbalstošo struktūru darbība 

- Seniori aktīvāk ņem dalību neformālās izglītības aktivitātēs 

- Neformālās izglītības tālākizglītības programmu īstenošanā 

piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūra 

- Aktivizējās sabiedrības dalība brīvprātīgajā darbā 

Izglītības 

pārvalde, 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R4.14.4.  Mūžizglītības atbalsta un 

pilnveidota piedāvājuma 

nodrošināšana 

- Veikta izpēte par mūžizglītības iespēju paplašināšanu novadā, 

noteiktas prioritātes, izstrādāts rīcības plāns jomas attīstībai 

- Nodrošināts sabiedrības vajadzībām un iespējām atbilstošs 

mūžizglītības piedāvājums 

- Nodrošināta sadarbība ar augstskolām un profesionālās izglītības 

iestādēm un novada izglītības iestāžu bāzes izmantošana uzņēmēju 

un strādājošo izglītošanai, iemaņu attīstībai (tuvāk dzīves un darba 

vietai), it īpaši jaunāko inženiertehnisko risinājumu, jauno 

tehnoloģiju izmantošanas, inovāciju ieviešanas jomā, mārketinga un 

valodu zināšanu jomā 

- Veikta pasākuma kopa, kas uzlabo iespēju apvienot darba, izglītības 

un ģimenes dzīvi (sabiedriskā transporta satiksmes uzlabošana, 

bērnu istabu veidošana, finansiālais atbalsts u.c.) 

- Organizēti pasākumi latviešu valodas, latviešu kultūras un vēstures 

Izglītības 

pārvalde, 

Kultūras 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

apgūšanai mazākumtautībām, nepilsoņiem, iesaistot arī 

sabiedriskas organizācijas un brīvprātīgos 

- Realizēti tematisku apmācību projekti (par meža kopšanu, par 

dārzkopību, par dīķkopību 

- Organizētas apmācības bezdarbniekiem un pirmspensijas vecuma 

cilvēkiem par klūgu pīšanu, par gida pakalpojumiem, u.c.) 

- Novada kultūras centra „Vārpa” Mācību un informācijas centra 

darbības nostiprināšana novada kultūras un izglītības darbinieku 

tālākizglītības nodrošināšanai 

R4.14.5.  Atbalsts iedzīvotāju 

iesaistīšanos mūžizglītības 

procesā ar darbošanos 

amatiermākslas kolektīvos un 

interešu grupās 

- Nodrošināta esošo saglabāšana un jaunu koru, tautas deju 

kolektīvu, vokālo, koklētāju, instrumentālo ansambļu, kapelu, 

amatierteātra grupu, pūtēju orķestru, folkloras kopu veidošanās 

tendences pastāvēšana visās vecuma grupās 

- Uzturēts labs amatiermākslas kolektīvu darbības līmenis, rīkojot 

amatiermākslas kolektīvu skates, nodrošinot šo kolektīvu dalību 

reģiona, valsts un starptautiskos konkursos un festivālos 

- Nodrošināts atbalsts kultūras apmaiņai un amatiermākslas kolektīvu 

mobilitātei ar novada starptautiskajiem sadraudzības partneriem 

- Nodrošināts atbalsts modernās un netradicionālās kultūras 

kolektīvu un apvienību darbībai 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U15. Veicināt darba tirgus pieprasījumam atbilstošu izglītības piedāvājumu 
R4.15.1.  Atbalsts uz profesionālām 

vērtībām veidotu izglītības 

sistēmu ar mūsdienīgu 

saturu un metodēm 

- Sniegts atbalsts tiem, kas vēlas apgūt novadam aktuālo profesiju 

pamatus (mācību finansējums, transporta izdevumu segšana, telpu 

nodrošinājums u.c.) 

- Novada vidusskolās īstenotas vidējās izglītības profesionālā virziena 

programmas 

- Nodrošināta uzņēmējdarbības prasmju apguve skolās ar Junior 

Achievement Latvia ekonomikas programmas palīdzību 

Izglītības 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R4.15.2.  Izglītības iestāžu sadarbības 

pilnveide ar uzņēmējiem un 

augstākās izglītības iestādēm 

- Informatīvie pasākumi un semināri izglītojamiem, uzņēmumu 

vizītes, tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, vasaras prakšu 

piedāvājumi un mācību prakšu iespējas uzņēmumos 

- Noslēgti sadarbības līgumi ar Daugavpils universitāti, Latvijas 

Izglītības 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

Lauksaimniecības universitāti un RTU Daugavpils filiāli par zinātniski 

pētniecisko darbu 

- Attīstīts skolēnu uzņēmējdarbības izglītības piedāvājums (t.sk. 

darbojas skolēnu mācību uzņēmumi) 

- Mācību saturs veidots, sadarbojoties ar potenciālajiem darba 

devējiem 

- Izstrādāti uzņēmējdarbības mācību materiāli, programmas, 

metodes skolotājiem sadarbībā ar uzņēmējiem un biznesa vides 

speciālistiem 

- Sarīkotas apmācības un izstrādātas praktiskās programmas jaunu 

nišas produktu izstrādei 

- Realizēti apmācības projekti, kas pielāgoti sociālajiem 

uzņēmumiem, veicināta sociālo inovāciju un ideju attīstība, apmācīti 

kopienu pakalpojumu sniedzēji 

- Organizētas apmācības mazajiem uzņēmumiem, zemnieku 

saimniecībām, mājražotājiem un individuālajiem komersantiem 

viņiem nepieciešamajās jomās, t.sk. biznesa darbības iesācējiem par 

jaunu uzņēmumu radīšanas procedūrām u tml. 

- Nodrošinātas pastāvīgas apmācības par jaunu uzņēmumu radīšanas 

iespējām un procedūrām 

U16. Pilnveidot profesionālās un augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību 
R4.16.1.  Kvalitatīva profesionālās un 

augstākās izglītības 

piedāvājuma nodrošināšana 

- Īstenota profesionālās un augstākās izglītības kvalitātes stiprināšana 

- Ieviestas novitātes, jauni pakalpojumi (informācijas tehnoloģiju 

pielietošana visos vecuma posmos, ieviestas jaunas specializējošās 

programmas) 

- Nodrošināts metodiskais atbalsts 

- Novada profesionālās izglītības iestādes piedāvā jaunas mācību 

programmas 

- Profesionālo izglītības iestādes iesaistās uzņēmējdarbībā -audzēkņu 

saražotās produkcijas realizācija, pakalpojumu piedāvājums, u.tml. 

- Izmantojot novadā esošo potenciālu, izveidota mazās aviācijas 

pilotu skola 

Izglītības 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

R4.16.2.  Izglītības iestāžu 

specializācijas veicināšana 

- Attīstīts Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas un 

Būvniecības tehnikuma filiāles piedāvājums reģionālā līmenī 

 

Izglītības 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U17. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
R4.17.1.  Pirmsskolas 

izglītības pakalpojumu 

efektivitātes paaugstināšana 

- Ik gadu izglītības iestādēm tiek piešķirti līdzekļi mācību vides 

pilnveidošanai un attīstībai 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets 
 

R4.17.2.  Vispārējās izglītības kvalitātes 

un pieejamības uzlabošana 

- Izglītības iestāžu mācību vide nodrošināta ar mūsdienīgo IT 

aprīkojumu (datori, interaktīvās tāfeles u.c.), datorprogrammām 

- Modernizēta novada profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūra 

un mācību aprīkojums 

 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R4.17.3.  Izglītības iestāžu sporta bāžu 

sakārtošana un attīstīšana 

- Sakārtotas un attīstītas izglītības iestāžu sporta bāzes. Uzlabota 

izglītības procesam izmantojamā sporta infrastruktūra - sporta 

zāles, sporta laukumi (stadionu) 

Izglītības 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R4.17.4.  Mūžizglītības un neformālās 

izglītības materiāli tehniskās 

bāzes un infrastruktūras 

uzlabošana 

- Nodrošināta atbilstoša materiāli tehniskā bāze un infrastruktūra Izglītības 

pārvalde, 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R4.17.5.  Izglītības iestāžu un 

piegulošās teritorijas 

infrastruktūras pilnveide 

- Attīstīta un uzturēta izglītības iestāžu un piegulošās teritorijas 

infrastruktūra, energoefektivitāte 

- Īstenota skolu telpu attīstība, pielāgošana aktuālām vajadzībām 

(izveidoti kvalitatīvi mācību kabineti ar mūsdienīgu aprīkojumu, 

ierīkota skaņu ierakstu studija Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 

telpās, robotikas centrs, datorklase, attīstošo spēļu istaba u.c., 

izveidots izstāžu centrs) 

- pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana, iekštelpu 

renovācija 

- Veikta Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 

sporta zāles, dienesta viesnīcas renovācija 

Izglītības 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

- Modernizēta novada profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūra 

un mācību aprīkojums 

- Sakārtota un modernizēta materiāli tehniskā bāze interešu izglītības 

pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai 

R4.17.6.  Materiāli tehniskās bāzes 

nodrošināšana un uzlabošana 

atbilstoši īstenojamām 

izglītības programmām 

- Nodrošināta izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes pilnveide un 

uzlabošana 

- Uzlabots informācijas tehnoloģiju un tehnoloģiju nodrošinājums 

- Izglītības iestāžu resursu (datorkabineta aprīkojums, angļu vai. 

kabinets, sporta infrastruktūra, speciālisti u.c.) izmantošana 

pieaugušo izglītības programmu īstenošanā 

- Nodrošināts moderns un kvalitatīvs aprīkojums un inventārs 

novada profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai 

- Sniegts atbalsts skolām, kuras paplašina savas darbības funkcijas, 

pārveidojas par daudzfunkcionālu attīstības centru, kas piedāvā 

plašu pakalpojumu loku dažādām mērķauditorijām 

Izglītības 

pārvalde, 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R4.17.7.  Ventilācijas, ugunsdrošības 

un signalizācijas sistēmas 

nodrošināšana atbilstoši 

prasībām 

- Ierīkotas un uzturētas ventilācijas, ugunsdrošības signalizācijas, 

apsardzes un videonovērošanas sistēmas izglītības iestādēs 

Izglītības 

pārvalde, 

Kultūras 

pārvalde 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

RV5 Sports un aktīvā atpūta 
U18. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes 

R5.18.1.  Daudzveidīgu sporta un brīvā 

laika aktivitāšu nodrošināšana 

- Turpināt sporta un aktīvās atpūtas iespēju nodrošināšanu visām 

vecuma grupām (pasākumi bērniem; pasākumi jauniešiem; 

pasākumi ģimenēm; pasākumi senioriem; pasākumi citām 

iedzīvotāju grupām) 

- Organizētas sacensības, meistarklases, nometnes komandu sporta 

spēļu veidos 

- Organizētas nodarbības, meistarklases, sacensības, nometnes, 

individuālajos sporta veidos 

- Katrā novada pagastā vai pagastu grupā ir kāda sava prioritāri 

attīstāmā sporta disciplīnā 

- Organizēti vietējie, reģionālie un starptautiskie sporta pasākumi 

ANP centrālā 

administrācija, 

PA TAKA 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

dažādām iedzīvotāju grupām (t.sk. pasākumus ģimenēm) un 

dažādos sporta veidos 

- Tiek plašāk izmantoti novada dabas resursi sporta aktivitāšu 

piedāvājumā (slēpošanas trases, ūdenssporta veidi, riteņbraukšana, 

u.c.) 

- Pilnveidots ziemas sporta aktivitāšu piedāvājums 

- Novadā nodrošināts plašs atraktīvas atpūtas/sportošanas iespēju 

piedāvājums 

R5.18.2.  Ūdenssporta iespēju attīstība - Izstrādāts novada ūdenssporta piedāvājums (Subates ezerā, Ilūkstes 

upē u.c. ūdens objektos) 

ANP centrālā 

administrācija, 

PA TAKA 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R5.18.3.  Izpletņlēkšanas sporta 

attīstība 

- Nodrošināta izpletņlēkšanas sporta turpmāka attīstība novadā ANP centrālā 

administrācija, 

Sabiedriskā 

sporta 

organizācija 

D.I.S.K.   

2022.-

2027. 

ESI fondi u.c. 

ārējais finansējums 
 

U19. Sekmēt augstu sasniegumu sporta attīstību 
R5.19.1.  Augstu sasniegumu sporta 

attīstības sekmēšana 

- Izveidota atbalsta sistēma talantīgu sportistu sagatavošanai 

- Izveidota atbalsta sistēma invalīdu sporta attīstībai 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets 
 

R5.19.2.  Mūsdienīga sporta darba 

vadība un attīstība 

- Izstrādāta sporta nozares attīstības stratēģija 

- Nodrošināti nozarē nodarbināto kapacitātes celšanas pasākumi 

(semināri, kursi, meistarklases pieredzes apmaiņa, u.c.) 

- Īstenota mūsdienīga sporta nozares koordinācija 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U20. Veicināt veselīgu dzīvesveidu 
R5.20.1.  Sporta nodarbību 

popularizēšana  

- Esošās infrastruktūras (sporta zāles, trenažieru zāles, u.c.) 

pieejamības uzlabošana ārpus normētā darba laika 

- Novada centros izveidoti sporta atbalsta punkti (velosporta, 

ūdenssporta u.tt) 

- Nodrošināta plašāka informācijas plūsma par sporta pasākumiem 

un iespējām novadā - sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

pašvaldību un novada tūrisma informācijas struktūrās 

- Nodrošināta aktīva sporta klubu (t.sk. profesionāļu klubu) darbība 

U21. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
R5.21.1.  Sporta infrastruktūru attīstība - Novada teritorijā attīstīta dažādu sporta veidu infrastruktūra 

(slēpošanas trases, sporta spēļu laukumi, stadioni, slidotavas, u tml.) 

- Novadā nodrošināta infrastruktūra profesionāla sporta attīstības 

iespējai 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R5.21.2.  Kvalitatīvas sporta un aktīvās 

atpūtas infrastruktūras 

attīstība un uzturēšana 

izglītības iestādēs un 

pagastos 

- Renovētas un rekonstruētas esošās sporta būves 

- Īstenota sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība 

- Nodrošināta esošās sporta infrastruktūras atbilstoša uzturēšana un 

izmantošana 

- Rekonstruēts sporta stadions Bebrenē 

- Atjaunoti pagastu sporta laukumi 

- Rekonstruēti izglītības iestāžu sporta laukumi un sporta zāles 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R5.21.3.  Jaunas sporta un aktīvās 

atpūtas infrastruktūras 

objektu attīstība 

- Skeitparka, slēpošanas trases, trenažieru zāles u.c. sporta 

infrastruktūras objektu pakāpeniska izveide novada teritorijā 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R5.21.4.  Kvalitatīvas materiāli 

tehniskās bāzes attīstība un 

uzturēšana izglītības iestādēs 

un pagastos 

- Atjaunots un modernizēts pieejamais sporta inventārs izglītības 

iestādēs 

- Izveidots inventāra nomas punkts (ragavu, slēpju, slidu, velosipēdu 

u.c. inventāra īres iespējas) 

Izglītības 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U22. Attīstīt reģionāla un starptautiska mēroga sporta infrastruktūru 
R5.22.1.  Sadarbības attīstība sportā - Organizētas vairākas pārrobežu sporta aktivitātes (Latvijas-Lietuvas 

pierobežu basketbola līgas tradīciju attīstība u.c.) 

- Īstenota sadarbība saskaņotā sporta pasākumu un aktivitāšu 

plānošanā 

- Regulāri sadarbības projekti ar Latvijas un citu valstu sporta 

klubiem dažādos sporta veidos 

 

 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

RV6 Sociālā aizsardzība un pakalpojumi 
U23. Pilnveidot sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošinājumu un kvalitāti 

R6.23.1.  Kvalitatīvu sociālās palīdzības 

un pakalpojumu 

nodrošināšana un ieviešana 

- Nodrošināta sociālās palīdzības pasākumu un sociālo pakalpojumu 

sniegšana un pilnveide atbalstāmām mērķa grupām (mazaizsargātie 

iedzīvotāji, daudzbērnu ģimenes, bez vecāku gādības palikušie 

bērni un bērni bāreņi, ilgstošie bezdarbnieki, personas ar 

invaliditāti, pirmspensijas un pensijas vecuma personas, vientuļie 

seniori u.c.) 

- Paplašināts sociālās palīdzības piedāvājums dažādām mērķa 

grupām (palīdzība krīzes situācijās ģimenēm ar bērniem, grūtībās 

nonākušiem iedzīvotājiem, personām ar garīga rakstura, 

funkcionāliem traucējiem, senioriem u.c.) 

- Attīstīts mobilo aprūpes mājās brigāžu darbs 

- Nodrošināts esošais un paplašināts sociālo pakalpojumu 

piedāvājums dažādām mērķa grupām 

- Pieejami īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumi 

Sociālais 

dienests 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R6.23.2.  Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības sniegšanas 

pilnveidošana, 

piemērojot to personas 

vajadzībām un iznākuma 

efektivitātei 

- Izveidota dažādu mērķa grupu bāze, kas ir nepieciešama palīdzības 

un pakalpojumu plānošanai 

- Sociālais dienests strādā ar SOPA (Sociālās palīdzības 

administrēšanas) programmu 

- Sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" Daugavpils-

llūkstes komiteju izveidots tehnisko palīglīdzekļu nomas 

piedāvājums 

- Organizēta sociālā rehabilitologa un supervizora pakalpojumu 

pieejamība novadā 

- Izveidotas starpdisciplinārās mobilās vienības mājas aprūpes 

pakalpojumu organizēšanai vientuļiem veciem cilvēkiem un 

cilvēkiem ar kustības traucējumiem 

- Dienas centru pakalpojumu attīstība integrēšanas iespēju 

piedāvājumam personām ar invaliditāti (t.sk. personām ar garīgās 

attīstības traucējumiem), lai mazinātu sociālo izslēgtību 

- Nodrošināta jaunāko metožu un tehnoloģiju izmantošana 

Sociālais 

dienests 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstības veicināšanai 

- Sistemātiski sociālo institūciju darbinieki piedalās kvalifikācijas un 

profesionalitātes paaugstināšanas pasākumos (t.sk. pieredzes 

apmaiņas pasākumos) 

- Sagatavota un darbojas starpdisciplināra komanda 

- Izveidota atbalsta sistēma nonākušajiem krīzes situācijās, t.sk. 

īslaicīgā krīzes situācijā nonākošajiem - sniegti psihologa 

pakalpojumi, sociālā darbinieka pakalpojumi, organizētas nometnes 

u.c. 

R6.23.3.  Mūsdienīga sociālā darba 

vadība un attīstība 

- Izstrādāta un ieviesta Sociālā dienesta darbības un attīstības 

stratēģija 

- Veikts iestādes darbības izvērtējums un īstenota pilnveide 

- Nodrošināti nozarē nodarbināto kapacitātes un motivācijas 

celšanas pasākumi (semināri, kursi, pieredzes apmaiņa, supervīzijas, 

u.c.) 

- Nodrošināts kvalitatīvs un pietiekošs speciālistu skaits sociālās 

palīdzības un pakalpojumu sniegšanai veikta sociālās palīdzības 

sistēmas pilnveide, t.sk. veikts sociālo pabalstu sniegšanas 

izvērtējums un kritēriju maiņa 

Sociālais 

dienests 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U24. Nodrošināt kvalitatīvus un sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 
R6.24.1.  Sabiedrības informēšanas un 

sociālās iekļaušanas attīstība 

- Nodrošināta informācijas pieejamība un regulāra tās atjaunošana 

par sociālo palīdzību un pakalpojumiem novadā 

- Veikta sabiedrības informēšana par iespējām sniegt atbalstu sociāli 

mazaizsargātiem iedzīvotājiem 

- Veicināta sabiedrības integrācija, organizējot uz dažādām mērķa 

grupām orientētus pasākumus 

- Izveidots novada ģimeņu tīkls, kas palīdz sniegt sociālos 

pakalpojumus atbilstoši ģimeņu vajadzībām (sociālais pakalpojums 

„Ģimenes terapija") 

- Nodrošināta efektīva informācijas apmaiņa ar iedzīvotājiem 

(atpazīstama sadaļa mājas lapā, informatīvajā stendā pašvaldības 

pārvaldēs u.c.) 

Sociālais 

dienests 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

- Nodibināta pārtikas, mēbeļu, sadzīves tehnikas, apģērba banka 

R6.24.2.  Sociālās uzņēmējdarbības 

sekmēšana 

- Īstenota sadarbība ar komersantiem sociālo pakalpojumu izveidē 

un nodrošināšanā (pašvaldības nodrošināta informācijas pieejamība 

par individuālā darba veicēja piedāvāto pakalpojumu iespējām 

senioriem u.tml.) 

Sociālais 

dienests 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R6.24.3.  Sociālās izslēgtības 

mazināšanas veicināšana 

- Tiek sniegts atbalsts nevalstiskajām organizācijām, kuras iesaistās 

sociālo problēmu risināšanā 

- Nodrošināts sociālais mārketings un realizētas labdarības 

programmas (piens, augļi - skolēniem, maznodrošināto ģimenēm, 

u.tml.) 

Sociālais 

dienests 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U25. Pilnveidot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
R6.25.1.  Sadzīves apstākļu uzlabošana 

cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem 

- Apzināta situācija un invalīdu ar kustību traucējumiem nodrošināti 

ar labiekārtojumu un tehnisko aprīkojumu atbilstoši vajadzībām, 

vēlmēm un tehniskajām iespējām (t.sk. dzīvesvietas pielāgošana) 

Sociālais 

dienests 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R6.25.2.  Deinstitucionalizācijas 

pasākumu ieviešana 

- Izveidots grupu dzīvokļa pakalpojumus 

- Izveidots dienas aprūpes centra ar specializētās darbnīcas 

Sociālais 

dienests 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R6.25.3.  Sociālās palīdzības un 

pakalpojumu sniegšanai 

atbilstošu un piemērotu telpu 

un aprīkojuma nodrošināšana 

- Pilnveidota sociālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamā 

infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze 

- Īstenota sociālo dzīvokļu, grupu dzīvokļu, sociālo māju izveide un 

pieejamība atbilstoši vajadzībām 

- Nodrošināta atbilstoša piegulošā infrastruktūra un vides 

pieejamība. Sociālo pakalpojumu sniedzēju teritoriju labiekārtota 

un pielāgota klientu vajadzībām 

- Veikta sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras modernizācija, 

t.sk., ēku energoefektivitātes paaugstināšana 

- Sociālo pakalpojumu sniedzēji nodrošināti ar sociālo pakalpojumu 

un palīdzības sniegšanai nepieciešamajiem materiāli tehniskajiem 

līdzekļiem 

Sociālais 

dienests 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

RV7 Veselības aprūpe un veicināšana 
U26. Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidi un pieejamību 

R7.26.1.  Veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamības 

pilnveide 

- Veicināta kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 

- Sekmēta ģimenes ārstu pieejamība iedzīvotājiem ērtā laikā novada 

un vietējas nozīmes centros (informatīvs darbs) 

- Sekmēta jauno speciālistu piesaiste (informatīvs darbs) 

- Pieejami atbalsta instrumenti ģimenes ārstiem un pakalpojumu 

sniedzējiem (dzīvojamais fonds u.c. veida atbalsts) 

- izveidota mobilās veselības aprūpes pakalpojuma brigāde ar 

veselības speciālistiem un attiecīgu aprīkojumu 

- Attīstīti un uzturēti feldšerpunkti pagastos 

Sociālais 

dienests 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R7.26.2.  Aptieku pakalpojumu 

sekmēšana 

- Sekmēta aptieku pakalpojumu pieejamība novada un vietējas 

nozīmes centros 

- Izveidota mobilā aptieka vai cita veida alternatīva, kas nodrošinātu 

aptiekas pieejamību pagastu iedzīvotājiem 

Sociālais 

dienests 

2022.-

2027. 

Valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U27. Attīstīt veselības veicināšanu un labbūtību 
R7.27.1.  Veselīga dzīvesveida 

paradumu aktivitāšu 

veicināšana 

- Organizēti dažādi pasākumi veselīga dzīvesveida popularizēšanai 

- Organizēti sabiedrības veselības speciālista iedzīvotāju 

informēšanas pasākumi 

- Nodrošinātas regulāras profilaktisko izbraukumu vizītes uz pagastu 

centriem 

- Realizēti pasākumi asins transmisīvo, seksuāli transmisīvo un 

onkoloģisko slimību profilaksei, mutes veselības veicināšanai, 

fizisko aktivitāšu un zāļu lietošanas kontrolei veciem cilvēkiem, 

atkarības veidu izplatības ierobežošanai 

- Īstenota koordinēta un saskaņota  iedzīvotāju veselības 

veicināšanas programmas ieviešana 

- Rīkoti veselības veicināšanas pasākumi dažādām mērķa grupām 

- Uzlabota sadarbība starp novada izglītības iestādēm, ģimenes ārstu 

praksēm un Sociālo dienestu, NVO par veselīga uztura un veselīga 

dzīvesveida popularizēšanu, pasākumu rīkošanā 

Sociālais 

dienests 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

- Veicināta veselīga uztura paradumu attīstība 

- Veicināta dažāda veida pašiniciatīva fizisko aktivitāšu piekopšanā 

(izveidojušās kopīgu interešu grupas) 

R7.27.2.  Veselīga dzīvesveida un 

veselības aprūpes 

pakalpojumu popularizēšana 

- Īstenota veselīga dzīvesveida un veselības aprūpes pakalpojumu 

popularizēšana novada iedzīvotājiem un reģionālā mērogā 

 

Sociālais 

dienests 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R7.27.3.  Veselīga dzīvesveida 

infrastruktūras attīstība 

- Izveidota veselības istaba 

- Pieejama tāda infrastruktūra, kas veicina iedzīvotāju fiziskās 

aktivitātes 

- Izveidoti pastaigu maršrutu ar informācijas plāksnēm vingrojumu 

veikšanai 

ANP centrālā 

administrācija, 

Sociālais 

dienests 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U28. Attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
R7.28.1.  Veselības aprūpes 

pakalpojumu infrastruktūras 

un materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide 

- Veicināta veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras un materiāli 

tehniskās bāzes pilnveide 

- Uzlabota novada primārās veselības aprūpes infrastruktūra, veikta 

telpu renovācija un iekārtu modernizācija.  

- Novada primārās veselības pakalpojumu sniegšanas vietas un 

Grīvas poliklīnikas infrastruktūra pielāgota personām ar īpašam 

vajadzībām un māmiņām ar bērnu ratiņiem 

Sociālais 

dienests, SIA 

Veselības 

centrs “Ilūkste” 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R7.28.2.  Jaunu veselības aprūpes 

pakalpojumu izveide (īpaši 

cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem un senioriem) 

- Iegādāts ergoterapeita pakalpojumam nepieciešamais aprīkojums 

- Izveidots paliatīvās aprūpes pakalpojums Veselības centrā "Ilūkste" 

(10 gultasvietu izveide) 

Sociālais 

dienests, SIA 

Veselības 

centrs “Ilūkste” 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

RV8 Prioritāro mērķgrupu politikas 
U29. Atbalstīt jaunatnes iniciatīvas un aktivitāti 

R8.29.1.  Jauniešu sociālās 

rehabilitācijas attīstība 

- Nodrošinātas sociālās kompetences apgūšanas iespējas sociālajam 

riskam pakļautiem jauniešiem un bērniem 

- Sociālajam dienestam sadarbojoties ar izglītības iestādēm, īstenoti 

atbalsta pasākumi sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

bērniem un jauniešiem 

Izglītības 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

- Izveidota mentoru un „labu kaimiņu" kustība ārpusģimenes 

iestādēs bērnu virzīšanai uz ekonomisku patstāvību, kas palīdz 

uzlabot dzīves kvalitāti un patstāvības iespējas 

- Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem un 

pusaudžiem, kas cietuši no vardarbības, zaudējuši vecākus, 

pusaudžiem ar uzvedības problēmām - sniegti psihologa 

pakalpojumi, sociālā darbinieka pakalpojumi u.c. 

- Izveidots sociālas rehabilitācijas centrs jauniešu ar negatīvu 

personīgās dzīves pieredzi (augsta riska ģimenes, atkarības un tml.) 

izmitināšanai, kur iespējams apgūt profesionālo izglītību, pilnveidot 

personīgās kompetences un pavadīt brīvo laiku (izmantojot 

Bebrenes Profesionālā vidusskolas infrastruktūras bāzi) 

- Izveidota materiāli tehniskā bāze regulāru vasaras nometņu 

organizēšanai sociālā riska grupu bērniem un jauniešiem.  

- Organizētas veselīga dzīvesveida nometnes bērniem, jauniešiem 

U30. Īstenot atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, remigrantiem 
R8.30.1.  Ģimeņu piesaiste dzīvei 

novadā un atbalsts 

- Jaunu pašvaldības pakalpojumu ieviešana un esošo attīstība 

(ģimenēm un bērniem draudzīga vide, atbalsts ģimenes 

pieaugumam, brīvpusdienas, interešu izglītība un cits atbalsts, 

ieguldījumi infrastruktūrā u.c.) 

- Veikta pieejamo atbalsta pasākumu un infrastruktūras 

popularizēšana, mārketings 

- Organizēti pasākumi jaunajām ģimenēm (saliedēšanās, kopības, 

veselības, izglītojošie u.c. pasākumi) 

- Uzlabota ģimenes atbalsta pakalpojumu kvalitāte un paplašināts 

piedāvājuma loks 

- Izveidots centrs ģimenēm ar bērniem ar plašu pakalpojumu 

piedāvājumu (t.sk. ģimenes asistenta piedāvājums) bērniem un 

ģimenēm ar bērniem dzīves vietā 

- Organizēta aktivitāšu kopa, kas nodrošina jaunajām ģimenēm 

atbalstu (sniegti psihologa pakalpojumi, sociālā darbinieka 

pakalpojumi, organizēti ģimenes svētki u.c.) 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

R8.30.2.  Audžuģimeņu atbalsts - Popularizēta un atbalstīta audžuģimeņu un viesģimeņu kustība 

(labo prakses piemēru popularizēšana, regulāri pasākumi un 

atbalsts audžuģimenēm) 

- Izveidots fonds audžuģimeņu atbalstam 

- Sniegts profesionāls psihosociāls atbalsts audžuģimenēm, kurās 

ievieto bērnus no augsta riska ģimenēm 

- Organizēti dažādi Informatīvi un izglītojoši pasākumi 

audžuģimenēm to veidošanas veicināšanai 

- Sekmēta dienas centru pakalpojumu pieejamība un pilnveide 

sociālās atstumtības riskam pakļautām grupām bērniem ar īpašām 

vajadzībām 

Sociālais 

dienests 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U31. Īstenot senioru atbalsta pasākumus 
R8.31.1.  Sociāli mazaizsargāto senioru 

atbalsta pasākumu 

īstenošana 

- Atbalsta sistēmas izveide sociāli mazaizsargātiem (t.sk., vientuļiem) 

senioriem 

- Izveidoti atbalsta centri pensijas vecuma personām 

- Īstenota periodiska vientuļo senioru apsekošana, atbalsta vajadzību 

apzināšana 

- Sekmēta brīvprātīgo senioru iniciatīva un iesaiste sociālo jautājumu 

risināšanā (mājas vizīšu organizēšana u.c.) 

- Nodrošināti kvalitatīvie sociālās rehabilitācijas aprūpes pakalpojumi 

veciem cilvēkiem - sniegti psihologa pakalpojumi, sociālā 

darbinieka pakalpojumi, asistenta pakalpojumi u.c. 

Sociālais 

dienests 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R8.31.2.  Senioru iesaistes 

sabiedriskajā dzīvē 

veicināšana 

- Sniegts atbalsts dažādu senioriem piemērotu aktivitāšu 

organizēšanā 

- Attīstīta senioru iesaiste pašvaldības un iestāžu organizētos 

pasākumos, aktivitātēs (izglītības iestādēs u.c.) 

- Sekmēta senioru iesaiste vietējos un starptautiskos projektus 

prasmju un iemaņu attīstībai 

- Veicinātas senioru brīvprātīgās iniciatīvas novadā 

 

 

 

Sociālais 

dienests 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

RV9 Drošība un civilā aizsardzība 
U32. Uzlabot sabiedrisko kārtību un sniegtos pakalpojumus 

R9.32.1.  Sabiedriskās kārtības un 

drošības uzlabošana 

- Nodrošināta pašvaldības saistošo noteikumu īstenošana un 

ievērošanas uzraudzība 

- Īstenota iedzīvotāju informēšana un līdziesaiste sabiedriskās 

drošības jautājumos (izglītojošie pasākumi izglītības iestādēs, 

informācijas pieejamība pašvaldības informācijas kanālos u.c.) 

- Ierīkotas videonovērošanas sistēmas pilsētās un ciemos 

- Ieviestas novitātes un viedās tehnoloģijas (mobilās videokameras, 

sensori u.c.) 

- Attīstīt kontroles mehānismi sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 

- Nodrošinātas iespējas katrā pagastā operatīvi reaģēt ugunsgrēku 

gadījumos 

- Īstenota cilvēkresursu piesaiste un apmācība 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R9.32.2.  Pašvaldības policijas darba 

attīstība 

- Izveidota pašvaldības policija 

- Piesaistīti darbinieki 

- Iegādāts aprīkojums 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U33. Pilnveidot civilās aizsardzības pasākumu efektivitāti 
R9.33.1.  Civilās aizsardzības pasākumu 

efektivitātes pilnveidošana 

- Pilnveidotas pašvaldības spējas veikt civilās aizsardzības pasākumus 

(glābšanas aprīkojums u.c.) 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U34. Pilnveidot sabiedriskās kārtības un drošības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
R9.34.1.  Sabiedriskās kārtības un 

drošības infrastruktūru un 

materiāli tehnisko bāzes 

uzlabošana 

- Ārējo ugunsdzēsības tīklu inventarizācija un pilnveide 

 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U35. Veicināt iestāžu sadarbību drošības sajūtas uzlabošanā 
R9.35.1.  Sadarbības veicināšana sociāli 

drošas vides nodrošināšanā 

- Īstenota profesionāļu komandas (Sociālais dienests, Bāriņtiesa, 

Valsts policija) darbība sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju tiesību un 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

interešu aizstāvības nodrošināšanai, risinot jautājumus par bērnu 

drošību un krīzes situācijas mazināšanu ģimenē 

- Veikta sociālo problēmu diagnosticēšana un preventīvo pasākumu 

realizēšana 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide 

RV10 Uzņēmējdarbības atbalsts 
U36. Veicināt iesaistīto pušu sadarbību ekonomiskās vides attīstībā 

R10.36.1.  Sadarbības starp iesaistītajām 

pusēm veicināšana 

- Ar pašvaldības atbalstu izveidota Ilūkstes novada uzņēmēju 

biedrība vai konsultatīvā padome 

- Veicināta jaunu sadarbības iespēju veidošana un uzturēšana ar 

novada uzņēmējiem 

- Notiek regulāra informācijas aprite un sadarbība uzņēmējdarbības 

atbalstam starp pašvaldību, uzņēmējiem, valsts institūcijām un 

atbalsta sniedzējiem 

- Veikta aktivitāšu kopa, kas veicināja sadarbību starp vienas nozares 

uzņēmumiem 

- Turpina attīstīties novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes 

darbība, sistemātiski notiek informācijas apmaiņa starp pašvaldību 

un uzņēmējiem 

- Veikta aktivitāšu kopa, kas veicināja uzņēmumu, pētniecisko 

institūciju, augstskolu un nozaru asociāciju sadarbību 

- Veikti pasākumi, kuri nodrošināja uzņēmēju dalību vietējās un/vai 

starptautiskajās izstādēs 

- Periodiski tiek organizēti vietējie un starptautiskie pieredzes 

apmaiņas braucieni uzņēmējiem 

- Organizēta vietējo un starptautisko uzņēmumu kontaktbirža 

- Organizēta dalība pasākumos, kuri veicina sadarbības iespējas 

uzņēmējdarbības veicināšanai ar kaimiņvalstīm (primāri) un ES 

valstīm 

- Izveidota datu bāze par novada uzņēmumiem un saimniecībām 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

- Rīkotas aktivitātes, kuras veicina privāto mežu īpašnieku 

kooperāciju ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanai 

R10.36.2.  Darba devēju dalības 

veicināšana nodarbinātības 

un mūžizglītības pasākumos 

- Veicināta darba ņēmēju kvalifikācijas celšanas kursu realizācija 

- Veicināta jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā – prakses vietas, Ēnu 

dienas u.c. 

- Veicināta skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R10.36.3.  Dalīšanās ekonomikas 

veicināšana 

- Izveidota un uzturēta tiešsaistes platforma (grupa sociālā tīklā 

Facebook u.tml.), kur dalīties ar informāciju par pieejamu tehniku, 

darbaspēku konkrētu darbu veikšanai konkrētā laikā 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U37. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta pasākumus 
R10.37.1.  Uzņēmējdarbību atbalstošu 

pasākumu organizēšana 

- Nodrošināta uzņēmējdarbības konsultāciju pieejamība 

- Nodrošināta informācijas pieejamība par uzņēmējdarbības atbalsta 

instrumentiem un iespējām, izplatīšana tīmekļa vietnē, jaunumu 

vēstulēs 

- Regulāri organizētas uzņēmēju un pašvaldības tikšanās (vismaz reizi 

ceturksnī) 

- Organizēti uzņēmēju godināšanas pasākumi 

- Organizēti semināri un pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem 

- Ieviesti jauni uzņēmējdarbību atbalstoši pasākumi – uzņēmēju 

dienas, ar semināriem, pieredzes apmaiņu u.c. 

- Veikta ikgadēja uzņēmēju aptaujāšana un izvērtējuma veikšana par 

organizētiem atbalstošiem pasākumiem un pārmaiņu ieviešana 

- Izstrādāts novada uzņēmējdarbības attīstības un mārketinga plāns 

- Izveidots atbalsta fonds esošajiem uzņēmumiem (līdzfinansējums 

ES fondu projektos) 

- Veiktas aktivitātes, kuras nodrošina atbalstu mājražotājiem: 

pašvaldības sadarbība ar PVD mājražošanas attīstībai u.c. 

- Izveidota un tiek uzturēta publiska datu bāze par pašvaldības rīcībā 

esošo nekustamo īpašumu uzņēmējdarbības vajadzībām - esošo 

neizmantoto zemes gabalu identifikācija, kartēšana, aprakstīšana, 

datu bāzes sastādīšana un mārketinga pasākumi 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

- Novadā esošās uzņēmējdarbības teritorijas iekļautas Latgales 

speciālajā ekonomiskajā zonas sastāvā 

- Ikmēneša novada pašvaldības informatīvajā izdevumā periodiski 

tiek publicēti raksti par uzņēmējdarbību novadā (intervijas ar 

uzņēmējiem, uzņēmumu piedāvājumi u.c.) 

- dažāda vieta tiek popularizēti pozitīvie uzņēmējdarbības piemēri 

(uzņēmēju sanāksmes, pieredzes apmaiņas izbraukumi, raksti mājas 

lapā u.c.) 

- Izveidoti video sižeti par uzņēmējdarbību novadā 

R10.37.2.  Atbalstošu pasākumu 

organizēšana potenciālajiem 

un jaunajiem uzņēmējiem 

- Rīkoti jauno uzņēmēju atbalsta pasākumi: atbalsta fonds, 

mentorings, ikgadēja biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs" u.c. 

- Radīta iespēja piemērot nodokļu atvieglojumus jaunajiem novada 

uzņēmējiem 

- Izveidots biznesa inkubators vai citu līdzīgu atbalsta struktūra 

(aprīkoti kabineti, ražošanas teritorijas, konsultāciju pieejamība u.c.) 

- Veikts biznesa ideju pētījums par attīstāmām nozarēm un 

konkrētiem risinājumiem novada teritorijā 

- Organizēti pasākumi arodu zināšanu un iemaņu pārņemšanas 

veicināšanai: amatu meistardarbnīcu organizēšana prasmju 

pārmantošanai, amatu māju un arodu pamatu atbalsta punktu 

izveidošana u.c. 

- Ikgadēji organizēts jauno uzņēmēju ideju konkurss novada 

iedzīvotājiem ar iespēju iegūt atbalstu ideju īstenošanai 

- Rīkotas aktivitātes, kuras sniedz atbalstu vietējā ražojuma noietam: 

Novada Zemnieku tirgus un/vai veikalu izveide Daugavpilī, tirdziņi 

pagastos, novada pilsētās u.c. 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R10.37.3.  Lauksaimniecības produkcijas 

pārstrādes uzņēmumu 

attīstības veicināšana 

- Tiek atbalstīta regulāra tirgus organizēšana, tādejādi atbalstot arī 

vietējos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus 

- Veicināta alternatīvās, bioloģiskās lauksaimniecības attīstība 

- Veicināta sadarbība, nodrošināta pastāvīga aktuālās informācijas 

apmaiņa 

 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

U38. Attīstīt infrastruktūru un pakalpojumus uzņēmējdarbībai 
R10.38.1.  Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras 

izveide un uzturēšana 

- Uzlabota infrastruktūra uzņēmējdarbības vajadzībām (uzņēmumu 

teritorijai pieguļošie ceļi, komunikācijas, elektroenerģija), 

nodrošināta uzņēmējdarbībai aktuālo novada ceļu uzturēšana 

sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem 

- Revitalizētas novada degradētās teritorijas uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai 

- Uzturēta un aktualizēta informācijas datu bāze par dažādiem 

ekonomiskai darbībai izmantojamiem objektiem novadā (ēkas, 

būves, zeme, potenciālās industriālās zonas, u.tml.) 

- Veicināta telpu pieejamība uzņēmējdarbības attīstībai 

- Pamesto un nesakopto teritoriju/būvju revitalizācija 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R10.38.2.  Pašvaldības koplietošanas 

infrastruktūras attīstība 

- Sakārtota un attīstīta pašvaldības koplietošanas infrastruktūra, kas 

nepieciešama arī uzņēmējdarbības attīstībai (meliorācija, 

pašvaldības ceļi, ielas, ūdensapgādes infrastruktūra u.c.) 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R10.38.3.  Publisko tirdzniecības vietu 

uzturēšana un attīstība 

- Labiekārtots tirgus laukums Ilūkstē ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U39. Veicināt pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku 
R10.39.1.  Pārejas sekmēšanai uz 

klimatneitrālu ekonomiku 

- Rīkotas aktivitātes, kuras sniedz atbalstu bioenerģijas ražošanas 

attīstībai 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

RV11 Nodarbinātības attīstība 
U40. Veicināt darbaspēka piesaisti un attīstību 

R11.40.1.  Pasākumu organizēšana 

bezdarba līmeņa mazināšanai 

 

- Veikti darba tirgus pētījumi, uzņēmēju anketēšana, ekonomiskās 

attīstības virzienu izpēte, rezultātu publiskošana 

- Organizēta pasākumu kopa, kas veicina uzņēmēju tālāku 

izglītošanu tiem aktuālajās jomās - uzņēmumu vadība, tirdzniecība, 

ANP centrālā 

administrācija, 

Sociālais 

dienests 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

svešvalodas, jaunas tehnoloģijas u.c. 

- Organizēti pasākumi, kas piedāvā nodarbinātām personām un 

bezdarbniekiem kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas iespējas 

atbilstoši darba tirgus pieprasījumam 

- Izveidotas bezdarbnieku darba vietas (virs simts), darbam piesaistīti 

bezdarbnieki no dažādām mērķa grupām 

- Sociālā dienesta redzeslokā esošie klienti bez latviešu valodas 

prasmēm iesaistīti valsts valodas apmācības aktivitātēs 

- Veikts Sociāla dienesta un NVA kopīgo klientu ilgstošo 

bezdarbnieku un jauniešu bezdarbnieku sociālo problēmu 

izvērtējums, sadarbībā ar klientu izstrādāta individuālas risināšanas 

stratēģija (rehabilitācijas plāns) 

- Piedāvāta psiholoģiskā palīdzība ilgstošajiem bezdarbniekiem 

(konsultācijas bezdarbniekiem un viņu ģimenēm) 

- Organizēta pasākumu kopa dažādu sociālā riska grupu pārstāvju 

veicināšanai pašorganizēšanos darbam 

- Sniegts atbalsts, organizētas apmācības un citas aktivitātes prasmei 

pozicionēt un pielietot darba tirgū vietējās sabiedrības vērības -

sociālās prasmes, viesmīlība, daudzvalodība u.c. 

U41. Veicināt uzņēmējspēju apguvi un jauno uzņēmēju attīstību  

R11.41.1.  Uzņēmējspējas apguvi un 

jauno uzņēmēju attīstību 

veicinošās darbības 

- Novadā attīstās mentoringa prakse ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R11.41.2.  Atbalsts mazattīstīto nozaru 

un jaunu ekonomiskās 

darbības formu 

- Rīkotas aktivitātes, kuras veicina zivsaimniecības uzņēmumu 

veidošanu 

- Rīkotas aktivitātes, kuras nodrošina transporta un loģistikas 

pakalpojumu attīstību (t.sk. gaisa transporta) 

- Rīkotas aktivitātes, kuras sniedz atbalstu ēdināšanas pakalpojumu 

uzņēmumu dibināšanai 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R11.41.3.  Amatniecības un 

mājražošanas atbalsts 

- Rīkotas aktivitātes, kuras veicina mājražošanas uzņēmumu izveidi 

- Amatniecības un mājražošanas centra iekārtošana Bebrenes 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas bijušajā dienesta 

viesnīcā 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

U42. Sekmēt zināšanu un sudraba ekonomikas attīstību 
R11.42.1.  Jomas attīstība sadarbībā ar 

Daugavpils valstspilsētas 

pašvaldību  

- Veikta kopēja situācijas analīze 

- Kopīgi organizētas informatīvas kampaņas 

- Kopīgi organizētas mūžizglītības programmas nodarbinātības 

sekmēšanai 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U43. Veicināt radošo industriju un radošās uzņēmējdarbības attīstību 
R11.43.1.  Jomas attīstība sadarbībā ar 

Daugavpils valstspilsētas 

pašvaldību 

- Kopīgi realizētas atbalsta programmas, pasākumi ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

RV12  Inovācija un digitalizācija 
U44. Nodrošināt inovācijas atbalstošu vidi un infrastruktūru 

R12.44.1.  Inovācijai labvēlīgas vides 

veicināšana 

- izveidots tehnisko prasmju (praktisko iemaņu) apguves centrs 

- Rīkotas aktivitātes, kuras veicina šauras specializācijas darbnīcu, 

ražotņu, siltumnīcu, kopienu pakalpojumu centru veidošanu 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U45. Sekmēt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu attīstību 
R12.45.1.  Augstas pievienotās vērtības 

produktu un pakalpojumu 

attīstība 

- Rīkotas aktivitātes, kuras veicina lauku produkcijas (t.sk. 

lauksaimniecības produktu) pārstrādes uzņēmuma izveidi 

- Rīkotas aktivitātes, kuras veicina uz vietējo derīgo izrakteņu 

pārstrādes balstītās uzņēmējdarbības attīstību 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U46. Veicināt digitālo transformāciju 
R12.46.1.  Digitālās transformācijas 

veicināšana 

- Pieejama tūrisma maršrutu informācija digitāli (interaktīvas kartes 

tīmekļa vietnē) un citi mūsdienīgi risinājumi tūrisma informācijai 

pieejamības uzlabošanai (piem., novada un reģiona tūrisma mobilā 

aplikācija) 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U47. Attīstīt zinātnes parka infrastruktūru un pakalpojumus 
R12.47.1.  Zinātnes parka attīstīšana 

sadarbībā ar Daugavpils 

- Sekmēta ALTOP zinātnes (pētniecības) parka izveide ar biznesa 

inkubatoru, mūžizglītības centru un semiindustriālajām 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

valstspilsētas pašvaldību  laboratorijām Daugavpils lidlauka teritorijā programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

U48. Sekmēt zinātnes un pētniecības attīstību augstākās izglītības iestādēs 
- - - - - - - 

RV13 Tūrisms 
U49. Sekmēt teritorijas atpazīstamību un uzlabot tēlu  

R13.49.1.  Novada atpazīstamības 

uzlabošana 

- Nodrošināta aktīvas plūsmas informācija par kultūras pasākumiem 

novadā, izmantojot medijus un jaunākās komunikāciju tehnoloģijas 

- Organizētas aktivitātes, kuras veicina novada radošo personu, 

radošo kolektīvu, biedrību mobilitāti (izbraukuma koncerti, 

pieredzes apmaiņas vizītes u.c.) 

- Izveidots sadarbības tīkls ar kultūras, sabiedriskajām u.c. 

organizācijām un starptautiskās kultūras apmaiņas sekmēšanai, 

novada popularizēšanai un vietējo kultūrvērtību apzināšanai 

- Organizēti pasākumi, kuri vērsti uz vietējo mākslinieku, mūzikas un 

mākslas skolu audzēkņu, citu radošo sfēru pārstāvju sasniegumu 

popularizēšanu plašam sabiedrības lokam 

- Nodrošināta novada kultūrvēsturisko teritoriju aktīvāka 

izmantošana starptautisku, nacionālu un reģionālu pasākumu 

organizēšanai (Višķu estrāde, Raiņa māja Berķenelē, Slutišķu sādža 

u.c.) 

- Organizēti pasākumi, kuri veicina novada tradicionālās kultūras 

attīstību un popularizēšanu - starptautiskais tautas mākslas festivāls 

„Augšdaugava", Starptautiskais tautas muzikantu saiets, 

amatierteātru saiets, deju kolektīvu sadanči, folkloras kopu, 

etnogrāfisko ansambļu festivāli, amatnieku saieti un gadatirgi u.c. 

- Iedibināta ikgadējo kultūras pasākumu organizēšanas tradīcija 

(starptautiskais mākslas festivāls „Augšdaugava", Novada dienas, 

u.c.) 

ANP centrālā 

administrācija, 

PA TAKA 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R13.49.2.  Tūrisma informācijas attīstība - Veikta visu novada esošo un potenciālo tūrisma objektu 

apsekošana un informācijas aktualizēšana 

PA TAKA 2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

- Izveidoti jauni velotūrisma, pārgājienu, ūdenstūrisma u.c. tūrisma 

maršruti 

- Sniegts informatīvs atbalsts tūrisma uzņēmējiem tūrisma materiālu 

sagatavošanā 

- Izstrādāti jauni tūrisma informācijas materiāli (bukleti, informācijas 

stendi, kartoshēmas un tml.) 

- Veikta mērķtiecīga vienotas tūrisma informācijas izplatīšana un 

pasākumu popularizēšana pašvaldības sociālo tīklu kontos 

- Pieejama tūrisma maršrutu informācija digitāli (interaktīvas kartes 

novada mājas lapā) un citi mūsdienīgi risinājumi tūrisma 

informācijai pieejamības uzlabošanai (piem., novada un reģiona 

tūrisma mobilā aplikācija) 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

R13.49.3.  Sēlijas novada tūrisma 

attīstība 

- Veikta Sēlijas kopēju tūrisma maršrutu izveide un popularizēšana, 

aktīvi darbojoties Sēlijas novadu apvienībā 

- Dažādots tūrisma piedāvājums dabas parkā “Dvietes paliene” dabas 

parks kā Latvijā plaši atpazīstams un iecienīts dabas tūrisma 

galamērķis 

PA TAKA Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R13.49.4.  Daugavas loku piedāvājuma 

paplašināšana 

- Veikta aktivitāšu kopa, kas sekmēja dabas parka „Daugavas loki" 

veidošanai par ilgtspējīgu ceļojuma galamērķi (sadarbībā ar 

Krāslavas novada pašvaldību un Plānošanas reģionu) 

PA TAKA Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R13.49.5.  Vizuālā tēla un noformējuma 

uzlabošana 

- Uzlabots novada vizuālais tēls (apstādījumi, labiekārtotas teritorijas 

pie pagastu pārvalžu ēkām, noformējums svētku laikā, vienota 

dizaina norādes, informatīvie ziņojumu dēļi u.c.) 

- Izgatavoti un uzstādīti jauni stacionārie vides objekti novada vizuālā 

tēla pilnveidošanai un tūristu piesaistes veicināšanai 

- Veicināta sabiedrības, nevalstiskā sektora, uzņēmēju iesaiste 

teritorijas vizuālā tēla uzlabošanā 

- Izstrādātas izvietotas un uzturētas vienotas informatīvās zīmes 

tūrisma un atpūtas objektiem, informatīvie ziņojumu dēļi 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U50. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi 
R13.50.1.  Tūrisma un pakalpojumu - Izveidots veselības tūrisma komplekss piedāvājums, apkopojot PA TAKA 2022.- Pašvaldības 

budžets, valsts 
 



Augšdaugavas novada Rīcības plāns 

45 

 

Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

nozares izaugsmes 

veicināšana 

pieejamos pakalpojumus un iespējas 

- Veicināta starpnozaru sadarbība tūrisma pasākumu organizēšanā 

un pakalpojumu attīstībā 

 

2027. programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

R13.50.2.  Mūsdienīga tūrisma darba 

vadība un attīstība 

- Izstrādāts tūrisma jomas attīstības plāns 

- Sekmēta tūrisma speciālistu, tūrisma uzņēmēju, gidu kapacitātes 

celšana, apmācības 

- Izveidots Tūrisma informācijas centrs Ilūkstē 

- Izveidota un uzturēta informācija par tūrismā iesaistīto 

pakalpojumu sniedzējiem 

- Izveidota un uzturēta informācija par vietējo gidu tīku 

PA TAKA 2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R13.50.3.  Tūrisma pakalpojumu un 

produktu 

attīstība 

- Veicināta konkurētspējīgu tūrisma pakalpojumu izveide 

- Organizēti tūristus piesaistoši pasākumi vairākām mērķa grupām 

- Sadarbojoties radošajām personībām, lauksaimniekiem, 

uzņēmējiem, tūrisma speciālistiem, izstrādātas jaunas tūrisma 

aktivitātes, kuras piesaista tūristus no citām valstīm (jo īpaši, 

ekotūrisma un piedzīvojumu tūrisma jomā) 

- Izveidots un popularizēts tūrisma produktu piedāvājums ārvalstu 

tūristiem 

- Rīkotas aktivitātes, kuras veicina lauku tūrisma uzņēmumu 

veidošanu un attīstību 

PA TAKA Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R13.50.4.  Dabas un izziņu tūrisma 

piedāvājuma paplašināšana 

- Bērnu un jauniešu vides izziņas nometņu rīkošana 

- Izstrādāts jaunas mācību takas piedāvājums dabas liegumā 

“Pilskalnes Siguldiņa” 

- Organizētas dabas parka “Dvietes paliene” vides izglītības klases 

PA TAKA 2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R13.50.5.  Veselības tūrisma 

piedāvājuma attīstība 

- Rīkotas aktivitātes, kuras veicina veselības tūrisma attīstību 

(rehabilitācijas pakalpojumi, enerģijas uzlabošanai, veselības kūres, 

atpūta dabā, atpūta pie ūdens tilpnēm u.c.) 

PA TAKA Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U51. Veicināt iesaistīto pušu sadarbību tūrisma vides attīstībā 
R13.51.1.  Tūrisma uzņēmēju sadarbības 

veicināšana kompleksa 

- Sadarbībā ar tūrisma uzņēmējiem sekmēta kompleksu tūrisma 

piedāvājumu izveide 

PA TAKA Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

tūrisma pakalpojumu 

piedāvājuma izveidē 

- Koordinētas novada tūrisma uzņēmēju tikšanās 

- Rīkotas aktivitātes, kuras veicina kompleksu tūrisma vietņu attīstību 

(lielu tūristu grupu izmitināšanas iespējas, ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana uz vietas, atpūtas iespēju piedāvājums) 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

R13.51.2.  Sadarbības veicināšana ar 

kaimiņu pašvaldībām un 

reģionu 

- Veicināta tūrisma uzņēmēju sadarbība vietējā un starpnovadu 

līmenī 

- Īstenota sadarbība ar apkārtējiem novadiem tūrisma attīstībā 

- Īstenota regulāra sadarbība ar Latgales plānošanas reģionu tūrismā 

jomā 

- Īstenota regulāra sadarbība ar plānošanas reģionu tūrismā jomā 

PA TAKA Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R13.51.3.  Privātās tūrisma 

infrastruktūras un 

piedāvājuma attīstības 

veicināšana 

- novada viesu nami kā iecienītas aktīvās atpūtas un tūrisma 

naktsmītnes vietas ar tūrisma inventāra nomas iespējām 

PA TAKA Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U52. Sekmēt kultūrtūrisma un radošā tūrisma attīstību 
R13.52.1.  Kultūrtūrisma un radošā 

tūrisma attīstība 

- Izstrādāts kultūras pasākumu piedāvājums un komunikācijas plāns 

kultūras piedāvājuma popularizēšanai ārpus novada 

- Rīkotas aktivitātes, kuras veicina sakrālo, kultūrautentisko, 

vēsturisko, dabas tūrisma maršrutu izveidošanu 

PA TAKA Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U53. Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru 
R13.53.1.  Tūrisma infrastruktūras, 

objektu un maršrutu 

pilnveide 

- Pilnveidoti esošie, izveidoti jauni tūrisma objekti 

- Attīstīta tūrisma infrastruktūra (takas, velomaršruti, norādes zīmes, 

tūrisma informācijas stendi u.c.) 

- Iespēju robežās izveidoti stāvlaukumi pie pašvaldības tūrisma 

objektiem atbilstoši vajadzībām, uzlabota satiksmes drošība 

- Izveidotas publiskās tualetes nozīmīgākajos tūrisma un atpūtas 

vietās 

- Sekmēta kempinga, telšu vietu, kemperu novietņu izveide 

(mārketings, ierobežojumi) 

- Rīkotas aktivitātes, kuras veicina biznesa tūrisma, t.sk. konferenču 

biznesa attīstību 

PA TAKA Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra 

RV14 Pieejams un energoefektīvs mājoklis 
U54. Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu un veicināt jaunu mājokļu būvniecību 

R14.54.1.  Mājokļu pieejamības 

veicināšana 

- Veikts pašvaldības dzīvojamā fonda audits un pieņemts lēmums par 

tālāku rīcības plānu (t.sk. rīcības plāns attiecībā uz avārijas stāvoklī 

esošo dzīvojamo fondu) 

- Ieviesta mājokļa atbalsta sistēma dažādām mērķa grupām 

(ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, nozarēs pieprasīto specialitāšu 

pārstāvjiem, sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem u.c.) 

- Veikta pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošana un uzlabošana 

- Sakārtoti sociālie dzīvokļi, paplašināts sociālā mājokļa piedāvājums. 

Izveidota sociālā māja mazaizsargātām ģimenēm un personām. 

Nodrošināta izmitināšana trūcīgām personām vai ģimenēm, kam 

radušās grūtības pakalpojuma apmaksā vai personām ar nenoteiktu 

dzīves vietu, pēc ieslodzījuma, pēc tiesas sprieduma par izlikšanu 

no dzīvokļa, krīzes situācijās, personām ar deviantu uzvedību 

- Sniegta palīdzība maznodrošinātām personām mājokļa jautājumu 

risināšanai 

- Izveidota rīcības sistēma, kura ļauj mazināt to laiku, kad dzīvojamā 

apbūve pastāv bezsaimnieka mājas statusā. 

- Sniegta palīdzība trūcīgam un maznodrošinātām personām 

remontdarbiem, renovējot dzīvojamās telpas 

- Piemeklēta iespēja piemērot nekustamā īpašuma nodokļu atlaides 

renovētājām mājām uz kredīta apmaksas laiku 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U55. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitāti 
R14.55.1.  Dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas veicināšana  

- Nodrošināta plaša informācijas pieejamība par daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām 

- Sniegts līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām novadā. Izveidots pašvaldības 

fonds daudzdzīvokļu māju ēku energoefektivitātes paaugstināšanas 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

atbalstam 

- Atbalsts energoefektīva pagalma apgaismojuma uzstādīšanas 

izvēlei 

- Realizēta aktivitāšu kopa, kura ir vērsta uz daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju energoauditēšanas un sertificēšanas sekmēšanu, 

daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu 

veikšanas veicināšanu 

- Realizēti projekti, kuri ir vērsti uz pašvaldības dzīvojamā fonda ēku, 

t.sk. sociālo dzīvojamo platību, energoefektivitātes paaugstināšanu 

U56. Uzlabot daudzdzīvokļu ēku un tām piegulošo teritoriju apsaimniekošanu 
R14.56.1.  Daudzdzīvokļu ēku un to 

piegulošo teritoriju 

apsaimniekošanas 

veicināšana 

- Sekmēta daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas biedrību darbība 

(informatīvs, konsultatīvs u.c. veida atbalsts) 

- Veicināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas u.c. 

remontprojektu realizācija (atbalsta instrumentu izveide, iedzīvotāju 

motivēšana, informēšana) 

- Sniegts atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu 

sakārtošanā (apstādījumi, stāvvietas, u.c.) 

- Piedāvātas apmācības, konsultācijas, informācija un cita veida 

atbalsta pasākumi jaunu namu apsaimniekotāju organizāciju 

veidošanai 

- Izstrādāti mājokļa apsaimniekošanas motivācijas instrumenti 

- Veikta pašvaldības dzīvojamā fonda inventarizācija 

- Organizēts ikgadēju pašvaldības konkurss „Sakoptākā māja” 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

RV15 Enerģētika un klimatnoturība 
U57. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

R15.57.1.  Alternatīvo energoresursu 

izmantošanas sekmēšana 

- Sekmēta alternatīvo energoresursu ieguves projektu attīstītāju un 

sabiedrības sadarbība, interešu saskaņošana 

- Lielāks to uzņēmumu un saimniecību īpatsvars, kas ražo un izmanto 

atjaunojamos energoresursu 

- Alternatīvās enerģijas resursu izmantošanas integrēšana komunālās 

saimniecības sistēmās 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

U58. Modernizēt un attīstīt siltumapgādes sistēmas 
R15.58.1.  Siltumapgādes sistēmu 

infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstība 

  

 

- Veikta siltumapgādes sistēmu pilnveide un modernizācija 

- Veikta katlu māju atjaunošana un modernizācija, efektivizēta 

siltumenerģijas ražošana 

- Siltumapgādes sistēmās izmantoti videi draudzīgi atjaunojamie 

energoresursi 

SIA NPS, SIA 

Ornaments, PA 

Višķi, pagastu 

pārvalžu 

komunālās 

saimniecības 

dienesti 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U59. Īstenot energoefektīvus un klimatnoturīgus pasākumus 
R15.59.1.  Ielu apgaismojuma un citu 

gaismekļu nomaiņa uz LED 

- Atjaunoti ielu apgaismojuma tīkli ar energoefektīvajiem LED 

gaismekļiem 

- Citu pašvaldības gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem 

- Samazinās elektroenerģijas patēriņš un izmaksas 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R15.59.2.  Energoefektīvu un 

klimatnoturīgu pasākumu 

īstenošana atbilstoši 

tendencēm 

- Atbilstoši jaunākajām tendencēm ieviesti dažādi 

energoefektivitāti un klimatnoturību atbalstoši pasākumi 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U60. Veicināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti un AER izmantošanu 
R15.60.1.  Energoefektivitātes projektu 

izstrādes un īstenošanas 

sekmēšana 

- Īstenota pašvaldībai piederošo ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana un atjaunošana, funkcionalitātes uzlabošana 

- Īstenoti plānveidīgi energoefektīvi pasākumi pašvaldības ēkās (t.sk. 

energoaudits, pasākumu plānu izstrāde, pasākumu plānu 

īstenošana, pasākumu monitoringi u.c.) 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U61. Pielāgoties klimata pārmaiņām, ieviešot atbilstošus risinājumus dažādiem ar tām saistītiem riskiem un iespējām 
R15.61.1.  Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām 

- Periodiski tiek veiktas izpētes plūdu riska teritorijas identificēšanai, 

publiskoti to rezultāti 

- Veikti pasākumi, kuri vērsti uz klimata pārmaiņu ietekmes radīto 

vides risku samazināšanu apdraudētajās teritorijās (t.sk. plūdu, upju 

un ezeru krasta erozijas samazināšana) 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U62. Attīstīt sabiedrības informēšanu un izglītojošus pasākumus 
R15.62.1.  Sabiedrības informēšana un - Veikts informatīvais darbs ar sabiedrību, uzņēmējiem ANP centrālā Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

izglītošana administrācija programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

RV16 Teritorija un infrastruktūra 
U63. Veicināt neapsaimniekoto īpašumu un degradēto teritoriju apsaimniekošanu un revitalizāciju 

R16.63.1.  Pašvaldības nekustamo 

īpašumu apsaimniekošanas 

veicināšana 

- Īstenota pašvaldībai piederošo graustu apsaimniekošana 

- Degradēto teritoriju revitalizācijas veicināšana 

- Neizmantotu teritoriju, ēku, būvju datu bāzes uzturēšana un 

popularizēšana 

- Latvāņu apkarošanas veicināšana 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R16.63.2.  Privāto īpašumu sakārtošanas 

veicināšana 

- Regulāri atjaunots nesakopto, degradēto teritoriju un graustu 

saraksts 

- Veicināta nesakopto privāto īpašumu apsaimniekošana 

(informatīvais darbs, vēstules u.c. aktivitātes) 

- Organizēta vides un ainavu degradējošo objektu sakārtošana 

- Periodiski tiek organizēts projektu konkurss vietējo iniciatīvu 

atbalstam apkārtējās vides labiekārtošanā 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U64. Sekmēt pašvaldības īpašumu pārvaldību un neapsaimniekoto teritoriju sakārtošanu 
R16.64.1.  Pašvaldības īpašumu 

pārvaldības pilnveidošana 

- Nodrošināta vides pieejamība pie pašvaldības ēkām un publiskām 

teritorijām 

- Pilnveidota un uzturēta datu bāze par nomai/izsolei pieejamiem 

pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 

- Turpina attīstīties talku tradīcija 

- Sakārtotas pašvaldības īpašumtiesības 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U65. Attīstīt ilgtspējīgas ūdenssaimniecības, meliorācijas infrastruktūru un pakalpojumus 
R16.65.1.  Komunālo pakalpojumu 

pārvaldības uzlabošana 

- Veikta pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu efektivitātes 

izvērtēšana (audits) 

- Izstrādāts rīcības plāns pašvaldības teritorijā sniegto publisko 

komunālo pakalpojumu piedāvājuma un kvalitātes uzlabošanai 

- Izstrādāta vienota metodika pašvaldības teritorijā sniegto publisko 

komunālo pakalpojumu tarifu aprēķināšanai 

- Ieviesti e- sistēmas pakalpojumi komunālās saimniecības jomā 

SIA NPS, SIA 

Ornaments, PA 

Višķi, pagastu 

pārvalžu 

komunālās 

saimniecības 

dienesti 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

- Efektivizēta un pilnveidota materiāli tehniskā bāze, kas nodrošina 

pagastu pārvalžu komunālo saimniecību 

- Veicināta efektīvāka materiāli tehniskās bāzes un cilvēkresursu 

izmantošana (t.sk., starp pagastiem) 

- Veicināta personāla attīstība un nodrošināta konkurētspējīga darba 

vide (modernas darba metodes, produktivitātes celšana - darba 

apjoma paaugstināšana uz strādājošo, kapacitātes celšana - 

apmācības, semināri u.c., konkurētspējīgs atalgojums) 

- Pašvaldības un apsaimniekotāja mājas lapās izvietota informācija 

par aktuāliem jautājumiem publiskās infrastruktūras un mājokļu 

apsaimniekošanā 

- Realizētas aktivitātes, kuras vērstas uz jaunu, pieejamu tehnoloģiju 

ūdenssaimniecības jomā popularizēšanu starp iedzīvotājiem 

- Realizētas aktivitātes, kuras vērstas uz lokālo centralizēto (t.i. dažām 

saimniecībām) ūdenssaimniecību sistēmu izmantošanas 

popularizēšanu 

R16.65.2.  Dzeramā ūdens apgādes 

pakalpojumu uzlabošana 

- Izstrādāti un ieviesti ilgtspējīgas ūdenssaimniecības attīstības 

projekti 

- Renovētas un paplašinātas ūdensapgādes sistēmas ciemos, pilsētās 

- Nodrošināts kvalitatīvs dzeramais ūdens no centralizētiem 

ūdensapgādes tīkliem 

- Izveidota atbalsta sistēma individuālo māju pieslēgšanās 

centralizētajai ūdensapgādei veicināšanai 

- Modernizēta ūdens patēriņa uzskaites sistēma 

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība uzņēmējdarbības 

attīstībai 

- Sakārtotas ūdenssaimniecības problēmas vasarnīcu ciemu teritorijās 

SIA NPS, SIA 

Ornaments, PA 

Višķi, pagastu 

pārvalžu 

komunālās 

saimniecības 

dienesti 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R16.65.3.  Lietus ūdens sistēmu 

darbības uzlabošana 

- Izbūvēta un rekonstruēta lietus ūdeņu kanalizācija novada centros SIA NPS, SIA 

Ornaments, PA 

Višķi, pagastu 

pārvalžu 

komunālās 

saimniecības 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

dienesti 

R16.65.4.  Notekūdeņu savākšanas 

sistēmu un pakalpojumu 

uzlabošana 

- Renovētas un paplašinātas notekūdeņu savākšanas sistēmas 

ciemos, pilsētās 

- Uzlabota notekūdeņu apsaimniekošanas kvalitāte, uzskaites sistēma 

- Izveidota atbalsta sistēma individuālo māju pieslēgšanās 

centralizētajai kanalizācijai veicināšanai 

- Veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, pārbūve 

- Apsaimniekotas esošās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un 

izbūvētas jaunas, veikta atdalīšana no sadzīves kanalizācijas 

- Veikti pasākumi decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzībai 

(pieņemti saistošie noteikumi u.c.) 

SIA NPS, SIA 

Ornaments, PA 

Višķi, pagastu 

pārvalžu 

komunālās 

saimniecības 

dienesti 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R16.65.5.  Pašvaldības meliorācijas 

sistēmu infrastruktūras 

sakārtošana 

- Veikti pasākumi decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzībai 

(pieņemti saistošie noteikumi u.c.) 

- Meliorācijas grāvju monitorings un izstrādātas atjaunošanas plāns, 

veikta tīrīšana Ilūkstē 

- Veikta pašvaldības, t.sk. pašvaldības nozīmes, koplietošanas 

meliorācijas sistēmu atjaunošana vai pārbūve pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 

- Noskaidrotas meliorācijas un apūdeņošanas sistēmu vajadzības un 

sniegts atbalsts uzlabošanā un ieviešanā (lauksaimniekiem, 

apdzīvotās vietās, ceļu malās) 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U66. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un aprites ekonomiku 
R16.66.1.  Efektīvu atkritumu 

apsaimniekošana 

- Nodrošināta atkritumu savākšana publiskā ārtelpā 

- Nodrošināta dalīto atkritumu savākšana 

- Pieaug šķiroto atkritumu savākšanas punktu skaits 

- Ieviesta iespēja nodot būvgružus, bīstamos atkritumus, sadzīves 

iekārtas pagastos 

- Pieaug šķiroto atkritumu daudzums novadā 

- Atbalstītas Dienvidlatgales reģionālās atkritumu apglabāšanas 

poligona turpmākās darbības un infrastruktūras attīstības ieceres 

- Izstrādāts atkritumu apsaimniekošanas sakārtošanas veicināšanas 

mehānisms vasarnīcu ciemu teritorijām 

ANP centrālā 

administrācija, 

AADSO 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

- Starp iedzīvotājiem un uzņēmējiem sadarbībā ar Daugavpils 

valstspilsētas pašvaldību tiek popularizētas tīras vides tradīcijas 

R16.66.2.  Ilgtspējīgas atkritumu 

apsaimniekošanas 

veicināšana 

- Sekmēta inovatīvu un ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas 

metožu ieviešana 

- Sekmēta sabiedrības izglītošana ilgtspējīgā atkritumu 

apsaimniekošanā, šķirošanā 

- Organizēti semināri par videi draudzīgām ražošanas metodēm, to 

pienesumu uzņēmējdarbībai 

ANP centrālā 

administrācija, 

AADSO 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R16.66.3.  Celtniecības atkritumu 

(būvgružu) otrreizējās 

izmantošanas nodrošināšana 

- Būvgružu smalcināšanas iekārtas iegāde, otrreizēja būvgružu 

izmantošana ceļu remontdarbiem 

ANP centrālā 

administrācija, 

AADSO 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U67. Sekmēt sadarbību publiskās inženiertehniskās infrastruktūras pilnveidē 
R16.67.1.  Komunālo pakalpojumu 

pilnveide 

- Uzlabota pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu pieejamība 

un kvalitāte 

- Veikts pakalpojumu groza izvērtējums un attīstīta sadarbība ar 

ārpakalpojumu sniedzējiem 

- Organizēti kursi publisko komunālo pakalpojumu jomā strādājošo 

kvalifikācijas paaugstināšanai savā specialitātē, t.sk. darbam ar 

jaunākajām tehnoloģijām 

SIA NPS, SIA 

Ornaments, PA 

Višķi, pagastu 

pārvalžu 

komunālās 

saimniecības 

dienesti 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R16.67.2.  Sakaru infrastruktūras 

attīstība 

- Sekmēta kvalitatīva sakaru pieejamība 

- Pieejamas iespējas pieslēgties optiskiem kabeļiem un izmantot 

- Izveidoti jauni interneta publiskās pieejas punkti, modernizēta 

esošo interneta pieejas punktu infrastruktūra 

- Nodrošināts moderns un kvalitatīvs datu pārraides pārklājums visā 

novada teritorijā 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R16.67.3.  Elektroapgādes 

infrastruktūras attīstība 

- Sekmēts elektroapgādes infrastruktūras izbūves un pilnveides 

process (atbalsts vajadzību un problēmvietu apzināšanā, 

projektēšanas un izbūves procesā, trašu tīrīšanas darbu 

saskaņošanā u.c.) 

- Rekonstruētas elektroenerģijas padeves problēmzonās. 

Nodrošināta nepārtraukta un kvalitatīva elektroenerģijas piegāde 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

patērētājiem 

RV17 Publiskā ārtelpa 
U68. Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu 

R17.68.1.  Mūsdienīgas pieejamās 

publiskās ārtelpas veidošana 

un uzturēšana  

- Izpētītas novada publiskās ārtelpas teritoriju attīstības Iespējas. 

Izstrādāta publiskās ārtelpas labiekārtošanas programma. Izstrādāta 

novada publiskās ārtelpas attīstības koncepcija 

- Nodrošināta ilgtspējīga zaļo un zilo teritoriju izmantošana un 

pieejamība 

- Veicināta sabiedrības, nevalstiskā sektora, uzņēmēju iesaiste 

publiskās ārtelpas teritoriju uzturēšanā un attīstībā 

- Labiekārtotas esošās un izveidotas jaunas publiskās ārtelpas 

teritorijas ciemos, pilsētās 

- Izveidoti un labiekārtoti esošie daudzfunkcionālie bērnu/jauniešu 

sporta un spēļu/rotaļu laukumi ciemos, pilsētās 

- Labiekārtota dzīvojamo zonu ārējā koptelpa iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanai 

- Ierīkoti aktīvas atpūtas laukumi plaši apmeklējamās vietās 

- Novada centros atjaunoti/ierīkoti socializācijas pasākumu norises 

laukumi 

- Novada centros u.c. plaši apmeklējamās vietās paplašināts, 

rekonstruēts un/vai izbūvēts ielu apgaismojuma tīkls, izmantojot 

efektīvas, bet ekonomiskas tehnoloģijas 

- Izstrādāta vienota mazās arhitektūras formu izmantošanas 

koncepcija publisko vietu labiekārtošanai (soliņi, atkritumu urnas, 

laternas u.c.) 

- Izveidoti labvēlīgi apstākļi, kas sekmēja jaunu modernu ārtelpas 

elementu izveidi novada publiskajās zonās 

- Nodrošināta publisko zonu pieejamība cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām un māmiņām ar bērnu ratiņiem 

- Nodrošināta ērta nokļūšana līdz publiskai ārtelpai - sabiedriskais 

transports, ceļi 

- Novada teritorijas parku un aleju inventarizācija, tehnisko projektu 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

izstrādāšana un šo objektu renovācijas darbi 

U69. Attīstīt publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu 
R17.69.1.  Publisko ūdenstilpņu un 

ūdensteču apsaimniekošana 

- Izstrādāti publisko ūdens objektu Veikti publisko ūdenstilpju 

apsaimniekošanas pasākumi (attīrīšana no niedrēm, aizauguma u.c.) 

ekspluatācijas un apsaimniekošanas noteikumi 

- Atjaunoti zivju resursi un nodrošināta to aizsardzība 

- Brīvprātīgo darbības popularizēšana novada ezeru un upju (krasti, 

gultnes) sakopšanai 

- Aktivitātes, kas mazina ezeru aizaugšanas procesu 

- Meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas un atbilstošas uzturēšanas 

veicināšana 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R17.69.2.  Piekļuves iespēju un atpūtas 

vietu pie publiskajiem 

ūdeņiem attīstība 

- Piekļuves iespēju un atpūtas vietu pie publiskajiem ūdeņiem 

attīstība. Ierīkotas labiekārtotas publiskās atpūtas teritorijas (t.sk. 

peldvietas) novada un Daugavpils pilsētas iedzīvotāju, kā arī tūristu 

un citu atpūtnieku vajadzībām 

- Labiekārtotas un attīstītas laivu piestātņu un laivu ielaišanas vietas 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U70. Uzlabot kapsētu teritoriju apsaimniekošanu un pakalpojumus 
R17.70.1.  Kapsētu teritoriju 

uzlabošanas pasākumi 

- Īstenota pašvaldības kapsētu teritoriju apsaimniekošana un 

sakārtošana (piekļuves uzlabošana, celiņu segumu atjaunošana, 

žogu atjaunošana, veco koku izzāģēšana, zaļās atkritumu masas 

savākšanas pilnveide, ūdens ņemšanas vietas, informatīvās 

infrastruktūras atjaunošana u.c.) 

- Sakārtotas, labiekārtotas, paplašinātas novada pašvaldības kapsētu 

teritorijas (t.sk. ūdens ņemšanas vietas, tualetes, atkritumu 

konteinerus un urnas) sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas 

pašvaldību 

- Izvērtēta un pēc nepieciešamības veikta kapsētu teritoriju 

paplašināšana 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R17.70.2.  Nodrošināt kapsētu 

pakalpojumu pilnveidošanu 

- Rekonstruētas un izbūvētas kapličas novada lielākās kapsētās, 

sociālo iestāžu, lielāko un no pilsētas attālināto ciemu apkalpošanai 

- Publiski pieejamas dzīvnieku kapsētas izveidošana novada teritorijā 

sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību un VAS "Latvijas 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

valsts meži" 

- Izveidota slēgta tipa lopu kapsēta novada teritorijā 

- Nodrošināta informācija par kapsētu izmantošanas kārtību 

pašvaldības tīmekļa vietnē 

- Veikta kapsētu digitalizācija, izveidotas kapu grāmatu elektroniskās 

datu bāzes 

RV18 Kultūrvēsturiskais mantojums 
U71. Atjaunot un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 

R18.71.1.  Novada kultūras mantojuma 

objektu aizsardzības, 

saglabāšanas un 

Popularizēšanas veicināšana 

- Izveidota novadam nozīmīgu kultūras mantojuma objektu digitālās 

datu bāze 

- Izdota novada vietējās celtniecības tradīciju rokasgrāmatas ar mērķi 

sniegt praktiskus piemērus sabiedrībai vietējo materiālu un kultūras 

mantojuma resursu pielietošanā 

- Veikti pašvaldības īpašumā esošā kultūras mantojuma objekta 

un/vai teritorijas sakārtošanas, rekonstrukcijas, renovācijas vai 

konservācijas pasākumi: Červonkas pils, Vaboles muižas 

saimniecības ēka, Birkeneļu ev.luteriskās baznīcas ēka, u.c. 

- Īpaši nozīmīgu novada kultūras mantojuma objektu virzīti Valsts 

aizsargājamā kultūras pieminekļa statusa saņemšanai  

- Izstrādāta novada sakrālās arhitektūras mantojuma objektu 

glābšanas programma 

ANP centrālā 

administrācija, 

Kultūras 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

RV19 Vide un dabas resursi 
U72. Sekmēt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu 

R19.72.1.  Dabas resursu ilgtspējīga 

apsaimniekošana 

- Veikta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana un 

saglabāšana (atkritumu vākšana, infrastruktūras uzturēšana un 

attīstība, dabas postījumu seku novēršana u.c.) 

- Veikta dabas vērtību, kuras atrodas ārpus īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām, saglabāšana un apsaimniekošana 

- Atjaunoti zivju resursi un mežaudzes 

- Veikta resursu apsaimniekošanas sistematizācija, pilnveidota 

informācijas uzkrāšana 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 



Augšdaugavas novada Rīcības plāns 

57 

 

Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

- Novada īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas 

prakses uzlabošana 

- Videi draudzīga tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstība un 

popularizēšana 

- „Zaļās ekonomikas" attīstība un vidi saudzējošas tehnoloģijas, 

ražošanas un apsaimniekošanas modeļu pielietošanas stimulēšana. 

- Mērķtiecīgi izmantojamās lauksaimniecības un mežsaimniecības 

zemes auglības potenciāla saglabāšana/palielināšana 

- Neizmantojamās artēziskās akas iekonservētas, samazināts 

gruntsūdeņu piesārņojuma risks 

R19.72.2.  Dabas resursu ilgtspējīga 

pārvaldība 

- Izstrādāti mežu apsaimniekošanas plāni visiem pašvaldības īpašumā 

esošiem mežiem 

- Veikta dabas resursu apzināšana, izpēte un novērtējums 

- Attīstīta materiāli tehniskā bāze dabas resursu kontroles un 

aizsardzības pasākumu nodrošināšanai 

- Dabas aizsardzības plānu un individuālo izmantošanas noteikumu 

izstrāde īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R19.72.3.  Dabas lieguma “Pilskalnes 

Siguldiņa” teritorijas attīstība 

- Atjaunotas dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" ezeru ūdens 

līmeņa regulēšanas būves 

- Atjaunota un pilnveidota tūrisma taku infrastruktūra 

- Attīstīts komplekss “Dubezers” 

Pilskalnes 

pagasta 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R19.72.4.  Dabas parka “Dvietes 

paliene” infrastruktūras 

attīstība 

- Ieviesti Dabas aizsardzības plāna pasākumi 

- Atjaunota un pilnveidota tūrisma taku infrastruktūra 

- Uzsākta Dvietes upes dabisko līkumu atjaunošanas izpēte, 

plānošana un atjaunošana 

- Uzsākta Skuķu ezera ūdens ‘’spoguļa’’ atjaunošanas izpēte, 

plānošana un situācijas modelēšana 

- Izveidotas un uzturētas labiekārtotas un videi draudzīgas atpūtas, 

makšķerēšanas un laivu piestāšanas vietas 

- Izveidotas inovatīvas dabas izziņas un vērošanas vietas 

Dvietes 

pagasta 

pārvalde 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U73. Sekmēt vides aizsardzību un vides stāvokļa uzlabošanu 
R19.73.1.  Vides stāvokļa uzlabošanas - Veikts regulārs novada vides stāvokļa monitorings ANP centrālā Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

pasākumi - Samazināta neattīrīto notekūdeņu negatīvā ietekme uz vidi 

- Veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi 

- Pēc vajadzības veiktas zinātniskās izpētes 

- Attīstīta materiāli tehniskā bāze vides aizsardzības un kontroles 

pasākumu nodrošināšanai 

- Sekmēta degradēto, piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju 

vides stāvokļa uzlabošanas pasākumi 

- Veikti pasākumi, kuri vērsti uz trokšņa līmeņa samazināšanu, gaisa 

kvalitātes uzlabošanu novada ciemos gar maģistrālēm, jaunu zaļo 

zonu veidošanu 

administrācija programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

R19.73.2.  Vides izglītības un 

informatīvu pasākumu 

organizēšana 

- Īstenoti regulāri sabiedrības informēšanas pasākumi par dabas 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iespējām ieviest pārmaiņas 

ikdienas dzīvē u.tml. 

- Veicināta sabiedrības apziņas līmeņa paaugstināšanās par vides 

aizsardzību (eko skolu programma u.c.) 

- Īstenota NVO iesaiste vides izglītības un informatīvu pasākumu 

organizēšanā 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U74. Veicināt ainavisko vērtību saglabāšanu un izkopšanu 
R19.74.1.  Novada lauku teritorijām 

raksturīgo ainavu 

saglabāšana 

- Lauku vides sakopšanas sekmēšana, t.sk.ar sakoptas dzīves vides 

jēdzienu popularizējošo aktivitāšu palīdzību 

- Novada vērtīgo ainavu kopšanas, uzturēšanas, saglabāšanas un 

apzaļumošanas noteikumu izstrādāšana un izpilde 

- Novada ainavvērtīgo elementu apzināšana, to saglabāšana un 

popularizēšana (fotokonkursu un mākslas plenēru tradīcijas u.c.) 

- Veikta ainaviski vērtīgāko teritoriju izkopšana, krūmu likvidēšana, 

skatu atsegšana, ainavisko ceļu veidošana u.tml. 

- Sekmēta bioloģiski un ainaviski vērtīgo teritoriju saglabāšana 

novadā 

- Samazinātas invazīvo augu sugu teritorijas novadā 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte 

RV20 Iekšējā sasniedzamība un mobilitāte 
U75. Attīstīt gājēju un velosatiksmes infrastruktūru 

R20.75.1.  Velosatiksmes infrastruktūras 

attīstība 

- Nodrošināts atbalsts velotransporta infrastruktūras attīstībai 

novada teritorijā 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R20.75.2.  Satiksmes drošības 

uzlabošana 

- Īstenoti gājēju, velobraucēju un autovadītāju drošības uzlabošanas 

pasākumi (satiksmes mierināšanas pasākumi, gājēju pārejas, 

barjeras, uzstādītās ceļa un brīdinājuma zīmes u.c.) 

- Izbūvēti jauni un pilnveidoti esošie gājēju un velo ceļi 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U76. Uzlabot satiksmes un saistīto infrastruktūru drošības un sasniedzamības veicināšanai 
R20.76.1.  Pašvaldības transporta 

infrastruktūras 

apsaimniekošana un 

uzlabošana 

- Veikta pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana (t.sk., greiderēšana, malu 

appļaušana, pretputekļu apstrāde u.c.) 

- Veikta pašvaldības transporta infrastruktūras (ceļu, ielu un tiltu) 

infrastruktūras atjaunošana. Uzlabots novada pašvaldības ceļu 

tehniskā stāvoklis  

- Sekmēt publiskās privātās partnerības attīstību pašvaldības 

transporta infrastruktūras apsaimniekošanā 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R20.76.2.  Apgaismojuma ierīkošana un 

modernizācija 

- Veikta ielu apgaismojuma ierīkošana un modernizācija pēc 

vajadzības ciemos un pilsētā 

- Veikta ielu un publisko telpu apgaismošana, pielietojot 

energoefektivitātes principus 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U77. Sekmēt savienojumu un multimodālu mobilitātes punktu attīstību 
R20.77.1.  Mobilitātes punktu attīstību - Rekonstruētas satiksmes organizācijai neatbilstošas sabiedriskā 

transporta pieturvietas. Sekmēta sabiedriskā transporta pieturvietu 

infrastruktūras pilnveide (atjaunotas pieturvietas, apgaismojums, 

droša nokļūšana, labierīcības u.c.) sadarbībā ar ceļu uzturētājiem 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U78. Veicināt elektromobilitātes, mikromobilitātes un dalītā transporta veidu attīstību 
R20.78.1.  Videi draudzīgu - Attīstīta videi draudzīgu pārvietošanās veidu infrastruktūra ANP centrālā Pastāvīgi Pašvaldības  
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

pārvietošanās līdzekļu 

izmantošanas veicināšana, 

nodrošinot ar nepieciešamo 

infrastruktūru 

- Pieaug elektrotransportlīdzekļu skaits 

- Pieaug elektrotransportlīdzekļu (t.sk elektrisko velosipēdu) uzlādes 

staciju skaits 

administrācija budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

U79. Sekmēt alternatīvu pārvietošanās veidu un pakalpojumu attīstību 
R20.79.1.  Jomas attīstība sadarbībā ar 

Daugavpils valstspilsētas 

pašvaldību 

- Pieejami alternatīvi pārvietošanās veidi un pakalpojumi 

Augšdaugavas novada iedzīvotājiem sasaistē ar Daugavpili 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U80. Īstenot datos balstītu satiksmes infrastruktūras un mobilitātes attīstības plānošanu 
R20.80.1.  Satiksmes infrastruktūras un 

mobilitātes attīstības 

plānošana 

- Izstrādāta pašvaldības ceļu, ielu, pagalmu pilnveides un 

labiekārtošanas programma 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

RV21 Ārējā sasniedzamība un mobilitāte 
U81. Pilnveidot ārējo sasniedzamību un infrastruktūru, sekmējot integrētas multimodālas mobilitātes sistēmas attīstību 

R21.81.1.  Efektīva, ērta, droša, ātra 

nokļūšana uz attīstības 

centriem un uz TEN-T tīklu 

- Izstrādāts pilsētas un novada teritorijas mobilitātes attīstības plāns 

- Sadarbībā ar Daugavpili ieviesta mūsdienu vajadzībām atbilstoša 

mobilitātes plānošanas sistēma, kas nodrošina iedzīvotājiem 

iespējas droši, ērti un videi draudzīgā veidā pārvietoties 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U82. Sekmēt infrastruktūras savienojamību ar TEN-T tīklu 
R21.82.1.  Valsts transporta 

infrastruktūras 

apsaimniekošanas un 

uzlabošanas sekmēšana 

 

- Veiktas aktivitātes, kuras veicināja novada teritorijas valsts autoceļu 

tehniskā stāvokļa uzlabošanu novada centru savienojuma 

uzturēšanai un komerciālās darbības aprites nodrošināšanai 

- Panākta valsts reģionālās, vietējās nozīmes autoceļu stāvokļa 

uzlabošana, sadarbībā ar Satiksmes ministriju, AS “Latvijas Valsts 

ceļi” 

- Veikta regulāra komunikācija starp pašvaldību un valsts autoceļu 

uzturētājiem, atbildīgajiem 

ANP centrālā 

administrācija. 

VAS Latvijas 

Valsts ceļi 

Pastāvīgi Valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U83. Attīstīt Daugavpils lidlauka infrastruktūru un pakalpojumus 
R21.83.1.  Gaisa transporta pieejamības - Sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību u.c. institūcijām ANP centrālā Pastāvīgi Pašvaldības  
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

veicināšana  attīstīts nacionālā lidlauka „Daugavpils" (Lociki, Naujenes pagasts) 

infrastruktūras un materiāli tehniskā nodrošinājums 

- Atjaunota Grīvas lidlauka (Kalkūnes pagasts) materiāli tehniskā 

bāze, atbalstīta mazās aviācijas piedāvājuma attīstība 

administrācija, 

Sabiedriskā 

sporta 

organizācija 

D.I.S.K.   

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

RV22 Sabiedriskais transports 
U84. Attīstīt videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus un infrastruktūru 

R22.84.1.  Videi draudzīgu sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 

attīstība 

- Sekmēta visiem pieejama, mūsdienīga, ērta un droša sabiedriskā 

transporta un tā infrastruktūras (t.sk. pieturvietas) pieejamība 

- Samazinās enerģijas patēriņš, siltumnīcefekta gāzu emisijas 

sabiedriskajā transportā 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U85. Veicināt pasažieru pārvadājumu pieejamību 
R22.85.1.  Autobusu pasažieru 

pārvadājumu pakalpojumu 

uzlabošana 

- Sekmēta sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamības un 

kvalitātes uzlabošana, optimizācija (t.sk., uzņēmēju atbalstam 

darbaspēka pārvadāšanai) 

- Veiktas darbības, kuras veicinātu starptautisko sabiedriskā 

transporta līniju intensitātes palielināšanu (gada tirgus, 

starptautisko pasākumu tradīciju iedibināšana, kopējo tūrisma 

maršrutu piedāvājumi, u.c.) 

- Ieviesti pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma 

- Sekmēta jaunu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu izveide 

LPR, ANP 

centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R22.85.2.  Sabiedriskā transporta 

pieejamības pilnveidošana 

- Organizēta optimāla sabiedriskā autotransporta kustība, kas spēj 

nodrošināt aktīvus savienojumus ar novada centriem, Daugavpils 

pilsētu u.c. kaimiņu pašvaldību centriem 

 

 

 

 

LPR, ANP 

centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija 

RV23 Pašvaldības pakalpojumi 
U86. Attīstīt mūsdienīgus un klientorientētus pakalpojumus 

R23.86.1.  Sniegto publisko 

pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana 

- Uzlabota pašvaldības pakalpojumu pieejamība un dažādība 

- Uzlabota pašvaldības pakalpojumu pieejamība pagastos (izziņas, 

reģistrācija u.tml.) 

- Ieviesti jauni un pilnveidoti esošie e-pakalpojumi 

- Ieviesti labas pārvaldības principi iedzīvotāju apkalpošanā 

- Veicināta savstarpējā sadarbība ar valsts iestādēm, uzlabojot 

pakalpojumu sniegšanas kvalitāti iedzīvotājiem 

- Izveidota vienas pieturas aģentūra 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U87. Pilnveidot un modernizēt pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
R23.87.1.  Pašvaldības infrastruktūras un 

materiāli tehniskās bāzes 

pilnveide 

- Pilnveidota pašvaldības administrācijas un pagasta pārvalžu 

infrastruktūras un materiāli tehniskā bāze piedāvāto pakalpojumu 

pilnveidošanas potenciāla palielināšanai 

- Veikta pašvaldības ēku kapacitātes un tehniskā stāvokļa uzlabošana 

(t.sk., vides pieejamība) 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

RV24 Pārvaldība un komunikācija 
U88. Uzlabot sabiedrības informēšanu un iesaisti lēmumu pieņemšanā 

R24.88.1.  Iedzīvotāju iesaistes 

veicināšana sabiedrisko 

procesu aktivitātēs 

- Izstrādāts un ieviests sabiedrības iesaistes, līdzdalības pasākumu 

plāns 

- Rīkotas regulāras iedzīvotāju sapulces, tikšanās, forumi 

- Pilnveidota publiskās apspriešanas procesa organizēšana 

pašvaldībā, plašākam sabiedrības lokam iesaistoties lēmumu 

pieņemšanā 

- Veikta sabiedrības viedokļa, atgriezeniskās saites apzināšana 

(vajadzība, lietderība, samērīgums) pirms lēmumu pieņemšanas par 

lielu projektu īstenošanu 

- Organizēta iedzīvotāju anketēšana dažādās jomās (par 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu u.c.) vismaz 

reizi trīs gados 

- Organizētas pašvaldības vadības izbraukumu dienas pagastos un 

pilsētā 

- Sekmēta iedzīvotāju iesaiste pagastu pārvaldnieku izvēlē (vietējās 

vēlēšanas, u.tml.) 

R24.88.2.  Sabiedrības informēšanas 

pasākumu 

pilnveide 

- Veikta pastāvīga pašvaldības tīmekļa vietnes pilnveide un 

informācijas aktualizēšana 

- Organizēti pasākumi iedzīvotāju informētības par pašvaldības 

darbu nodrošināšanai 

- Iedzīvotāju informēšanā par novada aktualitātēm izmantoti sociālie 

tīkli un jaunākās tehnoloģijas 

- Nodrošināta kvalitatīva pašvaldības informatīvo izdevumu izdošana 

un nogādāšana pie iedzīvotājiem 

- Nodrošināta publiskā pieeja pašvaldībā izveidotajām ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmām 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U89. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un savstarpējo komunikāciju 
R24.89.1.  Efektīvas pašvaldības 

pārvaldes darba īstenošana 

- Pilnveidota vienota lietvedības sistēma 

- Attīstīta vienotas grāmatvedības sistēmas izmantošana 

- Izvērtēta iestāžu, struktūrvienību darbība un funkcijas, veiktas 

pārmaiņas 

- Ikgadēji rīkotas sanāksmes pagastu pārvaldēs, iestādēs, 

administrācijas vadošiem darbiniekiem pārrunājot īstenoto, 

sasāpējušos jautājumus u.tml. 

- Organizētas deputātu tikšanās pagastos ar pārvaldes vadītājiem, 

iestāžu darbiniekiem, biedrību vadītājiem, lai apzinātu un sadalītu 

prioritātes nepieciešamajiem veicamajiem darbiem novadā 

- Īstenota informācijas sniegšana iestādēm, struktūrvienībām, 

deputātiem par administrācijas vadošo darbinieku plānotajiem 

darbiem un paveikto darbu analīzi gada vai divu gadu griezumā 

- Ieviesti kvalitātes vadības sistēmas principi 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R24.89.2.  Pašvaldības darbinieku - Īstenoti personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālo ANP centrālā Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

kapacitātes paaugstināšana prasmju pilnveidošanas pasākumi (kursi, semināri, pieredzes 

apmaiņa, valodu apguve, profesionālās, komunikācijas, sadarbības, 

datorlietošanas prasmes, efektīva laika plānošana, stresa vadība, 

supervīzija u.c.) 

- Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi pašvaldības speciālistiem 

- Veikta pašvaldības administrācijas un iestāžu personāla un funkciju 

izvērtēšana (veikta darbinieku novērtēšana; veikta funkciju un 

amatu aprakstu pārskatīšana) 

administrācija programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

R24.89.3.  Pašvaldības struktūru iekšējās 

sadarbības uzlabošana 

- Pilnveidota informācijas aprite un komunikācija pašvaldības 

iestādēs, struktūrvienībās u.c. 

- Organizētas vispārējas kopīgas darbinieku, vadības sanāksmes 

- Organizētas regulāras starpnozaru speciālistu sanāksmes 

- Organizēti pasākumi pašvaldības komandas saliedēšanai un 

motivēšanai 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R24.89.4.  Efektīvas pašvaldības 

pārvaldes plānošanas 

īstenošana 

- Veikta pašvaldības plānošanas dokumentu izstrāde un ieviešana, to 

monitorings 

- Pastāvīgi veikta projektu sagatavošana finansējuma piesaistei, 

projektu īstenošana 

- Veikta attiecīgo nozaru profesionāļu iesaistīšana attīstības projektu 

veidošanas procesos 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

U90. Pilnveidot pašvaldības pārvaldes infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
R24.90.1.  Pašvaldības pārvaldes 

infrastruktūras un materiāli 

tehniskās bāzes 

pilnveidošana 

- Sakārtota pašvaldības iestāžu infrastruktūra, padarot to pieejamāku 

- Nodrošināta iespēja izmantot videokonferences 

ANP centrālā 

administrācija 

2022.-

2027. 

Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

RV25 Attīstības sadarbība 
U91. Īstenot sadarbību reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī 

R25.91.1.  Pašvaldības sadarbības 

aktivitāšu attīstība ar 

Daugavpils valstspilsētas 

pašvaldību 

- Īstenota kopīga attīstības plānošana 

- Īstenoti kopīgi sadarbības projekti 

- Veicināta kopējā teritorijas attīstība 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 

Atbildīgie 

izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

Budžeta 

funkcionālā 

kategorija4 

R25.91.2.  Pašvaldības sadarbības 

veicināšana ar iestādēm un 

ārējiem sadarbības 

partneriem 

- Noslēgtas vienošanās un realizēti kopprojekti sadarbībā ar citām 

pašvaldībām novada pakalpojumu uzlabošanai un iedzīvotājiem 

piedāvāto iespēju paplašināšanai 

- Organizēti pasākumi (t.sk. realizēti kopprojekti), kuri veicina NVO 

sektora, reliģisko organizāciju, privāto uzņēmumu un investoru 

sadarbību 

- Organizētas aktivitātes, kuras vērstas uz pašvaldības sociālo, 

kultūras, sporta un izglītības iestāžu piedāvājuma popularizēšanu 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R25.91.3.  Reģionālā, nacionālā un 

starptautiskā līmeņa 

sadarbības veicināšana 

- Veicināta starptautiskā sadarbība, sadraudzība 

- Organizēti pasākumi un realizētas dažādas iniciatīvas sadarbībā ar 

ārvalstu partneriem (t.sk. pārrobežu sadarbības projektu īstenošana) 

- Regulāri organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, komandējumi 

Latvijā un sadraudzības pašvaldībās 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 

 

R25.91.4.  Sadarbības attīstība starp 

Sēlijas reģiona pašvaldībām 

- Aktīvs darbs Sēlijas novadu apvienībā 

- Paplašināta sadarbība 

- Ieviestas jaunas un saglabātas esošās Sēlijas reģiona tradīcijas 

ANP centrālā 

administrācija 

Pastāvīgi Pašvaldības 

budžets, valsts 

programmas, ESI 

fondi u.c. ārējais 

finansējums 
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Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Augšdaugavas novada 

pašvaldību 

Projekta izstrādes vadības grupa: Sabīne Šņepste, Daina Krīviņa, Sintija Rabčevska, 

Olga Tolmačova, Iveta Megne, Zanda Lisovska, Olga Lukaševiča, Vita Rūtiņa 

 

Kontakti: Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, 

LV-5401, Tel.: 65404344, info@daugavpils.lv, www.daugavpils.lv 

 

Kontakti: Augšdaugavas novada pašvaldība, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, 

Tel.:65422238, dome@daugavpilsnovads.lv, www,daugavpilsnovads.lv  

 

 

Izpildītājs: SIA “Reģionālie projekti” 

Projekta izstrādes komanda: Laine Šildere, Līna Dimitrijeva, Jānis Ozols, Santa 

Pētersone, Laura Dimitrijeva, Sanita Fazilova u.c. 

Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 2, Rīga, LV – 1045, tel.: +371 67320809, birojs@rp.lv, 

www.rp.lv 


