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Saīsinājumi 
AD Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

ANP Augšdaugavas novada pašvaldība 

BJC “Jaunība” Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”” 

CIN Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas Centralizēto iepirkumu nodaļa 

DC SAP Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padome 

DI deinstitucionalizācija 

DNMM Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas 

muzejs” 

DPI pārvalde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Izglītības pārvalde” 

DPP Daugavpils pilsētas pašvaldība 

DPPA Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācija 

DPPTAIA Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma 

attīstības un informācijas aģentūra” 

DU Daugavpils Universitāte 

ESI fondi Eiropas Savienības strukturālie un investīciju fondi 

IKT informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

ĪPD Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departaments 

JNIC Jauniešu neformālās izglītības centrs 

KP Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” 

KSP Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” 

Kultūras pils Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pils” 

Latgales ZOO Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs” 

LCB Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales Centrālā bibliotēka” 

PAS DSat PAS “Daugavpils satiksme” 

PAS DSilt PAS “Daugavpils siltumtīkli” 

PB Pašvaldības budžets 

PBD Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departaments 

PII pirmsskolas izglītības iestāde 

PIKC Profesionālās izglītības kompetences centrs 

PIKC “Saules 

skola” 

Profesionālās izglītības kompetences centrs  “Daugavpils Dizaina un mākslas 

vidusskolas „Saules skola”” 

PP Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Pašvaldības policija” 

Pr.III Profesionālās ievirzes izglītības iestāde 

Priedīte Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un 

jauniešiem “Priedīte”” 

Prof.II Profesionālās izglītības iestāde 

Rotko centrs Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” 

SAMN Daugavpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa 

SBDMV Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 

SD Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” 

SIA AADSO SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 

SIA DAP SIA “Daugavpils autobusu parks” 

SIA DBVC SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” 

SIA DDzKSU SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

SIA DOC SIA “Daugavpils olimpiskais centrs” 

SIA DRS SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
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SIA DŪ SIA ”Daugavpils ūdens” 

SIA DZP SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” 

SIA LD SIA "Labiekārtošana - D" 

SIA LL SIA “Latgales laiks” 

SIA PD SIA “Parkings D” 

SIA SPK SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” 

SP Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” 

STEM Science, technology, engineering and mathematics jeb no ang.val. zinātne, 

tehnoloģijas, inženierzinātne un matemātika 

TEN–T The Trans-European Transport Network (Eiropas transporta tīkla programma) 

VB Valsts budžets 

VN Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Vienības nams” 

VSIA DPNS Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 
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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 pilsēta 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 un finanšu resursu avoti. 

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, 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 



Daugavpils valstspilsētas Rīcības plāns 

10 

 

U59. Īstenot energoefektīvus un klimatnoturīgus 

pasākumus 

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  
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U78. Veicināt elektromobilitātes, mikromobilitātes 

un dalītā transporta veidu attīstību 

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, kas attiecināmas uz visiem rīcības virzieniem: 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 

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 

SAMN, iestāžu 

vadītāji, DPI pārvalde 

Pastāvīgi PB 

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 

DPI pārvalde, SP, KP, 

iestāžu vadītāji 

Pastāvīgi PB 

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 

Iestāžu vadītāji, DPI 

pārvaldes 

Pastāvīgi PB 

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 materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanā 

DPP Pastāvīgi PB 

 
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. 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

- Organizētas apmācības, nometnes, neformālā izglītība, 

kapacitātes stiprināšanas pasākumi 

R1.2.2.  Nevalstisko organizāciju 

sadarbības veicināšana 

- Īstenoti NVO līderu kapacitātes stiprināšanas pasākumi 

- Veicināta NVO sadarbība (sadarbība, sadraudzība, 

jaunas tradīcijas, kopīgi pasākumi u.c.) 

DPP Pastāvīgi PB 

U3. Attīstīt sociāli iekļaujošu un integrētu vidi 
R1.3.1.  Sekmēta sabiedrības integrācija, 

pakalpojumu un vides pieejamība 

- Veicināta pilsoniskā līdzdalība 

- Nodrošināta vienādu iespēju pieeja izglītības, sporta un 

kultūras pakalpojumiem 

- Veicināta sociālās, etniskās un reliģisko grupu integrācija 

- Nodrošināta pieejamība publiskajai telpai, t.sk. 

pašvaldības iestādēm, publiskajiem pakalpojumiem un 

sabiedriskajam transportam 

KP, SP, DPI pārvalde, 

NVO, DPP, PAS DSat, 

iestāžu vadītāji 

Pastāvīgi PB 

R1.3.2.  Komunikācijas ar sabiedrību, 

mērķa grupām attīstība 

- Iesaistīta un informēta sabiedrība sociāli iekļaujošas 

vides veidošanā 

- Organizēti pasākumi, kampaņas plašākai sabiedrības 

iesaistei 

SD, SAMN Pastāvīgi PB 

R1.3.3.  Sociālā darba kopienā attīstība - Apzinātas iedzīvotāju interešu jomas, sociālās 

vajadzības, piedāvāti pasākumi to apzināšanai 

- Apzinātas sociālās problēmas un nodrošināti atbilstoši 

pakalpojumi 

SD Pastāvīgi PB 

R1.3.4.  Iedzīvotāju iesaistes darba tirgū 

sekmēšana 

- Veicināta darbspējīgu nestrādājošu personu līdzdalības 

veicināšana bezdarba problēmu risināšanā 

- Ieviestas atbalsta grupas, psihologa un atkarību 

speciālistu konsultācijas,  motivācijas programmas u.c. 

ilgstošiem bezdarbniekiem 

- Nodrošināts psihologa pakalpojums pašnovērtējuma 

paaugstināšanai veiksmīgākai iekļaušanai sabiedrībā un 

darba meklēšanā ilgstošiem bezdarbniekiem 

- Attīstītas darba un sociālās prasmes sociālās atstumtības 

riska grupām, atkarībā nonākušām personām 

SD Pastāvīgi PB, ESI fondi 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

R1.3.5.  Vienlīdzīgu iespēju veicināšana - Attīstīti instrumenti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai 

sabiedrībā 

SD, NVO Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R1.3.6.  Nevalstiskā sektora iesaiste sociālo 

pakalpojumu sniegšanā 

- Īstenota sadarbība ar dažādām nevalstiskajām 

organizācijām, reliģisko konfesiju kopienām, valsts un 

pašvaldības iestādēm, labdarības organizācijām un 

fondiem, piedaloties kopīgos projektos 

- Pieaug sociālo pakalpojumu skaits, atbalstot nevalstisko 

organizāciju darbību sociālo jautājumu risināšanā 

SD, NVO Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R1.3.7.  Sociālās uzņēmējdarbības attīstība - Īstenota sadarbība ar komersantiem sociālo 

pakalpojumu izveidē un nodrošināšanā 

- Pašvaldības nodrošināta informācijas pieejamība par 

individuālā darba veicēja piedāvāto pakalpojumu 

iespējām senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

u.tml. 

AD Pastāvīgi PB 

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

R2.4.1.  Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma 

izzināšana un saglabāšana 

- Sadarbībā ar ANP īstenota Sēlijas kultūrvēsturiskā 

mantojuma izzināšana un saglabāšana 

DNMM, LCB 

sadarbībā ar ANP 

Pastāvīgi PB 

U5. Veicināt Latgales identitātes saglabāšanu un attīstību 
R2.5.1.  Latgales kultūrvēsturiskā 

mantojuma izzināšana un 

saglabāšana 

- Sadarbībā ar ANP īstenota Latgales kultūrvēsturiskā 

mantojuma izzināšana un saglabāšana 

DNMM, LCB 

sadarbībā ar ANP 

Pastāvīgi PB 

R2.5.2.  Latgales identitātes un piederības 

stiprināšana 

- Organizēti pasākumi, informēta sabiedrība par Latgales 

reģionu, tradīcijām, stiprinot piederību 

- Īstenota vietējās kultūrvides identitātes izmantošana 

valstspilsētas un  novada teritorijas konkurētspējas 

celšanai 

KP sadarbībā ar ANP Pastāvīgi PB 

U6. Saglabāt un attīstīt nemateriālo (kultūrvēsturisko) mantojumu un tradīcijas  
R2.6.1.  Kultūrvēsturiskā mantojuma 

apzināšanas un pētniecības 

sekmēšana 

- Regulārs darbs Daugavpils kultūras un vēstures 

mantojuma, vēsturiski nozīmīgo personību izzināšanā 

un popularizēšanā 

DPPTAIA, DNMM, 

PBD, LCB 

Pastāvīgi PB, VB 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

- Regulāra Daugavpils vēstures pētniecība un rezultātu 

komunikācija sabiedrībai 

- Veikta industriālā mantojuma apzināšana un izpēte 

R2.6.2.  Nemateriālā kultūras mantojuma 

un tradīciju saglabāšana un 

iedzīvināšana 

- Tiek vākts, saglabāts un pētīts Daugavpils pilsētas un 

novada materiālais un nemateriālais kultūras mantojums 

- Veicināta nemateriālā kultūras mantojuma vērtību, 

tradīciju, amata prasmju pārmantojamība. 

- Koptas Nacionālās Dziesmu un deju svētku tradīcijas 

DNMM, KP, VN, LCB, 

Kultūras iestāžu 

vadītāji 

Pastāvīgi PB 

R2.6.3.  Kultūrvēsturiskā mantojuma 

popularizēšana un virzīšana 

tūrismā 

- Jaunu kultūras un tūrisma produktu un pakalpojumu 

veidošana, kas balstīti kultūrvēsturiskajā mantojumā 

- Sekmēta industriālā kultūras mantojuma izmantošana 

tūrisma un radošo pakalpojumu sniegšanai 

- Sekmēta Austrumbaltijas reģiona pašvaldību 

kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un 

popularizēšana lielākajos pasaules tūrisma ceļvežos 

augsti prioritāru un perspektīvu ārvalstu tirgos  

- Popularizēts Daugavpils kultūrvēsturiskā mantojuma 

piedāvājums  dažādos veidos (tūrisma portālos, izstādēs 

u.c.) 

- Augsta tūristu informētība par Daugavpils 

kultūrvēsturiskajiem objektiem visā pasaulē 

- Pieaug apmeklējums 

KP, DPPTAIA, DNMM, 

NVO, LCB 

Pastāvīgi PB 

R2.6.4.  Sadarbības attīstība 

kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanai 

- Izveidotas jaunas pilsētas vēstures ekspozīcijas 

Daugavpils muzejā sadarbībā ar iedzīvotājiem 

- Sekmēta Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un 

attīstības padomes darbība 

- Darbojas Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un 

attīstības padome un Daugavpils cietokšņa pārvalde 

- Pieaug apmeklējums 

 

 

 

 

DNMM, DPPTAIA, DC 

SAP, LCB 

2022.-2027. PB, ESI fondi 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

U7. Sekmēt muzejdarbības un novadpētniecības attīstību 
R2.7.1.  Muzejpedagoģisko  programmu 

attīstība izglītojošā darbā muzejā 

- Palielinās izglītojamo skaits, kuri piedalās  

daudzveidīgās izglītojošās  interaktīvās programmās 

muzejā 

DNMM Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R2.7.2.  Muzeju infrastruktūras izveide un  

attīstība 

- Veikta muzeju infrastruktūras uzlabošana, ekspozīciju 

pilnveidošana un paplašināšana 

- Uzlabots dizains, pievilcīgas un ērtas muzeja iekštelpas 

ar mūsdienīgu aprīkojumu nodrošina kvalitatīvus 

pakalpojumus muzeja apmeklētājiem Sekmēta jauno 

muzeju vai ekspozīciju izveide 

- Tūrisma piedāvājumu daudzveidības pieaugums 

- Pieaug apmeklējums 

DNMM, DPPTAIA 2022.-2027. PB, ESI fondi 

R2.7.3.  Bibliotēku izglītojošo programma 

attīstība 

- Palielinās izglītojamo skaits, kuri piedalās  daudzveidīgās 

izglītojošās  interaktīvās programmās bibliotēkās 

- Organizētas un uzturētas datubāzes, multimediju 

resursi, novadpētniecības informācijas resursu krājums 

- Organizēts novadmācību stundu programma 

izglītojamiem 

LCB Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

RV3 Kultūrvide 
U8. Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu 

R3.8.1.  Nacionālas un starptautiskas 

nozīmes kultūras piedāvājuma 

attīstība 

- Kopā ar Latgales reģiona pašvaldībām sagatavota un 

ieviesta starptautiska kultūras programma "Lingua 

Franca" 

- Īstenota Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 pieteikuma 

sagatavošana un pasākumu īstenošana 

- Rīkoti nacionāla un starptautiska mēroga festivāli, 

izstādes un pasākumi  

- Pieaug iekšzemes un ārvalstu tūristu skaits 

KP, kultūras iestāžu 

vadītāji 

2021.-2027. PB 

R3.8.2.  Pilsētas un reģionālas nozīmes 

kultūras piedāvājuma attīstība 

- Pieaug kultūras pasākumu apmeklētība KP, kultūras iestāžu 

vadītāji 

2022.-2027. PB 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

- Nodrošināts kvalitatīvs un daudzpusīgs kultūras un 

atpūtas pasākumu piedāvājums dažādām apmeklētāju, 

pilsētas viesu mērķa grupām 

- Sekmēta amatiermākslas kolektīvu iesaiste liela mēroga 

kultūras pasākumos 

- Pieaug iekšzemes tūristu skaits 

R3.8.3.  Mūsdienīga kultūras nozares 

pārvaldība un attīstība 

- Izstrādāts un ieviests kultūras nozares plānošanas 

dokuments 

- Organizēti kultūras darbinieku profesionālās pilnveides 

un pieredzes apmaiņas pasākumi 

- Veikta pasākumu izvērtēšana, pārmaiņu plānošana un 

ieviešana 

- Attīstīta dažāda veida kultūras iestāžu sadarbība 

kultūras piedāvājuma nodrošināšanā 

- Īstenota koordinēta liela mēroga kultūras pasākumu 

plānošana 

- Ieviesti videi draudzīgi pasākumu organizēšanas principi  

- Īstenoti starpnozaru sadarbības projekti un 

komunikācija 

KP, kultūras iestāžu 

vadītāji 

2022.-2027. PB 

R3.8.4.  Mūsdienīga un aktīva Daugavpils 

teātra darbības attīstība 

- Īstenota darbības pilnveide, mērķtiecīga attīstības 

plānošana 

- Daugavpils teātris piesaista arvien vairāk apmeklētāju 

gan ar modernu infrastruktūru, gan ar saturisku 

sniegumu 

Daugavpils teātris 2022.-2027. PB, VB 

R3.8.5.  Kvalitatīva un daudzpusīga 

vietējās kultūras piedāvājuma 

nodrošināšana 

- Pieaug kultūras pasākumu apmeklētība 

- Nodrošināts kvalitatīvs un daudzpusīgs kultūras un 

atpūtas pasākumu piedāvājums dažādām iedzīvotāju 

grupām 

- Organizēta amatiermākslas kolektīvu darbība un 

attīstība, sniegts atbalsts 

- Sekmēta bērnu, jauniešu profesionāla iesaiste tradīciju 

un mantojuma saglabāšanā 

KP, SP, Kultūras pils, 

VN, Kultūras centri, 

LCB 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

- Veikta pasākumu izvērtēšana, pārmaiņu plānošana un 

ieviešana 

- Tiek sekmēta VN profesionālo kolektīvu kapacitāte 

- Nodrošināta Latvijas un citu valstu profesionālās 

mākslas (klasiskās mūzikas orķestri, kamerorķestri, 

balets, deja, opera, džeza un instrumentālās mūzikas 

u.c.) kolektīvu koncertu norise Daugavpilī sadarbībā ar 

VSIA “Latvijas koncerti”, Latvijas simfoniskās mūzikas 

orķestriem, Francijas institūtu, citu valstu mūzikas 

producentiem, vēstniecībām, profesionāliem teātriem 

un valstu filharmonijām. 

U9. Nodrošināt vietējo kultūras norišu attīstību 
R3.9.1.  Mūsdienīga vietējo kultūras norišu 

vadība un attīstība 

- Organizēti kultūras darbinieku profesionālās pilnveides 

un pieredzes apmaiņas pasākumi 

- Attīstīta dažāda veida kultūras iestāžu sadarbība 

kultūras piedāvājuma nodrošināšanā 

- Īstenota koordinēta kultūras pasākumu un 

amatiermākslas kolektīvu darbības plānošana  

- Organizēta nacionālo un kultūras biedrību darbība un 

attīstība 

KP, LCB Pastāvīgi PB 

R3.9.2.  Attīstīt pašorganizētas un 

iekļaujošas kultūras aktivitātes 

- Sniegts atbalsts kultūras biedrībām 

- Veicināta kultūras pieejamība sociālās atstumtības 

riskam pakļautajām sabiedrības grupām 

KP, NVO Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R3.9.3.  Kultūras telpas  pieejamības un 

daudzveidības nodrošināšana 

- Pievilcīgas, ērtas kultūras iestāžu telpas ar mūsdienīgu 

materiāltehnisko bāzi 

- Nodrošināti kopienas socializēšanas pakalpojumi 

- Pieaug iedzīvotāju piederības sajūta 

KP, ĪPD, VN, Kultūras 

centri, LCB 

2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 

R3.9.4.  Bibliotēku pakalpojumu attīstība - Pilnveidots bibliotēku sniegto pakalpojumu klāsts un 

kvalitāte 

- Īstenoti regulāri pasākumi lasīšanas veicināšanai 

- Pieejams daudzveidīgs izglītojošo un kultūras pasākumu 

skaits 

LCB, ANP Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

- Saglabāts esošais bibliotēku tīkls un nodrošināta 

pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem attālākajās 

pilsētas apkaimēs (t.sk. izvērtēta bibliobusa ieviešanas 

iespēja) 

- Notiek regulāra bibliotēku darbinieku profesionālās 

pilnveide (kursi, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, 

u.c.) 

- Ieviesti jauni, inovatīvi risinājumi bibliotēku darbā, 

pakalpojumi sniegti arī ārpus bibliotēkas telpām 

- Nodrošināts kvalitatīvs, vietējās kopienas vajadzībām 

atbilstošs informācijas resursu krājums 

- Pieaug apmeklētāju skaits 

- Attīstīta sadarbība ar Augšdaugavas novadu par reģiona 

galvenās bibliotēkas funkciju izpildi  

R3.9.5.  Bibliotēku infrastruktūras un 

materiāli tehniskās bāzes attīstība 

- Atjaunota infrastruktūra, materiāli tehniskā bāze, 

pievilcīgas, daudzfunkcionālas telpas atbilstoši 

mūsdienu prasībām 

- Pilnveidotas, modernizētas, izremontētas telpas, to 

aprīkojums un mēbeles 

- Pieejamas mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas, ātrs 

internets un aprīkojums 

- Nodrošināta vides pieejamība bibliotēkās 

- Pilnveidota un attīstīta Ģimenes digitālo aktivitāšu 

centra materiāli tehniskā bāze 

LCB Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

U10. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
R3.10.1.  Kultūras iestāžu infrastruktūras un 

materiāli tehniskās bāzes pilnveide 

- Pilnveidota iestāžu un piegulošo teritoriju infrastruktūra 

- Pieaug energoefektīvu un mūsdienīgu kultūras iestāžu 

ēku skaits 

- Atjaunota materiāli tehniskā bāze, telpas atbilstoši 

mūsdienu prasībām 

- Īstenoti Vienības nama ēkas restaurācijas būvdarbi 

- Pieejama kultūras infrastruktūra cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām 

Daugavpils teātris, 

VN, Kultūras iestāžu 

vadītāji sadarbībā ar 

AD 

2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

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

mēroga kultūras infrastruktūras 

attīstība 

- Īstenots O.Stroka vasaras koncertzāles projekts 

- Īstenota Daugavpils Novadpētniecības un mākslas 

muzeja infrastruktūras modernizācija un vides 

pieejamības uzlabošana 

- Īstenota Stropu mežaparka kompleksa attīstība (t.sk. 

īstenota Stropu estrādes labiekārtošana) 

- Īstenoti Daugavpils cietokšņa saglabāšanas, 

atjaunošanas, attīstības projekti 

AD, ĪPD, PBD, DNMM 2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 

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

R4.12.1.  Mūsdienīga izglītības nozares 

pārvaldība un attīstība 

- Ieviesta un aktualizēta Daugavpils pilsētas vispārējās 

izglītības iestāžu attīstības stratēģija 2018.-2025. gadam 

- Attīstīta dažāda veida izglītības iestāžu sadarbība 

izglītības piedāvājuma nodrošināšanā 

- Izveidota kopīga sadarbības institūcija izglītības nozares 

pārvaldībai ar Augšdaugavas novadu 

- Pilnveidota izglītības procesa organizācija 

- Optimāls izglītības iestāžu tīkls pašvaldībā 

- Sekmēta jaunu pedagogu piesaiste 

- Attīstītas digitālās prasmes 

- Veicināta digitalizācija 

- Atbalsts skolu iesaistei starptautiskā projektu darbā 

- Sniegts metodiskais atbalsts reģionālā līmenī 

- Sekmēta pilsētas izglītības iestāžu pozīcija reģionālā 

līmenī 

DPI pārvalde, DPP Pastāvīgi PB 

R4.12.2.  Pedagogu profesionālās 

pilnveides attīstība 

- Nodrošinātas profesionālās pilnveides, personīgās 

izaugsmes, motivācijas stiprināšanas iespējas 

- Pieaug augsti kvalificēto, radošo pedagogu skaits 

- Sniegts metodiskais atbalsts 

DPI pārvalde Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

R4.12.3.  Kvalitatīva pirmsskolas, vispārējās 

un speciālās izglītības 

pakalpojumu nodrošināšana 

- Ieviesta kompetenču pieeja mācību saturā 

- Pilnveidota bilingvālās izglītības un valsts valodas 

apguves kvalitāte 

- Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

- Īstenoti pasākumi izglītojamo individuālo spēju un 

prasmju attīstībai 

- Attīstīta mācību priekšmetu padziļināta mācīšanās 

- Ieviestas inovatīvas mācību metodes 

DPI pārvalde Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R4.12.4.  Izglītojamos atbalstošas, 

iekļaujošas un drošas vides 

veidošana 

- Nodrošināts atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai 

- Attīstītas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām 

integrēties vispārizglītojošās mācību iestādēs 

- Attīstīta pilnvērtīga atbalsta sistēma attīstības un 

veselības uzlabošanai un iekļaušanai sabiedrībā bērniem 

ar speciālām vajadzībām 

- Nodrošinātas ikviena izglītojamā iespējas iesaistīties 

audzināšanas procesu virzībā un norisēs, aktīvi paužot 

savu pilsonisko pozīciju 

- Veicināta izglītības pieejamība sociālās atstumtības 

riskam pakļautiem izglītojamiem 

- Attīstīta droša, veselībai draudzīga vide 

- Realizēta izglītojamo veselības veicināšanas stratēģija 

- Pieejams atbalsts pašvaldības izglītības iestāžu 

audzēkņiem sabiedriskā transporta izmantošanā 

- Nodrošināta vide rotaļdarbībai, atpūtai, kas sekmē 

izglītojamo lietpratību 

- Stiprināta ģimenes iesaiste izglītojamo attīstībā un 

atbalstā 

DPI pārvalde Pastāvīgi PB 

U13. Dažādot un nodrošināt kvalitatīvu interešu un profesionālās ievirzes izglītību 
R4.13.1.  Profesionālās ievirzes izglītības 

pakalpojumu attīstība 

- Īstenota profesionālās ievirzes izglītības pakalpojumu 

stiprināšana un attīstība 

- Nodrošināti kvalitatīvi profesionālās ievirzes izglītības 

pakalpojumi 

DPI pārvalde, visas 

Pr.III. 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

- Nodrošināta profesionālās ievirzes izglītības 

daudzveidība 

- Uzlabota izglītojamo kompetence un sekmēti 

sasniegumi 

- Realizētas inovatīvas programmas, projekti 

- Veicināta sadarbības, t.sk. starptautiskās attīstība 

R4.13.2.  Interešu un neformālās izglītības 

pakalpojumu attīstība 

- Īstenota interešu izglītības pakalpojumu stiprināšana un 

attīstība 

- Nodrošināti kvalitatīvi interešu izglītības pakalpojumi 

- Nodrošināta interešu izglītības daudzveidība 

- Palielinās izglītojamo skaits, kuri iesaistās ārpusskolas 

aktivitātēs un pašdarbības kolektīvos 

- Attīstīta pieejamība apkaimēs 

- Veicināt interešu izglītības programmu īstenošana katrā 

izglītības iestādē 

- Sekmēta individuālās mācību pieejas attīstība un 

ieviešana 

- Uzlabota izglītojamo kompetence un sekmēti 

sasniegumi 

- Realizētas inovatīvas programmas, projekti 

- Veicināta sadarbības, t.sk. starptautiskās attīstība 

- Uzlabota infrastruktūra un materiāltehniskā bāze 

interešu izglītības iestādēs, saskaņā ar vajadzībām un 

mūsdienu tendencēm 

DPI pārvalde, SP 2022.-2027. PB, V, ESI 

fondi 

R4.13.3.  Brīvprātīgā darba sekmēšana - Sekmēta izglītojamo iesaistīšanās brīvprātīgā darba 

veikšanā 

- Atbalstītas izglītojamo brīvprātīgā darba iniciatīvas 

DPI pārvalde Pastāvīgi PB 

U14. Pilnveidot un attīstīt zināšanas un prasmes dažādām mērķa grupām visa mūža garumā 
R4.14.1.  Pieaugušo izglītības pakalpojumu 

atbalsts un attīstība 

- Atbalstīta un attīstīta tālākizglītība, mūžizglītība, 

neformālā izglītība visām iedzīvotāju grupām 

- Kvalitatīva un pieejama, sabiedrības vajadzībām un 

iespējām atbilstoša pieaugušo izglītība 

DPI pārvalde Pastāvīgi PB 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

- Ieviestas jaunas, sabiedrībā pieprasītas izglītības 

programmas un pilnveidotas esošās iespējas 

- Pieaug pieaugušo skaits, kas vēlas izmantot 

mūžizglītības iespējas 

- Nodrošinātas atbalsta iespējas mūžizglītības apguves 

finansēšanā  

- Pieejama informācija un aktualitātes par mūžizglītības 

piedāvājumu pašvaldības komunikācijas kanālos 

R4.14.2.  Sociālā riska grupu iesaiste 

pieaugušo izglītībā 

- Apzinātas sociālā riska grupu iedzīvotāju vajadzības 

profesionālajā un personīgajā izaugsmē 

- Nodrošinātas konsultācijas karjeras un izglītības izvēlē 

- Pieejama informācija un aktualitātes par izglītības 

piedāvājumu pašvaldības komunikācijas kanālos 

DPI pārvalde, SD Pastāvīgi PB 

R4.14.3.  Sadarbības un atgriezeniskās 

saites attīstība 

- Attīstīta sadarbība starp pieaugušo izglītības 

pakalpojumu sniedzējiem 

- Regulāri apzināta atgriezeniskā saite no izglītības 

pakalpojumu saņēmējiem 

- Pastāvīgi veikti uzlabojumi izglītības programmās, 

balstoties uz atgriezenisko saiti 

DPI pārvalde Pastāvīgi PB 

U15. Veicināt darba tirgus pieprasījumam atbilstošu izglītības piedāvājumu 
R4.15.1.  Karjeras izglītības attīstība - Nodrošināti karjeras atbalsta pakalpojumi 

- Integrēti karjeras izglītības jautājumi izglītības procesā 

(mācību un ārpusstundu darbā) 

-  Pedagogu – karjeras konsultantu sniegto pakalpojumu 

pieprasījuma pieaugums izglītojamo un vecāku vidū 

- Izglītojamie savlaicīgi un apzināti pieņem turpmākās 

izglītības un karjeras lēmumus 

DPI pārvalde, visas 

VII, Pr.III, Prof.II 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R4.15.2.  Darba tirgum atbilstošu prasmju 

apguves sekmēšana 

- Darba tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālo, 

augstākās izglītības programmu skaits 

- Jaunieši tiek nodarbināti sadarbībā ar pilsētas 

uzņēmējiem 

DU, augstskolu 

filiāles, Pr.III un Prof. II 

sadarbībā ar DPI 

pārvaldi 

Pastāvīgi PB 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

- Nodrošinātas mācību prakses vietu pašvaldības iestādēs 

un uzņēmumos 

R4.15.3.  Sadarbības attīstība starp izglītības 

iestādēm un darba devējiem 

- Attīstīta sadarbība starp izglītības iestādēm un darba 

devējiem 

- Regulāri apzināta atgriezeniskā saite no darba devējiem 

- Pastāvīgi veikti uzlabojumi izglītības programmās, 

balstoties uz atgriezenisko saiti 

DPI pārvalde 

sadarbībā ar AD un 

augstākās, Prof.II un 

Pr.III 

Pastāvīgi PB 

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

pakalpojumu nodrošināšana 

- Nodrošināti kvalitatīvi profesionālās izglītības 

pakalpojumi 

- Attīstīti profesionālo izglītības iestāžu kompetences 

centri 

- Sekmēta profesionālās izglītības pakalpojumu pilnveide 

un attīstība 

- Veicināta personāla kapacitātes paaugstināšana 

- Pieejams kvalificēts personāls pietiekošā skaitā 

DPI pārvalde 

sadarbībā ar visām 

Prof.II 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R4.16.2.  Kvalitatīva augstākās izglītības 

pakalpojumu nodrošināšana 

 

- Nodrošināti kvalitatīvi augstākās izglītības pakalpojumi 

- Sekmēta augstākās izglītības pakalpojumu pilnveide un 

attīstība 

- Veicināta personāla kapacitātes paaugstināšana 

- Pieejams kvalificēts personāls pietiekošā skaitā 

DPI pārvalde 

sadarbībā ar DU un 

augstskolu filiālēm 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

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

pilnveide 

- Energoefektīvas un videi draudzīgas ēkas 

- Pievilcīgas, mājīgas un mūsdienīgas iekštelpas 

- Pilnveidotas izglītības iestāžu ēku iekšējie inženiertīkli, 

sanitārie mezgli 

- Atbilstošas ventilācijas sistēmas  

DPI pārvalde, Prof.II, 

Pr.III sadarbībā ar AD 

2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 

R4.17.2.  Izglītības iestāžu piegulošās 

teritorijas infrastruktūras pilnveide 

- Pievilcīgas un labiekārtotas teritorijas 

- Mūsdienīgi un drošības standartiem atbilstoši rotaļu 

laukumi pirmsskolas izglītības iestādēs (kopīgi visiem 

bērniem atbilstoši izglītības programmām) 

DPI pārvalde, Prof.II 

sadarbībā ar AD, KSP 

2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

R4.17.3.  Materiāli tehniskās bāzes 

nodrošināšana un uzlabošana 

atbilstoši īstenojamām izglītības 

programmām 

- Pieejams augstas kvalitātes aprīkojums un inventārs 

- Nodrošināta regulāra aprīkojuma un inventāra 

atjaunošana 

DPI pārvalde, Prof.II, 

Pr.III 

2022.-2027. PB, ESI fondi 

R4.17.4.  Ugunsdrošības un signalizācijas 

sistēmas nodrošināšana atbilstoši 

prasībām 

- Ierīkotas un uzturētas ugunsdrošības signalizācijas, 

apsardzes un videonovērošanas sistēmas izglītības 

iestādēs 

DPI pārvalde, Prof.II, 

Pr.III 

2022.-2027. PB 

R4.17.5.  Moderno tehnoloģiju ieviešana 

izglītības iestādēs 

- Īstenota izglītības iestāžu informatizācija ar IKT 

(aprīkojumu inovatīvai mācību videi) 

- Veikta regulāra IKT atjaunošana  

- Ieviesta elektroniskās uzskaites sistēma izglītības 

iestādēs 

DPI pārvalde, Prof.II, 

Pr.III 

2022.-2027. PB, ESI fondi 

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) 

- Esošās infrastruktūras (sporta zāles, trenažieru zāles, 

u.c.) pieejamības uzlabošana ārpus normētā darba laika 

- Augsta iedzīvotāju iesaiste un sporta pakalpojumu 

apmeklētība 

SP, SIA DOC Pastāvīgi PB 

R5.18.2.  Vietēja līmeņa sporta sacensību 

attīstība 

- Organizētas sacensības, meistarklases, nometnes 

komandu sporta spēļu veidos 

- Organizētas nodarbības, meistarklases, sacensības, 

nometnes, individuālajos sporta veidos 

SP Pastāvīgi PB, VB 

R5.18.3.  Mūsdienīga sporta darba vadība 

un attīstība 

- Izstrādāta un ieviesta sporta nozares attīstības stratēģija 

- Īstenota mūsdienīga sporta nozares koordinācija  

- Nodrošināti nozarē nodarbināto kapacitātes celšanas 

pasākumi (semināri, kursi, meistarklases pieredzes 

apmaiņa, u.c.) 

SP, SIA DOC Pastāvīgi PB, ESI fondi 
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Atbildīgie izpildītāji, 
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- Īstenota sadarbība saskaņotā sporta pasākumu un 

aktivitāšu plānošanā 

R5.18.4.  Vietējo sportistu atbalsta 

sekmēšana 

- Sniegts atbalsts sporta biedrībām un organizācijām SP Pastāvīgi PB 

R5.18.5.  Sporta un aktīvās atpūtas tūrisma 

attīstības veicināšana 

- Sekmēta iesaistīto pušu sadarbība sporta un aktīvās 

atpūtas tūrisma attīstībā 

SP, DPPTAIA, SAMN Pastāvīgi PB, ESI fondi 

U19. Sekmēt augstu sasniegumu sporta attīstību 
R5.19.1.  Nacionāla un starptautiska līmeņa 

sacensību attīstība 

- Organizētas pilsētai tradicionālās nacionāla un 

starptautiska līmeņa sacensības 

- Piesaistītas un organizētas dažāda veida jaunas 

sacensības 

- Pieaug ārvalstu tūristu skaits, uzlabojas pilsētas tēls un 

atpazīstamība nacionālā un starptautiskā mērogā 

SP, SIA DOC Pastāvīgi PB, ESI fondi 

R5.19.2.  Atbalsts augstas klases sportistiem 

un komandām 

- Sniegts pašvaldības atbalsts sportistiem un komandām 

- Lielāks augstas klases sportistu un komandu skaits 

- Nodrošināts sporta medicīniskas atbalsts 

SP Pastāvīgi PB 

U20. Veicināt veselīgu dzīvesveidu 
R5.20.1.  Veselīga dzīvesveida pakalpojumu 

attīstība  

- Īstenota koordinēta un saskaņota iedzīvotāju veselības 

veicināšanas programmas ieviešana 

- Rīkoti veselības veicināšanas pasākumi dažādām mērķa 

grupām (ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, senioriem) 

- Organizēti tematiski sporta, aktīvās atpūtas, veselīga 

dzīvesveida pasākumi mērķgrupām 

- Augsta iedzīvotāju iesaiste un sporta pakalpojumu 

apmeklētība 

- Sadarbībā ar Augšdaugavas novadu sekmēta iedzīvotāju 

un tūristu informēšana par iespējām 

SP, AD, DPI pārvalde, 

SIA DOC 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R5.20.2.  Veselīga dzīvesveida, tautas sporta 

aktivitāšu attīstība apkaimēs 

- Veicināta iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs, 

izmantojot izglītības iestāžu teritorijās pieejamo sporta 

infrastruktūru 

- Lielāks iedzīvotāju skaits nodarbojas ar fiziskām 

aktivitātēm 

SP, KSP, DPI pārvalde Pastāvīgi PB 
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R5.20.3.  Veselīga dzīvesveida 

infrastruktūras attīstība 

 

- Pieejama fiziskās aktivitātes veicinoša ārtelpas 

infrastruktūra iedzīvotājiem 

- Izveidotas pastaigu takas, maršruti 

KSP, AD, SIA DOC Pastāvīgi 

 

PB, VB, ESI 

fondi 

 

U21. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
R5.21.1.  Vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

sporta infrastruktūras pilnveide 

- Uzlabota sporta infrastruktūra veicinās bērnu un 

jauniešu aktīvāku iesaisti sporta aktivitātēs 

DPI pārvalde, SP 2022.-2027. PB 

R5.21.2.  Sporta un aktīvās atpūtas 

infrastruktūras objektu 

labiekārtošana un rekonstrukcija 

- Atjaunoti, rekonstruēti un labiekārtoti sporta un aktīvās 

atpūtas objekti (t.sk. Stropu aktīvās atpūtas trase) 

- Energoefektīvas un videi draudzīgas sporta ēkas 

- Mūsdienīgas iekštelpas ar atbilstošo ventilācijas sistēmu 

- Iedzīvotājiem pieejami jauni sporta objekti (t.sk. atklātais 

peldbaseins Tērvetes ielā, Biatlona stadions) 

SP, KSP 2022.-2027. PB 

R5.21.3.  Mūsdienīgas materiāli tehniskās 

bāzes pieejamība 

- Pilnveidota materiāli tehniskā bāze pašvaldības sporta 

infrastruktūras vajadzībām 

SP, SIA DOC 2022.-2027. PB 

U22. Attīstīt reģionāla un starptautiska mēroga sporta infrastruktūru 
R5.22.1.  Nacionālo sporta bāzu 

infrastruktūras attīstība 

- Nodrošināta kvalitatīva un pilnvērtīga augstākā līmeņa 

starptautisku sporta sacensību rīkošana 

- Attīstīts stadions „Lokomotīve” 

- Attīstīta Daugavpils Ledus halle 

- Attīstīta vieglatlētikas manēža un stadions (sporta 

komplekss Vidzemes ielā) 

- Attīstīts kartodroms 

- Attīstīts Daugavpils Olimpiskais centrs 

SP, SIA DOC 2022.-2027. PB, VB 

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

R6.23.1.  Motivējošas sociālās palīdzības 

attīstība 

- Sniegts konkurētspējīgs bērna piedzimšanas pabalsts 

- Nodrošināti priekšnoteikumi iedzīvotāju pamatvajadzību 

apmierināšanai (garantētā minimālā ienākuma pabalsts, 

dzīvokļa pabalsts, citi pabalsti) 

- Katrs sociālās palīdzības saņēmējs ir iesaistīts aktīvā 

līdzdarbībā savu sociālo problēmu risināšanā 

SD Pastāvīgi PB 
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- Nodrošināts atbalsts krīzes vai ārkārtas situācijās 

R6.23.2.  Kvalitatīvas sociālās palīdzības 

sniegšana 

- Izstrādāti, ieviesti pašvaldības saistošie noteikumi, to 

grozījumi 

- Pilnveidota sociālās palīdzības administrēšanas sistēma 

- Ikgadēji veikts iekšējais audits 

- Klientiem savlaicīgi nodrošinātas pamatvajadzības 

- Apmierināti klienti 

SD Pastāvīgi PB 

R6.23.3.  Jaunu sociālo pakalpojumu 

ieviešana un pilnveidošana, t.sk. DI 

plāna ietvaros 

- Attīstīti e-pakalpojumi 

- Izveidota sociālā māja un pilnveidots krīzes centra 

pakalpojums 

- Izveidots ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (3x8) 

- Izveidots aukles pakalpojums 

- Pilnveidots un paplašināts ģimenes asistenta 

pakalpojums ģimenēm ar bērniem 

- Pilnveidots un paplašināts grupu dzīvokļu pakalpojums 

- Izveidots jauns sociālais pakalpojums bez izmitināšanas 

ģimenēm ar bērniem pamatprasmju apguvē 

- Izveidots jauns dienas centra pakalpojums senioriem 

(senioru dienas centrs) 

- Izveidots jauns dienas aktivitāšu centrs bērniem 

- Izveidots jauns pakalpojums atelpas brīža pakalpojums 

bērniem 

- Izveidots jauns pakalpojums – dienas aprūpes centra 

pakalpojums bērniem 

- Izveidots krīzes centra pakalpojums bērniem 

- Izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem 

SD, Priedīte 2022.-2027. PB 

R6.23.4.  Sociālo pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšana un uzlabošana 

- Pietuvināti sociālie pakalpojumi dzīvesvietai 

- Nodrošināts konsultatīvais atbalsts un sabiedrībā 

balstīto pakalpojumu kopums audžuģimenēm, 

aizbildņiem un adoptētājiem 

- Nodrošināti kvalitatīvi izglītojošie un atbalsta pasākumi 

ģimenēm un bērniem 

- Attīstīti krīzes intervences pakalpojumi 

SD, Priedīte, SIA SPK Pastāvīgi PB 
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- Pilnveidota asistentu pakalpojumu kvalitāte 

- Nodrošināti pirts pakalpojumi 

R6.23.5.  Mūsdienīga Sociālā dienesta 

darbības vadība un attīstība 

- Ieviesta, aktualizēta Sociālā dienesta darbības un 

attīstības stratēģija 2018.-2023. gadam 

- Izstrādāta jauna Sociālā dienesta darbības un attīstības 

stratēģija 

- Nodrošināts kvalitatīvs un efektīvs Sociālā dienesta 

darbs 

- Attīstīta informācijas sistēma, datu bāze darba veikšanai 

SD 2022.-2027. PB 

R6.23.6.  Sociālā dienesta darbinieku 

profesionalitātes pilnveide 

- Nodrošināti kvalifikācijas celšanas, jaunu prasmju 

apguves pasākumi 

- Regulāra pieredzes apmaiņa 

- Nodrošinātas supervīzijas 

- Nodrošināti motivējoši pasākumi, atbalsta instrumenti 

- Attīstīta starpinstitucionālā un starpprofesionālā 

sadarbība 

SD Pastāvīgi PB 

R6.23.7.  Pārrobežu sadarbības attīstība - Īstenota sadarbība ar citām pašvaldībām sociālā darba 

attīstībai 

- Īstenota sadarbība ar ārvalstu pašvaldībām sociālā darba 

attīstībai 

SD, AD Pastāvīgi PB, ESI fondi 

U24. Nodrošināt kvalitatīvus un sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 
R6.24.1.  Kvalitatīvas sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas attīstība 

- Izveidota pansija 

- Izveidots kopējas pakalpojums bērniem ar invaliditāti 

- Nodrošināti kvalitatīvi sociālās rehabilitācijas un sociālās 

aprūpes pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem 

SD, Priedīte 2022.-2027. PB 

R6.24.2.  Aprūpes mājās pakalpojumu 

attīstība 

- Attīstīts aprūpes mājās pakalpojums 

- Pilnveidots aprūpes mājās pakalpojums, izveidojot 

“Pavadoņa pakalpojumu” 

- Pilnveidots aprūpes mājās pakalpojums, izveidojot 

“Drošības pogu” bērniem ar invaliditāti 

SD 2022.-2027. PB 
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R6.24.3.  Audžuģimeņu popularizēšana - Sekmēta bez vecāku gādības palikušo bērnu uzņemšana 

audžuģimenēs 

- Popularizēti un nodrošināti audžuģimeņu pakalpojumi 

SD, Bāriņtiesa 2022.-2027. PB 

R6.24.4.  Ziedojumu un labdarības 

pasākumu veicināšana 

- Nodrošināta Humānās istabas attīstība 

- Organizēti ziedojumu vākšanas un labdarības pasākumi 

SD, Priedīte, DPTAC, 

u.c. 

Pastāvīgi PB 

U25. Pilnveidot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
R6.25.1.  Sociālās aprūpes iestāžu 

infrastruktūras un materiāli 

tehniskās bāzes attīstība 

- Labiekārtotas, ērtas sociālo pakalpojumu iestāžu 

iekštelpas ar mūsdienīgu aprīkojumu 

- Izveidots daudzfunkcionālo pakalpojumu centrs 

(Priedīte) 

SD, Priedīte, DPTAC 2022.-2027. PB, ESI fondi 

R6.25.2.  Sociālā dienesta infrastruktūras un 

materiāli tehniskās bāzes attīstība 

- Paplašinātas Sociālā dienesta telpas 

- Izveidoti klientu apkalpošanas centri apkaimēs 

- Uzlabota vides pieejamība 

- Paplašināts un uzturēts autoparks 

SD 2022.-2027. PB, ESI fondi 

R6.25.3.  Tehnisko pamatlīdzekļu bāzes 

attīstība 

- Nodrošināti tehniskie pamatlīdzekļi mērķa grupām SD, Priedīte, DPTAC 2022.-2027. PB, ESI fondi 

R6.25.4.  Nakts patversmes un Sociālās 

patversmes attīstība 

- Izveidots Dienas centrs Nakts patversmes klientiem 

(Šaurā ielā 23) 

SD 2022.-2027. PB, ESI fondi 

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

R7.26.1.  Kvalitatīvu un daudzveidīgu 

veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamība 

- Veicināta kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 

nodrošināšana 

- Prioritārajās jomās piesaistīts sertificēts ārstniecības 

personāls 

- Pieejami atbalsta instrumenti ārstniecības personāla 

piesaistei 

- Nodrošināti kvalifikācijas celšanas, jaunu prasmju 

apguves u.c. pasākumi  

SIA DRS 

SIA DBVC 

VSIA DPNS 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

R7.26.2.  E-veselības programmas 

izmantošana veselības aprūpes 

- Pieejamāki veselības aprūpes pakalpojumi iedzīvotājiem 

- Efektīvāk izmantoti cilvēkresursi 

SIA DRS 

SIA DBVC 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi, 



Daugavpils valstspilsētas Rīcības plāns 

31 

 

Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

kvalitātes un efektivitātes 

uzlabošanai 

uzņēmuma 

līdzekļi 

R7.26.3.  Paliatīvās aprūpes pakalpojumu 

attīstība 

- Pieejami mūsdienīgi, funkcionāli paliatīvās, t.sk. sociālās 

aprūpes pakalpojumi 

- Izveidots paliatīvās aprūpes, t.sk. sociālās aprūpes centrs 

SIA DRS 2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

R7.26.4.  Zobārstniecības pakalpojumu 

kvalitātes pilnveide 

- Pieejami pakalpojumi visām iedzīvotāju grupām 

- Minimālas rindas uz bezmaksas bērnu zobārstniecības 

pakalpojumiem 

SIA DZP Pastāvīgi PB, VB, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

R7.26.5.  IKT attīstība veselības aprūpē - Izstrādāta un ieviesta programmatūra 

- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums 

- Ieviesta vienota PACS servera sistēma 

SIA DRS 2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

U27. Attīstīt veselības veicināšanu un labbūtību 
R7.27.1.  Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumu īstenošana 

- Izstrādāta un ieviesta pilsētas pašvaldības veselības 

veicināšanas programma 

- Rīkoti veselības veicināšanas pasākumi dažādām mērķa 

grupām 

- Organizētas veselīga dzīvesveida nometnes bērniem, 

jauniešiem 

- Veicināta veselīga uztura paradumu attīstība 

SIA DZP; 

SIA DRS; 

SIA DBVC; 

SP, AD 

2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

R7.27.2.  Veselīga dzīvesveida paradumu 

veicināšana 

- Uzlabota sadarbība starp izglītības iestādēm, ģimenes 

ārstu praksēm un Sociālo dienestu, NVO par veselīga 

uztura un veselīga dzīvesveida popularizēšanu, 

pasākumu rīkošanā 

- Veicināta dažāda veida pašiniciatīva fizisko aktivitāšu 

piekopšanā (izveidojušās kopīgu interešu grupas) 

DPI pārvalde, visas II, 

SD 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R7.27.3.  Veselības un labbūtības tūrisma 

veicināšana 

- Izveidots veselības tūrisma komplekss piedāvājums, 

apkopojot pieejamos pakalpojumus un iespējas 

- Īstenota veselīga dzīvesveida un veselības aprūpes 

pakalpojumu popularizēšana iedzīvotājiem 

 

DPPTAIA, SIA DRS, 

DPPTAIA 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

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

infrastruktūras uzlabošana 

- Veicināta veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras 

pilnveide 

- Energoefektīvas un videi draudzīgas veselības aprūpes 

ēkas 

- Pieejamas ērtas, pievilcīgas un drošas iekštelpas 

SIA DRS 

SIA DBVC 

SIA DZP 

VSIA DPNS 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

R7.28.2.  Veselības aprūpes iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes 

modernizācija 

- Veicināta veselības aprūpes iestāžu materiāli tehniskās 

bāzes pilnveide  

- Pieejams mūsdienīgs, funkcionāls diagnostiskais 

aprīkojums un iekārtas 

- Pieejams, mūsdienīgs diagnostiskas aprīkojums un 

iekārtas zobārstniecības poliklīnikā 

SIA DRS 

SIA DBVC 

SIA DZP 

VSIA DPNS 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

RV8 Prioritāro mērķgrupu politikas 
U29. Atbalstīt jaunatnes iniciatīvas un aktivitāti 

R8.29.1.  Bērnu un jauniešu centru 

pakalpojumu attīstība 

- Pieejams daudzveidīgs interešu izglītības programmu 

piedāvājums, piesaistot cilvēkresursus un uzlabojot 

materiāli tehnisko bāzi 

- Pilnveidota infrastruktūra bērnu un jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas vietās 

DPI pārvalde Pastāvīgi PB 

R8.29.2.  Mūsdienīga jaunatnes nozares 

pārvaldība un attīstība 

- Izstrādāts pašvaldības jaunatnes politikas attīstības 

plāns 

- Īstenotas starpinstitucionālas pieredzes apmaiņas 

tikšanās par jaunatnes jomas tendencēm 

- Nodrošināta jauniešu interesēm un vajadzībām 

atbilstoša informācijas aprite 

- Ieviestas jaunatnes darbinieku štata vietas (darbojas 

ārtelpā, pagalmos, pasākumos, sadarbībā ar bērnu un 

jauniešu klubiem) 

DPI pārvalde Pastāvīgi PB 

R8.29.3.  Jaunatnes iniciatīvu un aktivitātes 

sekmēšana 

- Mērķtiecīgi organizēti pasākumi atbilstoši jauniešu 

mērķauditorijai 

DPI pārvalde, SP, 

izglītības iestādes, 

Pastāvīgi PB 
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- Atbalstīta jaunatnes dalība iniciatīvas projektu 

konkursos 

- Nodrošināta projektu konkursu darbība priekš jauniešu 

organizācijām 

- Nodrošināta iespēja jauniešiem piedalīties lēmumu 

pieņemšanas procesos 

- Nodrošinātas jauniešu brīvprātīgā darba iespējas 

- Īstenota jauniešu vasaras nodarbinātības programma 

- Īstenota jauniešu vasaras nometņu programma 

- Sekmēta izglītojamo līdzpārvalžu darbība izglītības 

iestādēs (vispārējā aktivitāte, līdzpārvalžu izveide, 

vēlēšanu procesa pilnveide u.c.) 

- Veicināta jauniešu līderības kapacitātes celšana 

- Veicināta eiropeiskas piederības apziņa jauniešos 

Sabiedriskā atbalsta 

fonds 

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

DPP, SAMN, KP, SP, 

DPI pārvalde 

Pastāvīgi PB 

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

kustība (labo prakses piemēru popularizēšana, regulāri 

pasākumi un atbalsts audžuģimenēm) 

- Attīstīti atbalsta instrumenti audžuģimeņu atbalstam 

Bāriņtiesa 2022.-2027. PB 

R8.30.3.  Remigrācijas, migrācijas 

sekmēšana 

- Pieejami atbalsta pasākumi remigrantiem (senioriem, 

ģimenēm, bērniem pēc nepieciešamības izglītībā u.c.) 

- Pieaug remigrantu ģimeņu skaits pilsētā 

 

 

DPP, DPI pārvalde 2022.-2027. PB, VB 
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U31. Īstenot senioru atbalsta pasākumus 
R8.31.1.  Senioru aprūpes un pakalpojumu 

attīstība 

- Pieejami senioru sociālās apkalpošanas centri 

- Attīstīti ģimeniskai videi pietuvinātie pakalpojumi 

senioriem 

- Pilnveidots aprūpes mājās pakalpojums, izveidojot 

“Transporta pakalpojumu senioriem” 

SD, DPTAC Pastāvīgi PB 

R8.31.2.  Sociāli mazaizsargāto senioru 

atbalsta pasākumu īstenošana 

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

vientuļiem) senioriem 

- Īstenota periodiska vientuļo senioru apsekošana, 

atbalsta vajadzību apzināšana 

- Sekmēta brīvprātīgo senioru iniciatīva un iesaiste 

sociālo jautājumu risināšanā (mājas vizīšu organizēšana 

u.c.) 

SD, NVO Pastāvīgi PB 

R8.31.3.  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 

SD, NVO, izglītības 

iestādes 

Pastāvīgi PB 

R8.31.4.  Sekmēta senioru apmācību 

programmu īstenošana un jauno 

tehnoloģiju apgūšana 

- Realizētas senioru apmācības (datorprasmes, interneta 

lietošana, valodas prasmes u.c.) 

LCB Pastāvīgi PB, ESI fondi 

R8.31.5.  Senioru dzīves kvalitātes 

uzlabošana, jaunu uz senioru 

vajadzībām balstītu produktu un 

pakalpojumu attīstības 

veicināšana 

 

 

- Pieaug rīkoto pasākumu skaits mērķgrupai SD Pastāvīgi PB 
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RV9 Drošība un civilā aizsardzība 
U32. Uzlabot sabiedrisko kārtību un sniegtos pakalpojumus 

R9.32.1.  Sabiedriskās kārtības un drošības 

pilnveide 

- Nodrošināta sabiedriskā kārtība 

- Nodrošināta satiksmes drošība 

- Nodrošināta glābšana 

- Samazinās noziedzīgu nodarījumu, negadījumu skaits 

PP Pastāvīgi PB, VB 

R9.32.2.  Sniegto pakalpojumu attīstība - Nodrošināta Pašvaldības policijas pakalpojumu 

pieejamība 

- Nodrošināta pašvaldības saistošo noteikumu īstenošana 

un ievērošanas uzraudzība 

- Uzlabojas atgriezeniskā saite no pakalpojumu 

saņēmējiem 

PP Pastāvīgi PB, VB 

R9.32.3.  Dzīvnieku labturēšanas pasākumu 

veikšana 

- Samazinās klaiņojošo dzīvnieku skaits pilsētā,  pieaug 

drošība, uzlabojas sanitārie apstākļi 

- Dzīvniekiem tiek nodrošināta atbilstoša aprūpe un 

labturība 

KSP sadarbībā ar SIA 

LD 

Pastāvīgi PB, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

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

organizēšana un attīstība 

- Efektīvi organizēti civilās aizsardzības pasākumi 

- Attīstīta reaģēšana uz katastrofu riskiem un krīzēm 

- Attīstīta sabiedrības informēšana un iesaiste 

- Ieviesti preventīvie pasākumi 

- Nodrošināta Civilās aizsardzības komisijas darbība un 

attīstība 

- Ieviests Civilās aizsardzības plāns 

Daugavpils 

sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības 

komisija 

Pastāvīgi PB, VB 

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

infrastruktūras pilnveide 

- Uzlabota Pašvaldības policijas un struktūrvienību 

infrastruktūra 

- Īstenota videonovērošanas sistēmas attīstība un 

pilnveide 

- Veikta ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes izvērtēšana 

un uzlabošana 

PP Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 
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R9.34.2.  Sabiedriskās kārtības un drošības 

materiāli tehniskās bāzes pilnveide 

- Uzlabota Pašvaldības policijas un struktūrvienību 

materiāli tehniskā bāze 

- Ieviestas un modernizētas informācijas sistēmas 

PP Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

U35. Veicināt iestāžu sadarbību drošības sajūtas uzlabošanā 
R9.35.1.  Starpinstitucionālās sadarbības 

veicināšana sociāli drošas vides 

nodrošināšanā 

- Īstenota profesionāļu komandas (Sociālais dienests, 

Bāriņtiesa, Pašvaldības policija, Valsts policija, 

ārstniecības iestādes u.c.) darbība sociāli mazaizsargāto 

iedzīvotāju tiesību un interešu aizstāvības 

nodrošināšanai, risinot jautājumus par bērnu drošību un 

krīzes situācijas mazināšanu ģimenē 

- Veikta sociālo problēmu diagnosticēšana un preventīvo 

pasākumu realizēšana 

SD, Bāriņtiesa, PP Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R9.35.2.  Sabiedrības informēšanas par 

drošību attīstība 

- Organizēti izglītojošie semināri un kampaņas par 

drošību pilsētas iedzīvotājiem 

- Organizēti izglītojošie semināri un kampaņas par 

drošību izglītības iestādēs 

- Veikt sabiedrības informēšanu un brīdināšanu pēc 

negadījumiem 

- Samazinās cietušo skaits 

PP, SAMN, DPI 

pārvalde 

Pastāvīgi PB 

R9.35.3.  Sadarbības attīstība ar valsts 

institūcijām sabiedriskās kārtības 

un glābšanas jomā 

- Īstenota pašvaldības sadarbība ar Valsts policiju, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 

PP, DPP Pastāvīgi PB, VB 

VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide 

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

R10.36.1.  Sadarbības un komunikācijas starp 

iesaistītajām pusēm veicināšana 

- Veicināta jaunu sadarbības iespēju veidošana un 

uzturēšana ar uzņēmējiem 

- Notiek regulāra informācijas aprite un sadarbība 

uzņēmējdarbības atbalstam starp pašvaldību, 

uzņēmējiem, valsts institūcijām un atbalsta sniedzējiem 

AD Pastāvīgi PB 
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- Regulāras aktuālās informācijas izplatīšana starp 

zinātniski pētnieciskajiem institūtiem, izglītības iestādēm 

Daugavpils uzņēmējiem un citām institūcijām 

- Regulāri organizētas uzņēmēju un pašvaldības tikšanās 

- 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 

R10.36.2.  Pašvaldības, izglītības iestāžu un 

uzņēmumu sadarbība karjeras 

izglītības atbalsta nodrošināšanai 

- Pieaug kvalificēta darbaspēka skaits  

- Pieaug darba devēju apmierinātība ar darbaspēku 

DPI pārvalde; 

visas Pr.II, Prof.II; DU 

un augstskolu 

filiāles 

Pastāvīgi PB, VB 

R10.36.3.  Veicināta darba tirgus 

pieprasījumam nepieciešamo 

programmu ieviešanu Daugavpils 

izglītības iestādēs 

- Darba tirgus pieprasījumam atbilstošs profesionālo, 

augstāko izglītības programmu skaits 

AD Pastāvīgi PB 

U37. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta pasākumus 
R10.37.1.  Pašvaldības atbalsts Daugavpils 

pilsētas mazo un vidējo 

uzņēmumu attīstībai 

- Pieaug uzņēmumu skaits 

- Pieaug jaunradīto darba vietu skaits  

- Pieaug piesaistīto privāto investīciju apjoms 

- Organizēts ikgadējs grantu konkurss 

AD Pastāvīgi PB 

R10.37.2.  Daugavpils pilsētas aktuālo 

investīciju iespēju, nozaru un 

uzņēmumu attīstības rādītāju 

apkopošana 

- Darba ņēmēji, uzņēmēji un investori ir informēti par 

nozaru attīstību pašvaldībā, par sadarbības un investīciju 

iespējām 

AD Pastāvīgi PB 

R10.37.3.  Ar uzņēmējdarbību saistīto 

aktualitāšu un informācijas 

pieejamības nodrošināšana 

uzņēmējiem, uz investoriem 

- Uzņēmēji ir informēti par pilsētas resursiem, ES fondu, 

valsts un citu fondu iespējām (izplatīšana tīmekļa vietnē, 

jaunumu vēstulēs) 

- Pieaug piesaistīto privāto investīciju apjoms 

AD Pastāvīgi PB 
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orientētas informācijas 

pilnveidošana pašvaldības portālā 

- Uzturēta un aktualizēta informācijas datu bāze  par 

dažādiem ekonomiskai darbībai izmantojamiem 

objektiem (ēkas, būves, zeme, potenciālās industriālās 

zonas, u.tml.) 

- Veicināta telpu pieejamība uzņēmējdarbības attīstībai 

R10.37.4.  Semināru organizēšana par 

uzņēmējdarbības uzsākšanas 

iespējām, popularizējot veiksmīgu 

esošo un jauno uzņēmēju pieredzi 

- Iedzīvotājiem ir zināšanas par uzņēmējdarbības 

uzsākšanu un viņi ir informēti par veiksmes stāstiem 

- Pieaug uzņēmumu skaits 

AD Pastāvīgi PB 

U38. Attīstīt infrastruktūru un pakalpojumus uzņēmējdarbībai 
R10.38.1.  Degradētas vides sakārtošana 

industriālajās teritorijās 

- Pieejama kvalitatīva transporta infrastruktūra ar 

nepieciešamām inženierkomunikācijām industriālajās 

zonā 

- Pieaug piesaistīto privāto investīciju apjoms 

- Pieaug uzņēmumu skaits 

- Pieaug jaunradīto darba vietu skaits 

AD  2021-2027. PB, VB, ESI 

fondi 

R10.38.2.  Industriālo zonu pieejamības 

uzlabošana komercdarbības vides 

uzlabošanai 

- Ērti sasniedzamas industriālo zonu teritorijas  

- Laba satiksmes transporta infrastruktūra; 

- Sakārtota publiskā infrastruktūra 

- Pieaug uzņēmumu skaits 

- Pieaug jaunradīto darba vietu skaits 

AD  2021-2027. PB, VB, ESI 

fondi 

R10.38.3.  Jauna eko-industriālā parka 

kompleksa infrastruktūras izveide 

Daugavpils lidlauka teritorijā  

- Izveidots ALTOP eko-industriālais parks 

- Piesaistīti jauni, videi draudzīgi uzņēmumi 

- Pieaug jaunizveidoto darba vietu skaits 

- Pieaug piesaistīto privāto investīciju apjoms 

- Izmantoti viedie risinājumi uzņēmējdarbības vides 

veidošanā 

AD 2021-2027. PB, VB, ESI 

fondi 

R10.38.4.  Veicināta industriālo, rūpniecisko 

zonu attīstība 

- Nodrošināt uzņēmējiem pieejami pakalpojumu 

industriālajās, rūpnieciskajās zonās (t.sk, Ziemeļu) 

 

 

 

SIA SPK 2021-2027. PB, VB, ESI 

fondi 
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U39. Veicināt pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku 
R10.39.1.  Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” un 

produktu attīstības pasākumu 

veikšana 

- Uzņēmumi informēti par atbalsta iespējām 

- Uzņēmumi veikuši iekārtu modernizāciju un 

infrastruktūras uzlabošanu, ieviešot videi draudzīgus 

risinājumus 

- Sakārtota publiskā infrastruktūra, izmantotas zaļās 

tehnoloģijas publiskajā ārtelpā (viedais apgaismojums, 

AER u.tml.) 

- Samazināts ražošanas enerģijas patēriņš un SEG emisijas 

industriālajās teritorijās 

- Pieaug pieprasījum pēc augsti kvalificēta darbaspēka 

- Pieaug jaunradīto darba vietu skaits digitāli ietilpīgās 

nozarēs 

AD, uzņēmēji 2022.-2027. ESI fondi,  

privātais 

finansējums 

R10.39.2.  Prasmju attīstības un 

pārkvalifikācijas piedāvājums 

pārejai uz klimatneitralitāti 

pilnveide 

- Pieaug darbaspēka digitālās prasmes 

- Darba tirgus pieprasījumam atbilstošs darbaspēks 

Prof.II, DU un 

augstskolu filiāles, 

pieaugušo apmācību 

centri 

2022.-2027. VB,  

privātais 

finansējums 

R10.39.3.  Pakalpojumu nozares attīstības 

(IKT, radošās industrijas u.c.) 

sekmēšana 

- Palielinās pakalpojumu nozares uzņēmumu skaits 

pilsētā 

- Pilsētā ienāk jauni digitālo nozari uzņēmumi  

AD Pastāvīgi PB 

RV11 Nodarbinātības attīstība 
U40. Veicināt darbaspēka piesaisti un attīstību 

R11.40.1.  Atbalsta nodrošināšana jaunajiem 

speciālistiem 

- Pašvaldības stipendiju piešķiršana 

- Ieviesti jauni atbalsta instrumenti 

DPP Pastāvīgi PB 

R11.40.2.  Pašvaldības īres mājokļu 

pieejamības veicināšana 

- Pieejams kvalitatīvs mājoklis speciālistiem DPP 2022.-2027. PB 

R11.40.3.  Bezdarbnieku un darba meklētāju 

(t.sk. jauniešu) konkurētspējas 

darba tirgū veicināšana 

- Veicināta darba ņēmēju kvalifikācijas celšanas kursu 

realizācija 

- Pieaug kvalificēto darbinieku skaits  

- Darba meklētāju prasmes atbilst darba tirgus 

pieprasījumam  

- Pieaug nodarbinātības līmenis 

NVA sadarbībā 

ar DPI pārvaldi 

Pastāvīgi VB, ESI fondi 
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- Veicināta jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā – prakses 

vietas, Ēnu dienas u.c. 

R11.40.4.  Sociālās atstumtības riskam 

pakļauto iedzīvotāju iekļaušanās 

darba tirgū veicināšana 

- Pieaug nodarbinātības līmenis 

- Sociālā atstumtības riska cilvēku veiksmīga integrācija 

sabiedrībā un darba tirgū 

NVA sadarbībā 

ar AD 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

U41. Veicināt uzņēmējspēju apguvi un jauno uzņēmēju attīstību 
R11.41.1.  Jauniešu uzņēmējspēju apguves 

uzņēmējdarbības uzsākšanai 

sekmēšana 

- Organizētas apmācības jauniešiem par 

uzņēmējdarbības uzsākšanu, veicināt jauniešu izpratni 

par praktisko uzņēmējdarbību 

AD sadarbībā 

ar DPI pārvaldi, 

DU utt. 

Pastāvīgi PB, ESI fondi 

R11.41.2.  Sociālā dialoga programmu starp 

uzņēmējiem, pašvaldību un 

jauniešiem attīstība 

- Interešu saskaņošana atbilstoši tirgus prasību un 

tendenču izmaiņām, nodrošinot atbilstošu darbaspēku, 

uzklausot uzņēmēju vajadzības 

AD sadarbībā 

ar DPI pārvaldi, 

uzņēmējiem 

Pastāvīgi PB 

U42. Sekmēt zināšanu un sudraba ekonomikas attīstību 
R11.42.1.  Zināšanu ekonomikas atbalsta 

pasākumu ieviešana 

- Sekmēta zinātnes attīstība izglītības iestādēs 

- Sekmēta zināšanu radīšana, apguve un pārnese 

- Ieviesti atbalsta pasākumi konkurētspējīgas sabiedrības 

attīstībai 

AD, DU, DPI pārvalde Pastāvīgi PB, ESI fondi 

R11.42.2.  Iedzīvotāju vecumā >50 gadiem 

nodarbinātības sekmēšana 

- Sekmēta iedzīvotāju >50 gadu vecumā 

pārkvalificēšanās, kvalifikācijas celšana, attīstība 

- Ieviestas darba tirgus vajadzībām atbilstošas izglītības 

programmas iedzīvotājiem >50 gadu vecumā 

AD, DU, DPI pārvalde Pastāvīgi PB, ESI fondi 

R11.42.3.  Sudraba ekonomikas attīstība  un 

popularizēšana 

- Izvērtētas iespējas attīstīt sudraba ekonomiku 

pašvaldības sektorā 

- Organizētas informatīvas kampaņas mērķētas uz 

uzņēmējiem 

- Organizētas informatīvas kampaņas mērķētas uz 

iedzīvotājiem >50 gadu vecumā 

- Atbalsts viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu risinājumu 

ieviešanai 

 

 

AD Pastāvīgi PB, ESI fondi 
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U43. Veicināt radošo industriju un radošās uzņēmējdarbības attīstību 
R11.43.1.  Radošo industriju un radošās 

uzņēmējdarbības veicināšana 

- Pieaug radošo industriju uzņēmumi un parādās jauni 

produkti Izveidotas koprades telpas radošo industriju 

klastera izveidei un stiprināšanai  

- Realizētas radošo industriju uzņēmumu atbalsta 

programmas (piemēram, programma "Impulss" u.c.) 

KP, AD, PIKC “Saules 

skola”, DU 

2022.-2027. PB, ESI fondi 

R11.43.2.  Kultūrizglītības attīstības iespējas 

mūža garumā 

- Īstenotas kvalitatīvas profesionālās, augstākās izglītības 

programmas kultūras un radošo industriju jomā 

- Pieejams kultūras interešu un tālākizglītības 

piedāvājums visa mūža garumā 

DPI pārvalde, visas 

Pr.II, DU un 

augstskolu filiāles 

Pastāvīgi PB 

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

R12.44.1.  Zināšanu attīstība un izglītojamo 

karjeras izvēles STEM (zinātne, 

tehnoloģijas, inženierzinātne un 

matemātika) un uzņēmējdarbības 

jomā veicināšana 

- Ierīkota interaktīva vide, izveidotas koprades telpas 

- Īstenotas izglītojošas programmas inovāciju jomā 

- Īstenoti interaktīvi pasākumi pedagogiem un 

izglītojamajiem 

 

AD, DPI pārvalde, 

Daugavpils Inovāciju 

centrs 

2021.-2023. PB, VB, ESI 

fondi 

R12.44.2.  Mācību procesa dažādošana un 

pilnveide, ieviešot vairāk 

praktiskas un interaktīvas 

nodarbības inovāciju jomā 

- Izglītības iestāžu informatizācija ar IKT un digitālo 

aprīkojumu inovatīvai mācību videi 

- Elektroniskās uzskaites ieviešana izglītības iestādēs 

DPI pārvalde 2022.-2027. PB, ESI fondi 

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

produktu un pakalpojumu attīstība 

- Ieviesti pasākumi augstas pievienotās vērtības 

produktu un pakalpojumu attīstībai 

AD, DU, iestādes 2022.-2027. PB, ESI fondi 

U46. Veicināt digitālo transformāciju 
R12.46.1.  Digitālas transformācijas ieviešana 

publiskajā pārvaldē 

- Īstenoti pasākumi pašvaldības digitālās transformācijas 

veicināšanai 

- Pieejami kvalitatīvi elektroniskie pakalpojumi 

- Attīstīta pašvaldības un uzņēmēju sadarbība 

AD 2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 

R12.46.2.  Digitālas transformācijas 

veicināšana uzņēmējdarbībā 

- Īstenoti atbalsta pasākumi digitālās transformācijas 

veicināšanai 

AD 2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 
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U47. Attīstīt zinātnes parka infrastruktūru un pakalpojumus 
R12.47.1.  Attīstīts zinātnes parks ar biznesa 

inkubatoru, mūžizglītības centru 

un semiindustriālajām 

laboratorijām Daugavpils lidlauka 

teritorijā 

- Izveidots ALTOP zinātnes (pētniecības) parks 

- Attīstīta tehnoloģiski ietilpīgo ražošanu zināšanu un 

lietišķo pētījumu bāze 

- Attīstīta viedo tehnoloģiju un pētniecības centra 

infrastruktūra 

AD, ANP, LPR, DU 2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 

U48. Sekmēt zinātnes un pētniecības attīstību augstākās izglītības iestādēs 
R12.48.1.  Plašāka sadarbība ar Eiropas un 

pasaules zinātniskajiem centriem 

- Īstenota sadarbība ar Eiropas un pasaules zinātniskajiem 

centriem, t.sk., veikta zinātnieku piesaistīšana no 

ārvalstīm 

- Patentu un starptautisko projektu skaita pieaugums 

DU Pastāvīgi VB, ESI fondi 

R12.48.2.  Zinātniski pētniecisko institūtu 

infrastruktūras attīstība 

- Pieejama ES līmenim atbilstoša materiāltehniskā bāze DU Pastāvīgi VB, ESI fondi 

RV13 Tūrisms 
U49. Sekmēt teritorijas atpazīstamību un uzlabot tēlu  

R13.49.1.  Vietējo mārketinga aktivitāšu 

nodrošināšana 

- Nodrošināta aktuālā informācija par Daugavpils pilsētas 

sporta, atpūtas, kultūras un citām iespējām 

- Regulāri apkopota informācija iedzīvotājiem par 

konkursiem, koncertiem, sporta sacensībām, festivāliem 

utt. 

- Veikta pasākumu popularizēšana dažādos tūrisma 

portālos, tūrisma informācijas centros u.c.  

- Nodrošināta regulāra Daugavpils tūrisma mājas lapas 

pilnveidošana un regulāra aktualizēšana (iknedēļas, 

ikmēneša pasākumi) 

- Izstrādāta Daugavpils pilsētas ikgadējā/ikmēneša 

elektroniskā ziņu lapu par ieplānotām aktivitātēm 

DPPTAIA, SAMN Pastāvīgi PB 

R13.49.2.  Mūsdienīgu, inovatīvu risinājumu 

ieviešana pilsētas tēla 

popularizēšanai  

- Izveidotas un uzturētas pašvaldības mobilās lietotnes 

- Piesaistīta plaša mērķauditorija 

- Augsta pilsētas viesu un iedzīvotāju informētība 

- Pieaug tūrismā strādājošo uzņēmumu skaits 

DPPTAIA, SAMN Pastāvīgi PB 
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R13.49.3.  Atgriezeniskās saites apkopošana  - Regulāri organizētas pilsētas viesu aptaujas 

- Organizēti mērķa grupu mārketinga pētījumi 

- Precīzi apzinātas tūristu vēlmes un vajadzības  

DPPTAIA, SAMN Pastāvīgi PB 

R13.49.4.  Nacionālās un starptautiskās 

atpazīstamības veicināšana 

- Īstenoti pasākumi zīmola “Daugavpils ir daudzveidība” 

attīstībai 

- Dalība izstādēs, gadatirgos un tūrisma nozares attīstību 

veicinošos projektos 

- Uzlabojas Daugavpils pilsētas tēls mediju telpā, 

socioloģiskās aptaujās u.tml. 

- Izvietotas reklāmas reģionālajos, nacionālajos, 

starptautiskajos izdevumos, videoklipi  

- Pieaug starptautisko Daugavpils pilsētas apmeklētāju 

skaits  

DPPTAIA, SAMN Pastāvīgi PB 

R13.49.5.  Starptautisko pasākumu 

organizēšana tūrisma nozares 

attīstībai 

- Īstenoti mārketinga pasākumi, veicinot Daugavpils 

pilsētas kā tūrisma galamērķa atpazīstamību 

- Veiksmīga sadarbība ar citām pašvaldībām 

- Pieaug starptautisko Daugavpils pilsētas apmeklētāju 

skaits 

DPPTAIA, KP, 

DMRMC 

Pastāvīgi PB 

U50. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi 
R13.50.1.  Kvalitatīvas tūrisma informācijas 

un pakalpojumu sniegšana 

- Pilnveidota tūrisma informācijas kvalitāte un pieejamība 

- Izstrādāti un izplatīti mūsdienīgi, segmentēti 

informatīvie materiāli 

- Turpināta un attīstīta sadarbība ar apkārtējiem tūrisma 

informācijas centriem 

- Veikta mērķtiecīga vienotas tūrisma informācijas 

izplatīšana un pasākumu popularizēšana pašvaldības 

sociālo tīklu kontos 

- Pieaug mājas lapas apmeklētāju skaits 

- Pieaug tūristu skaits 

DPPTAIA Pastāvīgi PB 

R13.50.2.  Kvalitatīvs un daudzveidīgs 

tūrisma piedāvājums 

- Atbalsts jaunu objektu izveidei, tie iekļauti tūrisma 

piedāvājumā  

DPPTAIA, DMRMC, 

DNMM 

Pastāvīgi PB 
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- Nodrošināta profesionālās mākslas pieejamība, 

nodrošinot Marka Rotko mākslas centra darbību  

- Nodrošināts pilsētas kultūrvēstures piedāvājums, 

nodrošinot muzeju darbību 

- Palielinās tūrisma produktu, piedāvājumu skaits un 

tūristu uzturēšanas ilgums  

- Palielinās pilsētas starptautiskā atpazīstamība un 

uzlabojas pilsētas tēls 

- Sekmēta kempingu, kemperu laukumu izveide 

- Pieaug tūristu skaits 

R13.50.3.  Mūsdienīga tūrisma nozares 

pārvaldība un attīstība 

- Izstrādāts un ieviests tūrisma nozares plānošanas 

dokuments 

- Īstenoti tūrisma nozares speciālistu kvalifikācijas 

paaugstināšanas pasākumi 

- Uzlabots tūrisma nozares menedžments 

- Veikta tūrisma segmentēšana, mērķētu produktu 

piedāvāšana tūristiem 

- Sekmēta IKT izmantošana tūrismā 

- Attīstīti dažādi tūrisma segmenti (kultūra, vēsture, 

sports, aktīvā atpūta, daba, veselība u.c.) 

DPPTAIA Pastāvīgi PB 

R13.50.4.  Atbalsts tūrisma pakalpojumu 

sniedzēju kapacitātes celšanai 

- Atbalsts pakalpojuma sniedzēju prasmju pilnveidei 

- Pieaug pakalpojumu sniedzēju motivācija, uzlabojas 

pakalpojumu kvalitāte, uzlabojas pilsētas tēls 

DPPTAIA, AD Pastāvīgi PB 

R13.50.5.  Rekreācijas un ārstniecības tūrisma 

attīstība  

- Atbalsts rekreācijas un ārstniecības kompleksu 

izveidošanai Daugavpils pilsētā  

- Privātie uzņēmēji izveido rekreācijas un ārstniecības 

kompleksus Daugavpilī 

- Pieejamas jaunas veselības rehabilitācijas tūrisma 

iespējas 

 

 

 

DPP 2022.-2027. PB, privātais 
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U51. Veicināt iesaistīto pušu sadarbību tūrisma vides attīstībā 
R13.51.1.  Sadarbības saiknes pilnveidošana 

starp visām tūrisma nozarē 

iesaistītām pusēm 

- Regulāras tikšanās aktuālas informācijas izplatīšanai un 

problēmu risināšanai 

- Sniegts informatīvs atbalsts tūrisma uzņēmējiem tūrisma 

materiālu sagatavošanā 

- Izveidota un uzturēta informācija par tūrismā iesaistīto 

pakalpojumu sniedzējiem 

DPPTAIA 2022.-2027. PB, privātais 

R13.51.2.  Sadarbības attīstība ar tūrisma 

pakalpojumu sniedzējiem 

- Sadarbībā ar citām organizācijām veikta maršrutu, 

informatīvo materiālu un projektu izstrāde 

- Kopīgu tūrisma nozares mērķu un tūrisma produktu 

attīstīšana 

- Veicināta privātā sektora iesaiste nepieciešamās tūrisma 

pakalpojumu vai  infrastruktūras dažādošanai 

- Privātais sektors rada jaunus tūrisma pakalpojumus un 

dažādo tūrisma infrastruktūru 

DPPTAIA, AD 2022.-2027. PB, ESI fondi, 

privātais 

U52. Sekmēt kultūrtūrisma un radošā tūrisma attīstību 
R13.52.1.  Kultūras un kreatīvā tūrisma 

attīstība 

- Sekmēta kultūras un kreatīvā tūrisma attīstība un 

popularizēšana (t.sk. Māla mākslas centrā, Rotko centrā 

u.c.) 

- Izveidoti jauni kultūras un kreatīvā tūrisma pakalpojums, 

izveidots komplekss un saistošs piedāvājums 

- Tiek demonstrētas Latgales reģiona tradicionālās 

amatniecības (podniecības) darba norises, izgatavojot 

māla traukus vai priekšmetus 

DNMM, KP, LCB, 

kultūras iestādes 

2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 

R13.52.2.  Sadarbības attīstība kultūrtūrisma 

sekmēšanai 

- Veicināta kultūras un tūrisma jomu sadarbība, 

organizējot uz kultūrtūrismu orientētus pasākumus 

- Nodrošināta līdzdalība ārpus pilsētas pasākumos un 

valsts un reģionālajos svētkos 

AD, ĪPD, PBD, VN, 

DNMM 

2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 

R13.52.3.  Uzņēmēju un sabiedrības iesaiste 

kultūrtūrisma attīstībā 

- Sekmēta labvēlīgas vides radīšana uzņēmējiem 

- Izstrādāts un ieviests uzņēmēju un sabiedrības iesaistes 

mehānisms 

- Īstenota brīvprātīgo iesaiste pasākumu organizēšanā 

AD, KP, DPI pārvalde, 

SP 

Pastāvīgi PB 
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U53. Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru 
R13.53.1.  Jaunu un esošo tūrisma objektu 

infrastruktūras attīstība 

- Veicināta jaunu un esošo tūrisma objektu 

infrastruktūras attīstība (t.sk. Latgales zoodārzs, 

Cietoksnis, Stropu atpūtas komplekss, Baznīckalns) 

DPPTAIA, KSP, KP, 

Latgales zoodārzs 

2022.-2027. PB, ESI fondi 

R13.53.2.  Informatīvās infrastruktūras 

attīstība 

- Nodrošināta informatīvo norāžu sistēmas papildināšana, 

stendu izvietošana  

- Pieaug tūristu un pilsētas viesu informētība un 

apmierinātība 

DPPTAIA 2021.-2025. PB 

R13.53.3.  Piesaistošu vides objektu attīstība - Izveidoti atraktīvi vides elementi pilsētas teritorijā 

- Pieaug unikālo un inovatīvo vides elementu skaits 

(strūklaku, skulptūru u.c.),  

- Nodrošināta esošo vides objektu atjaunošana 

- Uzlabojas pilsētas tēls 

PBD, KSP 2022.-2027. PB 

R13.53.4.  Saistītās transporta infrastruktūras 

attīstība 

- Sekmēta  saistītās transporta infrastruktūras attīstība 

tūrisma pakalpojumiem 

- Pieaug iedzīvotāju un viesu informētība, tūristu skaits un 

uzlabojas pilsētas tēls 

- Sekmēta veloinfrastruktūras attīstība tūrisma 

vajadzībām 

- Nodrošināta velomaršrutu integrēšana, sasaiste un 

infrastruktūru 

DPPTAIA 2021.-2025. PB 

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 

ĪPD, SIA DDzKSU 2022.-2027. PB, ESI fondi 
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pieprasīto specialitāšu pārstāvjiem, sociāli 

mazaizsargātiem iedzīvotājiem u.c.) 

- Veikta dzīvojamā fonda paplašināšana, atjaunošana un 

uzlabošana 

- Pieejami jauni mājokļi 

U55. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitāti 
R14.55.1.  Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu 

līdzfinansēšana un īstenošana 

- Veicināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas 

projektu realizācija (atbalsta instrumentu izveide, 

iedzīvotāju motivēšana, informēšana) 

- Samazinās enerģijas patēriņi 

- Samazināts SEG emisiju daudzums 

- Pieaug pilnībā atjaunoto un nosiltināto ēku skaits 

- Pieaug gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku skaits 

- Ieviests enerģijas patēriņa monitorings par 

daudzdzīvokļu ēkām 

- Veicināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana 

caur nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu 

SIA DDzKSU, citi 

namu 

apsaimniekotāji 

2022.-2027. PB,  

ALTUM 

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

piegulošo teritoriju 

apsaimniekošanas veicināšana 

- Sekmēta daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāju darbība 

(informatīvs, konsultatīvs u.c. veida atbalsts) 

- Izveidots pašvaldības fonds daudzdzīvokļu māju ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanas atbalstam 

- Pieaug renovēto un siltināto ēku īpatsvars 

- Veikta ikgadēja daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu 

pārbūve  

- Sniegts atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

iekšpagalmu sakārtošanā (apstādījumi, stāvvietas, rotaļu 

laukumi, energoefektīvs apgaismojums u.c.) 

SIA DDzKSU, namu 

apsaimniekotāji, KSP 

2022.-2027. PB 

R14.56.2.  Komunālo pakalpojumu pilnveide - Uzlabota pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu 

pieejamība un kvalitāte 

- Ieviesti jauni komunālie pakalpojumi 

KSP, SIA DŪ, PAS 

DSilt, SIA AADSO 

Pastāvīgi PB, 

uzņēmumu 

līdzekļi 
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- Veikts pakalpojumu groza izvērtējums un attīstīta 

sadarbība ar ārpakalpojumu sniedzējiem 

- Veicināta efektīvāka materiāli tehniskās bāzes un 

cilvēkresursu izmantošana 

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 

- Veikts informatīvais darbs ar sabiedrību, uzņēmējiem 

- Lielāks to uzņēmumu un saimniecību īpatsvars, kas ražo 

un izmanto atjaunojamos energoresursus 

AD, PBD, 

kapitālsabiedrības 

2022.-2027. PB, ESI fondi, 

uzņēmuma 

finansējums 

R15.57.2.  Videi draudzīgu apkures veidu 

izmantošanas sekmēšana 

- Samazināta piesārņojošo un potenciāli piesārņojošo 

individuālo apkures veidu ietekme uz vidi CSS teritorijās 

PBD, 

kapitālsabiedrības 

2022.-2027. PB,  

ESI fondi 

R15.57.3.  Alternatīvu siltumapgādes 

risinājumu integrēšana ēkās 

- Ieviesti AER risinājumi enerģijas ražošanai 

- Videi draudzīgu energoresursu lietojums 

- Veicināta atjaunojamo energoresursu izmantošana 

- Samazināts SEG emisiju daudzums 

ĪPD, AD, iestāžu 

vadītāji, 

kapitālsabiedrības 

2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi, 

uzņēmuma 

finansējums 

R15.57.4.  AER izmantošanas veicināšana - Pieaug izmantotās un saražotās AER enerģijas īpatsvars 

kopējā bilancē 

- Ieviesti AER risinājumi ēkās un pilsētas infrastruktūrā 

- Mūsdienīgi un inovatīvi risinājumi 

ĪPD, AD, iestāžu 

vadītāji, 

kapitālsabiedrības 

2022.-2027. PB, VB, 

ESI fondi, 

uzņēmuma 

finansējums 

U58. Modernizēt un attīstīt siltumapgādes sistēmas 
R15.58.1.  Drošas, nepārtrauktas un 

kvalitatīvas centralizētās 

siltumapgādes nodrošināšana 

- Pieejami augstas kvalitātes centralizētās siltumapgādes 

pakalpojumi 

- Ieviesti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

katlumājās un koģenerācijas stacijās energopārvaldības 

sistēmas ietvaros 

- Rekonstruēti un optimizēti centralizētas siltumapgādes 

tīkli, samazinot siltumenerģijas zudumus 

PAS DSilt 2022.-2027. VB, 

ESI fondi, 

uzņēmuma 

finansējums 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 
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termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

- Paplašināti centralizētas siltumapgādes tīkli, piesaistot 

jaunus lietotājus 

- Samazināts siltumapgādes nodrošināšanai izmantojamo 

fosilo energoresursu īpatsvars, ieviešot kurināmā 

diversifikācijas tehnoloģijas 

- Racionāla AER ieviešana un izmantošana siltumenerģijas 

ražošanā 

U59. Īstenot energoefektīvus un klimatnoturīgus pasākumus 
R15.59.1.  Gaismekļu un luksoforu nomaiņa, 

t.sk. ielu pārbūves projektos 

- Atjaunoti ielu apgaismojuma tīkli ar energoefektīvajiem 

LED gaismekļiem 

- Ieviesti energoefektivitāti paaugstinošie pasākumi 

energopārvaldības sistēmas ietvaros 

- Samazinās elektroenerģijas patēriņš un izmaksas 

KSP 2022.-2027. PB, VB 

ESI fondi 

R15.59.2.  Ielu apgaismojuma tīklu 

atjaunošana un izbūve pilsētā vēl 

neapgaismotajās ielās 

- Nodrošināta publisko teritoriju kvalitatīva apgaismošana 

un tīklu uzturēšana 

- Modernizēta pilsētas apgaismojuma infrastruktūra ar 

drošo pilsētas ārtelpu  

- Attīstīts publiskā ielu apgaismojuma tīkls 

KSP, AD 2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 

U60. Veicināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti un AER izmantošanu 
R15.60.1.  Pašvaldības ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

- Īstenota pašvaldībai piederošo ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana un atjaunošana, funkcionalitātes 

uzlabošana 

- Ieviesti energoefektivitāti paaugstinošie pasākumi 

energopārvaldības sistēmas ietvaros 

- Īstenoti plānveidīgi energoefektīvi pasākumi pašvaldības 

ēkās (t.sk. energoaudits, projektēšana, pasākumu plānu 

izstrāde, pasākumu plānu īstenošana, pasākumu 

monitoringi u.c.) 

- Izstrādātās zaļā publiskā iepirkuma procedūras lietojums 

pašvaldības iepirkumos 

- Samazinās siltumenerģijas  patēriņš un ēkas 

apsaimniekošanas izmaksas 

AD, CIN, ĪPD, SIA DŪ, 

kapitālsabiedrību un 

iestāžu vadītāji 

2022.-2027. PB,  

ESI fondi 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

- Modernizēta infrastruktūra un uzlabots komforts 

- Samazināts SEG emisiju daudzums 

- Paaugstināta ēku apgaismojuma efektivitāte 

elektroenerģijas racionālai izmantošanai 

- Pieaug gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku skaits 

- Pārkāršanas riska mazināšanai ēkās ieviesti 

nepieciešamie risinājumi iekštelpu mikroklimata 

uzlabošanai 

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

novēršana Daugavpils pilsētas 

teritorijā 

- Droša un pasargāta pilsētas infrastruktūra 

- Nodrošināta pilsētas hidrotehnisko būvju regulāra 

novērtēšana un tehniskā stāvokļa pilnvērtīga uzturēšana 

- Potenciālo hidrotehnisko būvju izpēte un izbūve 

- Nodrošināti nepieciešami applūšanas un erozijas riska 

mazināšanas vai novēršanas pasākumi teritorijas 

aizsardzībai 

- Līdzdarbība valsts plūdu risku monitoringa sistēmas 

darbībā 

KSP Pastāvīgi PB, ESI fondi 

R15.61.2.  Pielāgošanās klimata pārmaiņām 

pilsētvidē sekmēšana 

- Inženierkomunikāciju sistēmas un infrastruktūra ir 

pielāgota ekstremāliem klimata gadījumiem  

- Samazināt teritoriju ar ūdens necaurlaidīgiem 

segumiem, lai samazinātu virszemes noteci un lietus 

kanalizācijas sistēmas noslodzi 

- Ierīkoti bezmaksas dzeramā ūdens brīvkrāni publiskajā 

ārtelpā (piem., Esplanādes parkā u.c.) 

- Palielinās noēnotās zonas 

- Ierīkoti apstādījumi pilsētas apzaļumošanai gaisa 

kvalitātes uzlabošanai  

- Ierīkotas publiski pieejamas strūklakas un lietus ūdeni 

uzkrājošas tilpnes, ko var izmantot laistīšanā u.tml. 

KSP, SIA DŪ Pastāvīgi PB, ESI fondi 

U62. Attīstīt sabiedrības informēšanu un izglītojošus pasākumus 
R15.62.1.  Izglītojošo un informatīvo 

pasākumu organizēšana, veicinot 

- Īstenoti sabiedrības informēšanas un izglītošanas 

pasākumi 

AD, PBD, SAMN Pastāvīgi PB 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 

Izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti3 

sabiedrības izpratni par 

energoefektivitāti, AER 

izmantošanu un pielāgošanos 

klimata pārmaiņām 

- Izglītota un rīcībspējīga sabiedrība, kas ievieš 

energotaupības pasākumus mājsaimniecībā un darba 

vidē 

- Kompetenti speciālisti nodrošina Daugavpils pilsētas 

vides ilgtspējīgu uzturēšanu, uzlabošanu un attīstību 

- Regulāri aktualizēta sadaļa „Zaļa Daugavpils” 

pašvaldības interneta vietnē www.daugavpils.lv 

- Izglītota sabiedrība veselības jomā saistībā ar klimata 

riskiem, lai paaugstinātu iedzīvotāju izturētspēju dažādu 

klimata risku iestāšanās gadījumā 

R15.62.2.  Pašvaldības kampaņas 

organizēšana daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju atjaunošanai 

- Nodrošināta gudra namu pārvaldīšana, ieviešot 

daudzdzīvokļu ēku enerģijas patēriņa uzskaiti 

- Dzīvokļu īpašnieki ir informēti par daudzdzīvokļu 

dzīvojamas mājas energoefektivitātes rādītājiem 

- Informēti, izglītoti un motivēti pilsētas iedzīvotāji, kuri 

veic energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus 

SIA DDzKSU, SAMN Pastāvīgi Uzņēmuma 

finansējums 

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

R16.63.1.  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 

PBD Pastāvīgi PB,  

privātais 

finansējums 

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

pārvaldību un neapsaimniekoto 

teritoriju sakārtošanu 

- Īstenota pašvaldībai piederošo graustu, degradēto 

teritoriju apsaimniekošana un sakārtošana 

- Nodrošināta vides pieejamība pie pašvaldības ēkām un 

publiskām teritorijām 

- Pilnveidota un uzturēta datu bāze par nomai/izsolei 

pieejamiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 

- Organizēta bezsaimnieka mantas atsavināšana 

ĪPD Pastāvīgi PB, ESI fondi 

http://www.daugavpils.lv/


Daugavpils valstspilsētas Rīcības plāns 

52 

 

Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 

virzītāji 
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Finanšu 
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- Organizēta pašvaldības īpašumu kadastrālā uzmērīšana, 

ierakstīta Zemesgrāmatā 

U65. Attīstīt ilgtspējīgas ūdenssaimniecības, meliorācijas infrastruktūru un pakalpojumus 
R16.65.1.  Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība un pilnveidošana, 

centralizēto pakalpojumu 

pieejamības palielināšana 

- Pieejami augstas kvalitātes ūdenssaimniecības 

pakalpojumi 

- Rekonstruēti un paplašināti centralizētas ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīkli 

- Ieviesti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, 

energoefektīvi risinājumi un izmantoti AER 

energopārvaldības sistēmas ietvaros 

- Veicināta centralizētas kanalizācijas tīkla attīstība, lai 

minimizētu neattīrītu notekūdeņu ieplūšanu virszemes 

ūdeņos 

SIA DŪ 2021.-2027. PB, VB, 

ESI fondi, 

uzņēmuma 

finansējums 

R16.65.2.  Notekūdeņu savākšanas, 

novadīšanas, attīrīšanas un 

notekūdeņu dūņu pārstrādes 

attīstība 

- Samazināts dūņu apjoms 

- Ieviesti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

energopārvaldības sistēmas ietvaros 

- Ieviesti risinājumi veco un jaunsaražoto notekūdeņu 

dūņu tālākai izmantošanai un pārstrādei 

SIA DŪ 2022.-2027. PB, VB, 

ESI fondi, 

uzņēmuma 

finansējums 

R16.65.3.  Attīstīta lietus ūdens kanalizācijas 

apsaimniekošana 

- Izvērtēta, attīstīta un izveidota lietus ūdens kanalizācijas 

apsaimniekošanas infrastruktūra  

- Sekmēta ilgtspējīga lietus ūdeņu apsaimniekošana 

- Lietus ūdens izmantošana pilsētas apūdeņošanā 

- Uzlabotas lietus kanalizācijas sistēmas un caurtekas 

pilsētās, papildinot tās ar zaļās infrastruktūras 

elementiem 

KSP, SIA DŪ 2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi, 

uzņēmuma 

finansējums 

R16.65.4.  Meliorācijas sistēmas 

atjaunošanas un gruntsūdens 

līmeņa samazināšanas pasākumu 

ieviešana 

- Samazinās applūdināto apbūvēto teritoriju skaits 

- Sakārtota meliorācijas sistēma 

- Līdzdarbība valsts meliorācijas sistēmas darbībā 

- Izstrādāts meliorācijas sistēmas atjaunošanas plāns  

- Veikta meliorācijas sistēmas izpēte un inventarizācija 

KSP 2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti 
Atbildīgie izpildītāji, 
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- Veikta pašvaldības, t.sk. pašvaldības nozīmes, 

koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana vai 

pārbūve 

- Noskaidrotas meliorācijas un apūdeņošanas sistēmu 

vajadzības un sniegts atbalsts uzlabošanā un ieviešanā 

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

pakalpojumu pieejamības attīstība 

pilsētas apkaimēs 

- Izveidoti un uzturēti iepakojuma šķirošanas laukumi 

apkaimēs 

- Organizēta dalīto sadzīves un iepakojumu atkritumu 

vākšana atkritumu savākšanas punktos, uzlabojot vides 

kvalitāti 

- Sekmēta inovatīvu un ilgtspējīgu atkritumu 

apsaimniekošanas metožu ieviešana 

- Pieaug šķiroto atkritumu daudzums 

KSP, AADSO 2021.-2025. PB 

R16.66.2.  Attīstīta bioloģiski noārdāmo 

atkritumu apsaimniekošana 

- Izbūvēta bioloģiski noārdāmo atkritumu 

apsaimniekošanas infrastruktūra 

- Organizēta bioloģiski noārdāmo atkritumu 

apsaimniekošana 

- Pieejams pietiekams daudzums konteineru  

- Izveidots un uzturēts kompostēšanas laukums 

AADSO, KSP 2023. ESI fondi, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

R16.66.3.  Atkritumu pārstrādes veicināšana, 

iegūstot atkārtoti izmantojamos 

materiālus un enerģiju 

- Palielināts otrreizējai izmantošanai/pārstrādei  atdalīto 

atkritumu apjoms 

- Samazināts apglabājamo atkritumu daudzums 

AADSO 2021.-2025. PB, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

R16.66.4.  Sabiedrības izglītošana videi 

draudzīgas atkritumu 

apsaimniekošanas un apkārtējās 

vides piesārņojuma 

samazināšanas jomā 

- Sekmēta sabiedrības izglītošana ilgtspējīgā atkritumu 

apsaimniekošanā, šķirošanā 

- Pieaug mājsaimniecību un citu interešu grupu skaits, 

kuri šķiro atkritumus 

- Uzlabojas vides kvalitāte 

KSP, AADSO Regulāri ESI fondi, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

R16.66.5.  Veicināta cita veida atkritumu 

savākšana un pārstrāde 

- Nodrošinātas celtniecības atkritumu (būvgružu) 

savākšanas un otrreizējās izmantošana iespējas 

- Veicināta bīstamo u.c. atkritumu savākšana un 

apsaimniekošana 

KSP, AADSO Regulāri ESI fondi, 

uzņēmuma 

līdzekļi 
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R16.66.6.  Aprites ekonomikas sekmēšana - Ieviesti pasākumi aprites ekonomikas sekmēšanai AD, DU, iestādes 2022.-2027. PB, ESI fondi 

U67. Sekmēt sadarbību publiskās inženiertehniskās infrastruktūras pilnveidē 
R16.67.1.  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.) 

KSP 2022.-2027. PB 

R16.67.2.  Sakaru infrastruktūras attīstība - Sekmēta kvalitatīva sakaru pieejamība 

- Atbalsts 5G tīkla ieviešanā 

- Pieejamas iespējas pieslēgties optiskiem kabeļiem un 

izmantot internetu 

- Izveidoti jauni interneta publiskās pieejas punkti, 

modernizēta esošo interneta pieejas punktu 

infrastruktūra 

PBD Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi, 

privātais 

finansējums 

RV17 Publiskā ārtelpa 
U68. Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu 

R17.68.1.  Publiskās ārtelpas teritoriju  

apsaimniekošana, uzraudzība un 

attīstība 

- Izstrādāta un ieviesta publiskās ārtelpas (t.sk. parku, 

skvēru, mežaparku, publisko ūdeņu piegulošās 

teritorijas) labiekārtošanas programma 

- Nodrošināta ilgtspējīga zaļo un zilo teritoriju 

izmantošana un pieejamība 

- Veicināta sabiedrības, nevalstiskā sektora, uzņēmēju 

iesaiste publiskās ārtelpas teritoriju uzturēšanā un 

attīstībā 

- Labiekārtotas, uzturētas esošās un izveidotas jaunas 

publiskās ārtelpas teritorijas 

- Izveidoti un labiekārtoti esošie daudzfunkcionālie 

bērnu/jauniešu sporta un spēļu/rotaļu/atpūtas laukumi  

- Attīstīta informatīvā infrastruktūra (zīmes, ziņojumu dēļi 

utt.) 

- Veicināta vides pieejamība publiskajā ārtelpā 

- Pilnveidots pašvaldības normatīvais regulējums par 

teritorijas labiekārtošanu 

PBD, KSP, AD, SIA LD 2022.-2027. PB, ESI fondi 
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- Veikta publiskās ārtelpas teritoriju attīstības, pilnveides 

uzraudzība 

R17.68.2.  Attīstītas publiskās ārtelpas 

teritorijas apkaimēs 

- Izstrādāta un ieviesta pilsētas apkaimju sakārtošanas 

programma 

- Sniegts atbalsts un veikta publiskās ārtelpas teritoriju 

uzlabošanai apkaimēs 

- Atbalstītas sabiedrības iniciatīvas, t.sk. līdzdalības 

budžeta atbalsta instruments u.c. 

- Izveidota ģimenēm, senioriem draudzīga infrastruktūra 

- Sekmēta Stropu apkaimes atpūtas kompleksa attīstība 

- Izveidoti un suņu pastaigu laukumi 

PBD, KSP, AD 2022.-2027. PB, ESI fondi 

R17.68.3.  Vizuālā tēla un noformējuma 

uzlabošana 

- Uzlabots pilsētas vizuālais tēls (apstādījumi, 

labiekārtotas, apzaļumotas teritorijas, noformējums 

svētku laikā, vienota dizaina norādes, informatīvie 

ziņojumu dēļi u.c.) 

- Izgatavoti, uzturēti un uzstādīti jauni stacionārie vides 

objekti pilsētas vizuālā tēla pilnveidošanai un tūristu 

piesaistes veicināšanai 

- Veicināta sabiedrības, nevalstiskā sektora, uzņēmēju 

iesaiste teritorijas vizuālā tēla uzlabošanā 

- Organizēts ikgadējs īpašumu, skatlogu utt. 

noformējuma konkurss  

PBD, KSP, SIA LD 2022.-2027. PB 

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

ūdensteču apsaimniekošana 

- Izstrādāti publisko ūdens objektu ekspluatācijas un 

apsaimniekošanas noteikumi 

- Veikti publisko ūdenstilpju apsaimniekošanas pasākumi 

(attīrīšana no niedrēm, aizauguma u.c.) 

- Atjaunoti zivju resursi un nodrošināta to aizsardzība 

KSP 2022.-2027. PB 

R17.69.2.  Piekļuves iespēju un atpūtas vietu 

pie publiskajiem ūdeņiem attīstība 

- Izveidotas jaunas un uzturētas esošās publiskās atpūtas 

vietas un nodrošināta piekļuve upēm un publiskajiem 

ezeriem, t.sk. pludmales un peldvietas  

- Pieaug Zilā karoga pludmaļu skaits 

KSP 2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 
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- Pieaug atpūtas vietu skaits pie publiskajiem ūdeņiem 

- Lielāks iedzīvotāju skaits, kas nodarbojas ar fiziskām 

aktivitātēm 

- Turpināta un īstenota Stropu ezera infrastruktūras un 

pieejamības attīstība 

- Labiekārtotas un attīstītas laivu piestātņu un laivu 

ielaišanas vietas 

- Attīstīta informatīvā infrastruktūra 

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.) 

- Izveidota dzīvnieku kapsēta  

- Izvērtēta un pēc nepieciešamības veikta kapsētu 

teritoriju paplašināšana 

KSP, SIA LD 2021.-2025. PB, 

uzņēmuma 

finansējums 

R17.70.2.  Ar apbedīšanu saistīto 

pakalpojumu organizēšana un 

pilnveide 

- Nodrošināta informācija par kapsētu izmantošanas 

kārtību pašvaldības tīmekļa vietnē 

- Turpināta kapsētu digitalizācija 

- Uzlabojas kapu saimniecības pakalpojumu kvalitāte 

- Sekmēta krematorija pakalpojumu ieviešana 

KSP, SIA LD 2021.-2025. PB, 

uzņēmuma 

finansējums 

R17.70.3.  Piemiņas vietu sakārtošana - Veikta piemiņas vietu infrastruktūras sakārtošana KSP; 

SIA LD 

2021.-2025. PB, 

uzņēmuma 

finansējums 

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

R18.71.1.  Kultūras pieminekļu saglabāšana, 

atjaunošana un iekļaušana 

kultūras tūrisma piedāvājumā 

- Veikta pašvaldības īpašumā esošo kultūras pieminekļu 

atjaunošana, saglabāšana un attīstība 

PBD, DPPTAIA, 

DNMM, DC SAP 

2022.-2027. PB, VB, ESI 

fondi 
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- Veikta privātīpašumā un reliģisko draudžu īpašumā 

esošo kultūras pieminekļu saglabāšana, sakrālā 

mantojuma popularizēšana 

- Atjaunots industriālais mantojums kultūras un radošo 

pakalpojumu sniegšanai 

- Veicināta valsts un vietējās nozīmes arhitektūras 

pieminekļu atjaunošana 

- Pieaug apmeklējums un uzturēšanas ilgums 

R18.71.2.  Pilsētas vēsturiskā centra 

infrastruktūras saglabāšana un 

atjaunošana 

- Veikta Daugavpils vēsturiskā centra kā pilsētbūvniecība 

pieminekļa saglabāšana, atjaunošana, attīstība 

- Veikta pilsētas vēsturiskās koka apbūves saglabāšana, 

uzlabojot iedzīvotāju restaurācijas prasmes un izpratni 

par kultūrvēsturiskām vērtībām 

- Renovētas pilsētas vēsturiskā centra ēkas, atjaunota 

centra infrastruktūra 

- Pieaug apmeklējums 

PBD, privātīpašnieki, 

NVO 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R18.71.3.  Daugavpils Cietokšņa 

infrastruktūras saglabāšana un 

atjaunošana 

- Veikta Daugavpils cietokšņa saglabāšana, atjaunošana, 

attīstība 

- Pieaug apmeklējums 

DPP, DC SAP, 

DPPTAIA 

Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

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 

- Īstenota efektīva mežu apsaimniekošana un mežu 

atjaunošana 

- Atjaunoti zivju resursi 

KSP 2022.-2027. PB 
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- Pieaug atjaunoto mežu īpatsvars, veicinot SEG emisiju 

un CO2 piesaisti 

- Saglabājas pašvaldībai piederošo meža platības un 

īpatsvars pilsētā 

- Veikta resursu apsaimniekošanas sistematizācija, 

pilnveidota informācijas uzkrāšana 

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 

KSP 2022.-2027. PB 

U73. Sekmēt vides aizsardzību un vides stāvokļa uzlabošanu 
R19.73.1.  Vides stāvokļa uzlabošanas 

pasākumi 

- Veikts regulārs pilsētas vides stāvokļa monitorings 

(gaiss, ūdens u.c.) 

- Samazināta atkritumu un neattīrīto notekūdeņu 

negatīvā ietekme uz vidi 

- Veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi 

- Pēc vajadzības veiktas zinātniskās izpētes 

- Sekmēta degradēto, piesārņoto un potenciāli piesārņoto 

teritoriju vides stāvokļa uzlabošanas pasākumi 

KSP, ĪPD, 

kapitālsabiedrības 

2022.-2027. PB,  

uzņēmumu 

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 

- Aktīvi iesaistīta sabiedrība pilsētas vides sakopšanas 

pasākumos 

KSP, DPI pārvalde, SIA 

DŪ, NVO 

2022.-2027. PB, ESI fondi 

U74. Veicināt ainavisko vērtību saglabāšanu un izkopšanu 
R19.74.1.  Raksturīgo ainavu apzināšana un 

izvērtēšana 

- Izvērtētas pilsētai raksturīgās, vērtīgās ainavas 

- Apzinātas vēsturiskās pilsētas vērtīgās ainavas, skati 

PBD, KSP, SIA LD 2022.-2027. PB, 

ESI fondi 
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- Apzinātas invazīvo augu sugu teritorijas 

R19.74.2.  Ainavisko vērtību izkopšana - Sekmēta bioloģiski un ainaviski vērtīgo teritoriju 

saglabāšana 

- Veikta ainaviski vērtīgāko teritoriju izkopšana, krūmu 

likvidēšana, skatu atsegšana 

- Organizēta vides un ainavu degradējošo objektu 

sakārtošana 

- Samazinātas invazīvo augu sugu teritorijas pilsētā 

PBD, KSP, SIA LD 2022.-2027. PB, 

ESI fondi 

VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte 

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

R20.75.1.  Velotīkla un gājēju infrastruktūras 

uzlabošana 

- Droša, ērti savienojama, augstas kvalitātes gājēju un 

velosatiksmes infrastruktūra visās pilsētas apkaimēs 

- Izbūvēti veloceliņi, ierīkota atbilstoša velo infrastruktūra;  

- Pieaug velobraucēju skaits 

PBD, KSP 2022.-2027. PB, 

ESI fondi 

R20.75.2.  Izglītojošo kampaņu organizēšana, 

popularizējot velosipēdu lietošanu 

ikdienā 

- Īstenoti sabiedrības informēšanas un velobraukšanas 

veicināšanas pasākumi  

- Pieaug reģistrēto velosipēdu skaits 

KSP, AD, PBD 2022.-2027. PB 

U76. Uzlabot satiksmes un saistīto infrastruktūru drošības un sasniedzamības veicināšanai 
R20.76.1.  Pilsētas ielu segumu atjaunošana, 

ielu pārbūve un izbūve 

- Drošas, augstas kvalitātes ielas, laukumi, tilti, pārvadi un 

citas transporta inženierbūves visās pilsētas apkaimēs 

- Atbilstoša satiksmes infrastruktūras uzturēšana un 

apsaimniekošana 

KSP, 

SIA LD 

2022.-2027. PB,  

VB, 

ESI fondi 

R20.76.2.  Autostāvvietu infrastruktūras 

atjaunošana un attīstīšana, 

nodrošinot esošās infrastruktūras 

efektīvu izmantošanu 

- Droša un sakārtota autostāvvietu infrastruktūra pilsētas 

apkaimēs 

- Pietiekams autostāvvietu skaits pilsētas centrā un 

daudzīvokļu ēku pagalmos 

- Atbilstoša autostāvvietu apsaimniekošana 

KSP 

SIA PD 

Pastāvīgi PB, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

R20.76.3.  Satiksmes dalībnieku izglītošana 

un informēšana 

- Īstenoti sabiedrības izglītošanas pasākumi par satiksmes 

drošību 

KSP, Pašvaldības 

policija 

Pastāvīgi PB, ESI fondi 
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- Sakārtota infrastruktūra nodala gājējus un 

velosipēdistus no kopējās transportlīdzekļu plūsmas 

- Samazinās ceļu satiksmes negadījumos ievainoto un 

bojā gājušo skaits 

U77. Sekmēt savienojumu un multimodālu mobilitātes punktu attīstību 
R20.77.1.  Mobilitātes punktu izveide ērtai 

pārvietošanai bez automašīnas 

- Izveidota vieta pilsētā ar ērtām velonovietnēm, 

veloremonta staciju, koplietošanas elektrisko skrejriteņu 

un velosipēdu īres punktu, kā arī ar bezmaksas Wi-Fi un 

viedierīču uzlādes iespējām  

- Ieviesti moderni, iedzīvotāju vajadzībām balstīti 

risinājumi publiskajā ārtelpā (veloremonta stacijas, 

viedie soliņi u.tml.) 

- Nodrošināta vides pieejamība 

KSP 2022.-2027. PB, ESI fondi 

U78. Veicināt elektromobilitātes, mikromobilitātes un dalītā transporta veidu attīstību 
R20.78.1.  Videi draudzīgu pārvietošanās 

līdzekļu izmantošanas veicināšana, 

nodrošinot ar nepieciešamo 

infrastruktūru 

- Attīstīta videi draudzīgu pārvietošanās veidu 

infrastruktūra 

- Pieaug elektrotransportlīdzekļu skaits 

- Pieaug elektrotransportlīdzekļu (t.sk elektrisko 

velosipēdu) uzlādes staciju skaits 

- Paplašinās dalītās satiksmes telpas 

PBD, AD, KSP, CSDD 2022.-2027. PB, ESI fondi 

R20.78.2.  Izglītojošo kampaņu organizēšana, 

popularizējot videi draudzīgu 

transportu lietošanu ikdienā 

- Īstenoti sabiedrības informēšanas un elektromobilitātes 

veicināšanas pasākumi  

- Pieaug elektrotransportlīdzekļu lietotāju skaits 

PBD, AD, KSP Pastāvīgi PB 

U79. Sekmēt alternatīvu pārvietošanās veidu un pakalpojumu attīstību 
R20.79.1.  Alternatīvu pārvietošanās veidu un 

pakalpojumu pilsētvidē attīstība 

- Atbalsts dažādu alternatīvo pārvietošanās veidu un 

pakalpojumu attīstībai (t.sk. mikromobilitātes rīkiem) 

- Nodrošināta sabiedrības iesaiste vajadzību apzināšanā 

jaunu pakalpojumu veidošanai 

DPP 2022.-2027. PB 

R20.79.2.  Ūdens satiksmes attīstības 

veicināšana 

- Sekmēta dabai droša ūdens transporta izmantošanas 

intensificēšana 

- Izveidoti pārvietošanās maršruti, piestātnes dažādās 

ūdens tilpnēs 

PBD, AD, KSP 2022.-2027. PB 
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- Atbalsts pakalpojumu ieviešanai 

U80. Īstenot datos balstītu satiksmes infrastruktūras un mobilitātes attīstības plānošanu 
R20.80.1.  Efektīva, ērta, droša, ātra 

nokļūšana uz attīstības centriem 

un uz TEN-T tīklu 

- Izstrādāts pilsētas un Augšdaugavas novada teritorijas 

mobilitātes attīstības plāns 

- Ieviesta mūsdienu vajadzībām atbilstoša mobilitātes 

plānošanas sistēma, kas nodrošina iedzīvotājiem 

iespējas droši, ērti un videi draudzīgā veidā pārvietoties 

- Īstenota datos balstīta satiksmes infrastruktūras 

plānošana, uzturēšana un pilnveide 

PBD, AD, SIA DAP, 

PAS DSat 

Pastāvīgi PB, ESI fondi 

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

R21.81.1.  Valsts galveno, reģionālo un 

vietējo autoceļu un saistītās 

infrastruktūras atjaunošana 

- Mūsdienīgi un augtas kvalitātes valsts galvenie, 

reģionālie un vietējie ceļi un  to infrastruktūra  

- Drošas un ērtas ceļu satiksmes telpas organizācija 

visiem satiksmes dalībniekiem 

KSP, PBD, AD Pastāvīgi PB, ESI fondi 

U82. Sekmēt infrastruktūras savienojamību ar TEN-T tīklu 
R21.82.1.  Efektīva valsts ceļu tīkla 

atjaunošana un attīstība, kas 

atbalsta iedzīvotāju mobilitāti un 

nodrošina nepieciešamo tranzīta 

infrastruktūru 

- Mūsdienīga, augstas kvalitātes autoceļu transporta 

infrastruktūra 

- Droša un sakārtota tranzītsatiksmes kustība 

- Ērti un ātri pieejamas pilsētas apkaimes, atslogojot 

dzelzceļa šķērsošanu 

PBD, KSP, AD Pastāvīgi PB, ESI fondi 

R21.82.2.  Veicināt efektīvāku un videi 

draudzīgāku transporta risinājumu 

attīstību dzelzceļa infrastruktūras 

modernizācijā 

- Modernizēta dzelzceļa transporta infrastruktūra 

- Uzlabota transporta pakalpojumu kvalitāte 

- Paaugstinās tranzīta koridora starptautiskā 

konkurētspēja 

VAS „Latvijas 

dzelzceļš” 

2022.-2027. VB, ESI fondi 

U83. Attīstīt Daugavpils lidlauka infrastruktūru un pakalpojumus 
R21.83.1.  Daugavpils lidlauka infrastruktūras 

attīstība 

- Izbūvēta atbilstoša lidlauka infrastruktūra, kas ir 

piemērota gaisa satiksmes pārvadājumiem (gan 

vieglajiem kravas, gan pasažieru) 

- Piešķirts valsts atbalsts gaisa pārvadājumu uzsākšanai 

un nodrošināšanai 

AD 2021.-2025. PB,  

VB, 

ESI fondi, 

uzņēmuma 

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

R22.84.1.  Sabiedriskā transporta tīkla 

modernizācija, komforta līmeņa un 

pieejamības uzlabošana 

- Nodrošināts visiem pieejams, mūsdienīgs, ērts un drošs 

sabiedriskais transports un tā infrastruktūra (t.sk. 

pieturvietas) 

- Samazināts SEG emisiju daudzums, enerģijas patēriņš un 

izmaksas 

- Veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā 

energopārvaldības sistēmas ietvaros 

- Uzlabota iekārtu un infrastruktūras drošība un 

izvietojums 

- Pieaug sabiedriskā transporta lietojums 

SIA DAP, PAS DSat 2021.-2025. PB,  

VB, 

ESI fondi, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

U85. Veicināt pasažieru pārvadājumu pieejamību 
R22.85.1.  Transporta pakalpojumu 

pieejamība visiem iedzīvotājiem 

- Sabiedriskā transporta kustības grafiks atbilstošs 

iedzīvotāju pieprasījumam 

- Pieaug sabiedriskā transporta lietojums 

PAS DSat Pastāvīgi Uzņēmuma 

finansējums 

R22.85.2.  Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu nodrošināšana ārpus 

Daugavpils 

- Nodrošināti reģionālas nozīmes sabiedriskā transporta 

pakalpojumi lotes ietvaros (Augšdaugavas, Dagdas, 

Krāslavas) un komercpārvadājumi maršrutā Daugavpils-

Rīga 

SIA DAP Pastāvīgi VB, 

Uzņēmuma 

finansējums 

VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija 

RV23 Pašvaldības pakalpojumi 
U86. Attīstīt mūsdienīgus un klientorientētus pakalpojumus 

R23.86.1.  Sniegto pašvaldības pakalpojumu 

attīstība 

- Uzlabota pašvaldības pakalpojumu pieejamība un to 

kvalitāte 

- Izvērtēti pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību sniegtie 

pakalpojumi un pēc iespējas veikta digitalizācija 

Iestāžu, 

kapitālsabiedrību 

vadītāji, SAMN 

Iestāžu 

vadītāji, AMN 

PB, ESI fondi 
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virzītāji 

Izpildes 
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- Ieviesti jauni un pilnveidoti esošie e-pakalpojumi, to 

lietošanas ērtums 

- Integrēta pašvaldības e-pakalpojumu lietošana vienotā 

platformā, e-vidē 

- Ieviesti labas pārvaldības principi iedzīvotāju 

apkalpošanā 

R23.86.2.  Sabiedrības informēšana par 

pieejamiem pakalpojumiem 

- Nodrošināta sabiedrības informēšana par pilsētā 

pieejamiem pašvaldības un valsts iestāžu 

pakalpojumiem 

- Regulāri apzināta atgriezeniskā saite un veikti 

uzlabojumi 

- Veicināta savstarpējā sadarbība ar valsts iestādēm, 

uzlabojot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti 

iedzīvotājiem 

Iestāžu, 

kapitālsabiedrību 

vadītāji, SAMN 

Pastāvīgi PB, VB 

R23.86.3.  Informācijas digitalizācija un 

pieejamība 

- Uzlabota informācijas pieejamība par pašvaldības (t.sk. 

iestāžu, kapitālsabiedrību) darbu, īstenotiem projektiem, 

datiem 

- Samazināts administratīvais slogs pašvaldībai datu 

sagatavošanā un izsniegšanā 

- Uzturēta un atjaunināta pašvaldības ģeotelpiskā 

informācija 

- Digitalizēti pašvaldības inženiertīkli 

- Digitalizēts kapsētu reģistrs 

DPP, iestāžu,  

kapitālsabiedrību 

vadītāji 

2022.-2027. PB 

R23.86.4.  Attīstīta informācijas un atvērto 

datu izmantošana 

- Attīstīta atvērto, ģeotelpisko u.c. nozīmīgu datu kopu 

izmantošana lēmumu pieņemšanā 

- Pilnveidota datu un informācijas vizualizēšana, telpiskā 

analīze 

- Uzlabota atvērto datu pieejamība par pašvaldības 

pārraudzībā esošām jomām (izglītības iestāžu 

audzēkņiem, studentiem, iedzīvotājiem, uzņēmējiem 

u.c.) 

 

DPP, iestāžu un 

kapitālsabiedrību 

vadītāji 

2022.-2027. PB 
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avoti3 

U87. Pilnveidot un modernizēt pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 
R23.87.1.  Klientu apkalpošanas punktu, vietu  

pilnveide 

- Veikta telpu un ēku kapacitātes un tehniskā stāvokļa 

uzlabošana (t.sk. vides pieejamība) 

- Labiekārtotas, ērtas, energoefektīvas un mūsdienīgas 

telpas un ēkas  pakalpojumu sniegšanai pašvaldības 

pārvaldes institūciju infrastruktūra  

Iestāžu, 

kapitālsabiedrību 

vadītāji 

Pastāvīgi PB, ESI fondi 

R23.87.2.  Pakalpojumu sniegšanai 

nepieciešamās materiālitehniskās 

bāzes pilnveide 

- Pastāvīgi pilnveidota materiāli tehniskā bāze  

- Veikta IT sistēmu pilnveide un attīstība 

- Attīstīta ergonomiska darba vide 

- Sekmēta pakalpojumu pieejamība 

Iestāžu, 

kapitālsabiedrību 

vadītāji 

Pastāvīgi PB, ESI fondi 

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

R24.88.1.  Dažādu sabiedrības grupu 

iesaistes veicināšana sabiedrisko 

procesu aktivitātēs 

- Izstrādāts un ieviests sabiedrības iesaistes, līdzdalības 

pasākumu plāns 

- Rīkotas regulāras iedzīvotāju sapulces, tikšanās, forumi, 

aptaujas 

- Pilnveidota publiskās apspriešanas procesa 

organizēšana pašvaldībā, plašākam sabiedrības lokam 

iesaistoties lēmumu pieņemšanā 

- Veikta sabiedrības viedokļa apzināšana (vajadzība, 

lietderība, samērīgums) pirms lēmumu pieņemšanas par 

lielu projektu īstenošanu 

- Attīstīta sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā 

- Pieaug sabiedrības atbildība un rūpes pret pilsētu, 

apkaimi 

- Ieviesti jauni risinājumi sabiedrības iesaistes veicināšanā 

SAMN Pastāvīgi PB 

R24.88.2.  Sabiedrības informēšanas par 

pašvaldības darbu, pasākumiem, 

aktualitātēm pilnveide 

- Saskaņota informācijas izplatīšana pašvaldības tīmekļa 

vietnēs, sociālo tīklu kontos, vietējos interneta portālos, 

ar video starpniecību 

- Izvērtēta esošā sabiedrības informēšanas stratēģija, 

pieeja un veikti uzlabojumi (piemēram, jaunumu 

SAMN Pastāvīgi PB 
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vēstules vai aktuālo notikumu apkopojums ik nedēļu 

u.tml.) 

- Ieviesti jauni risinājumi sabiedrības informēšanā  

- Augsta iedzīvotāju informētība un pasākumu 

apmeklējums 

- Radīti dažādi komunikācijas risinājumi, lai aptvertu pēc 

iespējas plašāku vietējas pašvaldības iedzīvotāju 

kopumu  

- Ar mērķi mazināt dažādu vietējās pašvaldības 

iedzīvotāju grupu atstumtību, mērķtiecīgi piemēroti 

dažādi informācijas sniegšanas (komunikācijas) kanāli 

un risinājumi, balstoties uz vietējās pašvaldības 

iedzīvotāju grupu vajadzībām un respektējot šo grupu 

informācijas iegūšanas paradumus, kā arī iespējas 

R24.88.3.  Pašvaldības tīmekļa vietņu 

uzturēšana, modernizācija un 

informācijas atjaunošana 

- Veikta pastāvīga pašvaldības tīmekļa vietņu uzturēšana 

un modernizācija 

- Izvērtētas pašvaldības (t.sk. struktūrvienību, iestāžu, 

kapitālsabiedrību) tīmekļa vietnes, ieviesti uzlabojumi 

- Uzlabota piekļūstamība un pieejamība 

- Veikta regulāra informācijas atjaunošana 

- Pieaug tīmekļa vietņu apmeklējumu skaits 

- Augsta iedzīvotāju informētība 

SAMN (pašvaldības 

padotībā esošās 

iestādes, kapitāl-

sabiedrības) 

Pastāvīgi PB, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

R24.88.4.  Komunikācijas ar sabiedrību 

sociālos tīklos pilnveide 

- Veikta pastāvīga pašvaldības  (t.sk. struktūrvienību, 

iestāžu, kapitālsabiedrību) sociālo tīklu kontu uzturēšana 

- Ieviesti jauni risinājumi sabiedrības informēšanā  

- Pieaug sekotāju skaits sociālo tīklu kontos 

- Pieaug iedzīvotāju informētība un iesaiste (diskusijas, 

konkursi, balsošana, pasākumu apmeklētība u.c.) 

- Sekmēta sabiedrības integrācija un plašāka valsts 

valodas lietošana 

SAMN (pašvaldības 

padotībā esošās 

iestādes, kapitāl-

sabiedrības) 

Pastāvīgi PB, 

uzņēmuma 

līdzekļi 

R24.88.5.  Komunikācijas ar sabiedrību 

formātu pilnveide 

- Regulārs pašvaldības dialogs ar pilsētas iedzīvotājiem ar 

plašsaziņas līdzekļu, citu masu informācijas līdzekļu un 

sociālo mēdiju starpniecību 

SAMN Pastāvīgi PB 
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- Regulāri organizētas preses konferences 

- Regulāri sagatavotas un izplatītas relīzes ar kvalitatīvu 

vizualizācijas nodrošinājumu 

- Ieviesti jauni risinājumi sabiedrības informēšanā  

- Piesaistīta plaša mērķauditorija 

- Sekmēta sabiedrības integrācija un plašāka valsts 

valodas lietošana 

R24.88.6.  Sabiedrības informēšanas 

pilnveide pilsētvidē 

- Izvērtēta un pilnveidota esošā vide reklāmas 

izvietošanas sistēma (kur pašlaik ir stendi, plakāti, vai 

atbilst iedzīvotāju plūsmai, kur jāturpina izvietot 

reklāmu, jaunas vietas u.tml.) 

- Pilsētvidē izvietotas vides reklāmas par svarīgiem 

notikumiem, svētkiem u.c. 

- Ieviesti jauni risinājumi sabiedrības informēšanā  

- Sasniegta sabiedrības daļa, kas neizmanto digitālos 

komunikācijas kanālus 

- Sekmēta sabiedrības integrācija un plašāka valsts 

valodas lietošana 

SAMN Pastāvīgi PB 

U89. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un savstarpējo komunikāciju 
R24.89.1.  Darbinieku kapacitātes celšana 

iestādēs un kapitālsabiedribās 

- Kompetenti, pieredzējuši un uz jauninājumiem atvērti 

pašvaldības pārvaldes darbinieki 

- Īstenoti personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un 

profesionālo prasmju pilnveidošanas pasākumi (kursi, 

semināri, pieredzes apmaiņa, valodu apguve, 

profesionālās, komunikācijas, sadarbības, 

datorlietošanas prasmes, efektīva laika plānošana, stresa 

vadība, supervīzija u.c.) 

- Veikta pašvaldības administrācijas un iestāžu personāla 

un funkciju izvērtēšana (veikta darbinieku novērtēšana; 

veikta funkciju un amatu aprakstu pārskatīšana) 

Iestāžu, 

kapitālsabiedrību 

vadītāji 

Pastāvīgi PB, ESI fondi 

R24.89.2.  Efektīvas pašvaldības pārvaldes 

darba īstenošana 

- Izvērtēta pašvaldības iestāžu darbība un funkcijas, 

veiktas uz rezultātu vērstas pārmaiņas 

DPP, iestāžu, 

kapitālsabiedrību 

vadītāji 

Pastāvīgi PB 
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- Nodrošināta ES projektu izstrādei un realizēšanai 

nepieciešamā pašvaldības kapacitāte 

- Pastāvīgi veikta projektu sagatavošana finansējuma 

piesaistei, projektu īstenošana 

- Veikta attiecīgo nozaru profesionāļu iesaistīšana 

attīstības projektu veidošanas procesos 

- Regulāri pilnveidota sertificētā energopārvaldības 

sistēma 

R24.89.3.  Plānošanas dokumentu izstrāde 

un ieviešana 

- Veikta koordinēta pašvaldības, iestāžu, kapitālsabiedrību 

plānošanas dokumentu izstrāde, aktualizēšana (nozaru 

koncepcijas, vidēja termiņa darbības stratēģijas u.tml.) 

- Sniegtas konsultācijas un metodiskais atbalsts iestādēm 

un kapitālsabiedrībām plānošanas dokumentu izstrādē 

- Sekmēta plānošanas dokumentu ieviešana, veikta 

uzraudzība 

- Īstenota pašvaldības speciālistu informēšana par 

attiecīgās nozares attīstības prioritātēm un virzības 

mērķiem 

Iestāžu, 

kapitālsabiedrību 

vadītāji, AD, 

Pilsētplānošanas un 

būvniecības 

departaments, 

Kapitālsabiedrību 

pārraudzības nodaļa 

2022.-2027. PB, ESI fondi 

R24.89.4.  Iekšējās sadarbības un 

komunikācijas 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 

DPP Pastāvīgi PB 

R24.89.5.  Pašvaldības domes un iestāžu 

sadarbības pilnveide 

- Organizētas deputātu tikšanās ar iestāžu vadītājiem, 

darbiniekiem, biedrību vadītājiem, lai apzinātu un 

sadalītu prioritātes nepieciešamajiem veicamajiem 

darbiem  

- Īstenota informācijas sniegšana iestādēm, 

struktūrvienībām, deputātiem par administrācijas 

DPP, iestāžu vadītāji Pastāvīgi PB 
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vadošo darbinieku plānotajiem darbiem un paveikto 

darbu analīzi konkrētā periodā 

R24.89.6.  Digitālo risinājumu ieviešana 

sadarbības un komunikācijas 

pilnveidē 

- Izveidota un uzturēta digitālā platforma datu apmaiņai, 

komunikācijai 

DPP 2021.-2025. PB, ESI fondi 

R24.89.7.  Vienotas vizuālās identitātes 

izmantošanas attīstība 

- Nodrošināta vienotas vizuālās identitātes izmantošana 

pašvaldības iestādēs (tīmekļa vietnes, sociālie tīkli, 

fiziskā vide u.c.) 

- Nodrošināta standartizētas dokumentu, veidlapu u.c. 

informatīvu materiālu izveide un aprite 

-  

SAMN 2021.-2025. PB 

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

infrastruktūras pilnveide 

- Veikta pašvaldības ēku kapacitātes un tehniskā stāvokļa 

uzlabošana (t.sk. vides pieejamība) 

- Uzturētas pašvaldības ēkas atbilstoši normatīvajiem 

aktiem 

- Labiekārtota, ērta un pievilcīga pašvaldības pārvaldes 

institūciju infrastruktūra  

- Energoefektīvas un mūsdienīgas pašvaldības pārvaldes 

institūciju ēkas 

Iestāžu, 

kapitālsabiedrību 

vadītāji 

Pastāvīgi PB, ESI fondi 

R24.90.2.  Pašvaldības struktūru materiāli 

tehniskās bāzi pilnveide 

- Pastāvīgi pilnveidota pašvaldības iestāžu materiāli 

tehniskā bāze  

- Attīstīta ergonomiska darba vide 

Iestāžu, 

kapitālsabiedrību 

vadītāji 

Pastāvīgi PB, ESI fondi 

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

R25.91.1.  Pašvaldības sadarbības aktivitāšu 

attīstība ar Augšdaugavas novadu 

- Īstenota kopīga attīstības plānošana 

- Īstenoti kopīgi sadarbības projekti 

- Veicināta Augšdaugavas novada attīstība 

AD Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R25.91.2.  Pašvaldības sadarbības aktivitāšu 

attīstība reģionālā līmenī 

- Attīstīta komunikācija un sadarbība ar Latgales 

plānošanas reģiona pašvaldībām 

DPP, iestāžu vadītāji Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 
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- Nodrošināta iesaiste Latgales plānošanas reģiona 

pasākumos un projektos 

R25.91.3.  Pašvaldības sadarbības aktivitāšu 

attīstība nacionālā līmenī 

- Attīstīta komunikācija un sadarbība ar valstspilsētu 

pašvaldībām 

- Nodrošināta iesaiste nacionāla līmeņa pasākumos un 

projektos pašvaldībai saistošās nozarēs 

- Regulāri organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi / 

komandējumi  

DPP, iestāžu vadītāji Pastāvīgi PB, VB, ESI 

fondi 

R25.91.4.  Pašvaldības sadarbības aktivitāšu 

attīstība starptautiskā līmenī 

- Realizēti pārrobežu sadarbības projekti dažādās jomās 

- Veicināta starptautiskā sadarbība, sadraudzība 

- Regulāri organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi / 

komandējumi sadraudzības pašvaldībās 

DPP, iestāžu vadītāji Pastāvīgi PB, ESI fondi 
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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 
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Kontakti:  Daugavpils pilsētas pašvaldība,  K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, 

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