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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. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 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: 1) vienota Daugavpils valstspilsētas un 

Augšdaugavas novada esošās situācijas analīze, 2) vienots vidējā termiņa stratēģiskais redzējums, 

3) kopīgas rīcības plāna darbības un 4) kopīgi investīciju projekti, 5) saskaņoti uzraudzības rādītāji, 

kā arī 6) 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 redakcijas projekts2; 

 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 

 
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



Stratēģiskā daļa 

4 

 

Attīstības programmas stratēģiskā daļa ir viena no piecām plānošanas dokumenta sadaļām, kurā 

tiek veikta ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģisko uzstādījumu savstarpējā sasaiste (Attēls 3). 

Stratēģiskās daļas izstrādei par informatīvu materiālu izmantots Pašreizējās situācijas raksturojums. 

Attīstības programma ir pakārtota Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam, kas ir abu pašvaldību hierarhiski augstākais teritorijas 

attīstības plānošanas dokuments (Attēls 2). 
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Viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai veicinātu 

ilgtermiņa uzstādījumu sasniegšanu, ir noteikt vidēja 

termiņa prioritātes, ņemot vērā pilsētas un novada resursus, 

iespējas, pašreizējo situāciju, iedzīvotāju un uzņēmēju 

aptaujas, un organizēto tematisko darba grupu rezultātus. 

Šo prioritāšu sasniegšanai šajā dokumentā definēti rīcības 

virzieni, kas nosaka konkrētus uzdevumus un pasākumus. 

Dokuments sagatavots saskaņā ar labo praksi telpiskās 

attīstības plānošanā un attīstības plānošanas principiem. 

Ievēroti spēkā esošie normatīvie akti, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas metodiskie ieteikumi 

"Vadlīnijas pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

izstrādei” (2021. g. 10. marta redakcija) (VARAM Metodiskie 

ieteikumi). 

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 novada un Ilūkstes novada pašvaldības). 

ATTĒLS 3. Stratēģisko uzstādījumu struktūra 
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1. Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi 
Daugavpils un Augšdaugavas novada ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi – vīzija, stratēģiskie mērķi, 

ilgtermiņa prioritātes – noteikti Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam. Daugavpilij un Augšdaugavas novadam ir kopīga vīzija, kur 

akcentētas kopīgās vērtības un katras pašvaldības teritorijas unikalitāte, kā arī kopīgi stratēģiskie 

mērķi un ilgtermiņa prioritātes (Attēls 4). 

ATTĒLS 4. Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi 

Vīzijas sasniegšanai noteikti četri stratēģiskais mērķi.  Ilgtermiņa prioritātes attiecināmas uz visiem 

stratēģiskajiem mērķiem, ņemot vērā to savstarpējo sinerģiju. Visas četras prioritātes ir vienlīdz 

svarīgas, tās sekmē mērķu sasniegšanu (Attēls 4).   

Stratēģiskie 

mērķi

Ilgtermiņa 

prioritātes

SM1 Labklājīga 

un laimīga 

sabiedrība

IP1 

Daudzveidīga, 

atvērta un 

integrēta vietējā 

kopiena

SM2 

Ekonomikas 

izaugsme

IP2 

Uzņēmējdar-

bības attīstība

SM3 

Sasniedzama un 

kvalitatība lauku 

un urbānā telpa

IP3 

Klimatneitrāla 

vide

SM4 Efektīva 

pašvaldību 

pārvaldība un 

attīstīta 

sadarbība

IP4  Sadarbība 

un pārvaldība

Daugavpils valstspilsēta un Augšdaugavas novads – iedzīvotāju skaita ziņā 

lielākā un ekonomiski nozīmīgākā valstspilsēta ar funkcionālo teritoriju 

Austrumbaltijā, kas unikāla savā daudzveidībā, ar radošiem, izglītotiem, 

garīgi bagātiem cilvēkiem, stipru Latgales un Sēlijas identitāti un vienlīdz 

pievilcīgu vidi iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem. 

Augšdaugavas novads - 

nozīmīgs funkcionālais areāls un 

spēcīga lauku telpas teritorija 

Daugavpils - Austrumbaltijas 

ekonomiskās attīstības virzītājspēks 

Vīzija 
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2. Vidēja termiņa stratēģiskie 

uzstādījumi 
Balstoties ilgtermiņa uzstādījumos, izvirzīti vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi – vidēja termiņa 

prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Daugavpilij un Augšdaugavas novadam ir kopīgas vidēja 

termiņa prioritātes, kopīgi rīcības virzieni un uzdevumi, taču uzdevumiem pakārtotās rīcības un 

investīciju projekti – nodalītas. (Attēls 5) 

ATTĒLS 5. Vidēja termiņa uzstādījumi un sasaiste ar ilgtermiņa uzstādījumiem 

VARAM metodiskie ieteikumi definē, ka vidēja termiņa prioritātes ir teritorijas attīstības 

vispārējas aktualitātes, kuru risināšana tiek izvirzīta priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības 

aktualitātēm, bet rīcības virzieni - konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja 

termiņa prioritāšu sasniegšanai. Šī iemesla dēļ vidēja termiņa prioritātes tiek definētas pietiekami 

SM1 Labklājīga un 

laimīga sabiedrība

IP1 Daudzveidīga, 

atvērta un integrēta 

vietējā kopiena

VTP1 Aktīva, izglītota, 

radoša un vesela 

kopiena

RV1 Iekļaujoša kopiena

RV2 Latgales un Sēlijas 

identitāte

RV3 Kultūrvide

RV4 Izglītība un prasmes

RV5 Sports un aktīvā 

atpūta

RV6 Sociālā aizsardzība un 

pakalpojumi

RV7 Veselības aprūpe un 

veicināšana

RV8 Prioritāro mērķgrupu 

politikas

RV9 Drošība un civilā 

aizsardzība

SM2 Ekonomikas 

izaugsme

IP2 Uzņēmējdar-

bības attīstība

VTP2 Augoša, 

atpazīstama un 

konkurētspējīga 

uzņēmējdarbības 

vide

RV10 

Uzņēmējdarbības 

atbalsts

RV11 

Nodarbinātības 

attīstība

RV12 Inovācija un 

digitalizācija

RV13 Tūrisms

SM3 Sasniedzama un kvalitatība lauku 

un urbānā telpa

IP3 Klimatneitrāla vide

VTP3 Ilgtspējīgs 

mājoklis, vide un 

infrastruktūra

RV14 Pieejams un 

energoefektīvs 

mājoklis 

RV15 Enerģētika un 

klimatnoturība

RV16 Teritorija un 

infrastruktūra

RV17 Publiskā 

ārtelpa

RV18 

Kultūrvēsturiskais 

mantojums

RV19 Vide un dabas 

resursi

VTP4 Videi 

draudzīga un 

integrēta 

mobilitāte

RV20 Iekšējā 

sasniedzamība un 

mobilitāte

RV21 Ārējā 

sasniedzamība un 

mobilitāte

RV22 Sabiedriskais 

transports

SM4 Efektīva 

pašvaldību 

pārvaldība un 

attīstīta sadarbība

IP4  Sadarbība un 

pārvaldība

VTP5 Spēcīga, 

patstāvīga nozaru 

pārvaldība un 

sinerģija

RV23 Pašvaldības 

pakalpojumi

RV24 Pārvaldība un 

komunikācija

RV25 Attīstības 

sadarbība
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plaši, lai nodrošinātu to, ka Attīstības programmā tiek aptvertas visas ilgtspējīgas attīstības jomas, 

kas būtiskas ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu sasniegšanai. 

Vidēja termiņa prioritāte VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena raksturo uz 

sabiedrības identitāti un kultūru, uz izglītības, veselības, sociāliem un drošības publiskajiem 

pakalpojumiem vērstas aktivitātes. 

Vidēja termiņa prioritāte VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga uzņēmējdarbības 

vide raksturo esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem piemērotu vidi un pašvaldības atbalstu šādas 

vides veidošanā, sadarbības stiprināšanu, attīstītu nodarbinātību, dažādus jaunievedumus un 

tūrisma attīstību. 

Vidēja termiņa prioritāte VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra raksturo pašvaldības 

darbu mājokļu pieejamības veicināšanā, klimata pārmaiņu mazināšanā, publiskās ārtelpas un 

teritorijas pārvaldībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. 

Vidēja termiņa prioritāte VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte raksturo ilgtspējīgas 

mobilitātes sistēmas veidošanu, gan no integrētas infrastruktūras, gan videi draudzīgu 

pārvietošanās veidu skatpunkta.  

Vidēja termiņa prioritāte VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija raksturo 

pašvaldības sniegto pakalpojumu attīstību, pārvaldības un komunikācijas uzlabošanu jaunajā 

Augšdaugavas novadā, kas sastāv no 27 administratīvajām vienībām, un Daugavpils pilsētā, kā arī 

savstarpējās sadarbības attīstību. 

Līdzās tematiskajām prioritātēm izvirzītas horizontālās prioritātes, kuras attiecināmas uz visiem 

rīcību virzieniem, ņemot vērā to, ka caurvij un ietekmē visas attīstības jomas: - 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. 

Piemēram, vides pieejamība ir svarīga gan izglītībā, gan sportā, gan pārējās jomās. (Tabula 1) 

Rīcības virzieni ir konkrētu pasākumu kopums, un tie formulēti kā jomas, akcentējot, ka visi 

definētie virzieni ir vērsti uz jomu attīstību un pilnveidi. Rīcības virzieni un tiem pakārtotie uzdevumi 

skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un funkcijas – izglītība, sports, sociālā aizsardzība, 

veselība, pārvaldība, pakalpojumi, drošība, pilsētas atpazīstamība, tūrisms, kultūra, 

uzņēmējdarbības atbalsts, mobilitāte, mājokļi, publiskā ārtelpa, pilsētvides infrastruktūra, vide u.c. 

Tas sekmē sabiedrības attīstību, dzīves un darba vides kvalitāti, uzņēmējdarbības vidi, reģiona 

attīstību. Šo faktoru un seku mijiedarbība būtiski ietekmē trīs elementus, uz kuriem balstīta 

ilgtspējīga attīstība – sabiedrība, ekonomika un vide.  

Kopumā Attīstības programmā stratēģisko uzstādījumu sasniegšanai izvirzīti 25 rīcības virzieni 

un no tiem izrietoši 91 uzdevums - iniciatīvu kopums, kas ir skaidri definēts, izmērāms un 

pārbaudāms (Tabula 1). Rīcību virzienu un uzdevumu numerācijai nav prioritāras nozīmes – visi 

virzieni ir vienlīdz svarīgi sabalansētai un ilgtspējīgai novada attīstībai. 



Stratēģiskā daļa 

9 

 

TABULA 1. Daugavpils un Augšdaugavas novada vidēja termiņa attīstības prioritātes ar rīcības 

virzieniem un uzdevumiem 

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 

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 
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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 

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 
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U56. Uzlabot daudzdzīvokļu ēku un tām piegulošo teritoriju 

apsaimniekošanu 

RV15 Enerģētika un 

klimatnoturība 
U57. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

U58. Modernizēt un attīstīt siltumapgādes sistēmas 

U59. Īstenot energoefektīvus un klimatnoturīgus pasākumus 

U60. Veicināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti un AER 

izmantošanu 

U61. Pielāgoties klimata pārmaiņām, ieviešot atbilstošus risinājumus 

dažādiem ar tām saistītiem riskiem un iespējām 

U62. Attīstīt sabiedrības informēšanu un izglītojošus pasākumus 

RV16 Teritorija un 

infrastruktūra  
U63. Veicināt neapsaimniekoto īpašumu un degradēto teritoriju 

apsaimniekošanu un revitalizāciju  

U64. Sekmēt pašvaldības īpašumu pārvaldību un neapsaimniekoto 

teritoriju sakārtošanu  

U65. Attīstīt ilgtspējīgas ūdenssaimniecības, meliorācijas 

infrastruktūru un pakalpojumus 

U66. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un 

aprites ekonomiku 

U67. Sekmēt sadarbību publiskās inženiertehniskās infrastruktūras 

pilnveidē 

RV17 Publiskā ārtelpa U68. Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu  

U69. Attīstīt publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu 

U70. Uzlabot kapsētu teritoriju apsaimniekošanu un pakalpojumus 

RV18 Kultūrvēsturiskais 

mantojums 
U71. Atjaunot un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru un 

materiāli tehnisko bāzi 

RV19 Vide un dabas 

resursi 
U72. Sekmēt dabas resursu aizsardzību un  ilgtspējīgu izmantošanu 

U73. Sekmēt vides aizsardzību un vides stāvokļa uzlabošanu 

U74. Veicināt ainavisko vērtību saglabāšanu un izkopšanu 

VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte 

RV20 Iekšējā 

sasniedzamība un 

mobilitāte 

U75. Attīstīt gājēju un velosatiksmes infrastruktūru  

U76. Uzlabot satiksmes un saistīto infrastruktūru drošības un 

sasniedzamības veicināšanai 

U77. Sekmēt savienojumu un multimodālu mobilitātes punktu 

attīstību  

U78. Veicināt elektromobilitātes, mikromobilitātes un dalītā 

transporta veidu attīstību 

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 
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RV22  Sabiedriskais 

transports 
U84. Attīstīt videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus un 

infrastruktūru 

U85. Veicināt pasažieru pārvadājumu pieejamību 

SM4 Efektīva pašvaldību pārvaldība un attīstīta sadarbība, IP4 Sadarbība un 

pārvaldība 

VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija 

RV23  Pašvaldības 

pakalpojumi  
U86. Attīstīt mūsdienīgus un klientorientētus pakalpojumus (t.sk. 

vienas pieturas aģentūras princips) 

U87. Pilnveidot un modernizēt pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 

infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi 

RV24  Pārvaldība un 

komunikācija 
U88. Uzlabot sabiedrības informēšanu un iesaisti lēmumu 

pieņemšanā  

U89. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un savstarpējo 

komunikāciju 

U90. Pilnveidot pašvaldības pārvaldes infrastruktūru un materiāli 

tehnisko bāzi 

RV25  Attīstības 

sadarbība 
U91. Īstenot sadarbību reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī 

 

HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES: vienlīdzīgu iespēju politika, līdzsvarota teritorijas attīstība, 

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

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

aizsardzība, kultūrvēsturiskais mantojums 
 

Uzdevumi detalizēti atspoguļoti pasākumos Rīcības plānā un projektos Investīciju plānā, tādā veidā 

iezīmējot prioritāri īstenojamās aktivitātes. Īpaši svarīga ir attīstāmo nozaru savstarpēja 

integrācija un horizontālo prioritāšu kompleksa iekļaušana rīcības virzienos. Pašvaldības 

uzdevums ir pamatot savas vajadzības un plānotās rīcības, to lietderību, kas ietver ekonomiskumu, 

efektivitāti un produktivitāti. Atsevišķu uzdevumu īstenošana sekmē arī horizontālās prioritātes. 

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.pantam pašvaldības pielāgošanās klimata 

pārmaiņām stratēģija integrēta šajos rīcības virzienos - RV14-RV19 un atsevišķos uzdevumos 

citos rīcības virzienos. Papildus tam Daugavpils valstspilsētas pašvaldība īsteno Daugavpils pilsētas 

ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu 2022.-2027. gadam, kas integrēts šajā Attīstības 

programmā kā Stratēģiskās daļas pielikums, jo tika izstrādāts kā Attīstības programmas sastāvdaļa. 

Savukārt Augšdaugavas novada pašvaldība īsteno Daugavpils novada Ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānu 2021.-2030. gadam (līdz 2022. gadam integrēts bijušais Ilūkstes novads un 

plāns pārsaukts par Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 

2030. gadam). 

Sabiedrības līdzdalības budžeta ietvaros atbalstāmie tematiskie virzieni nosakāmi Investīciju 

plānā atbilstoši aktuālajām sabiedrības vajadzībām.   
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3. Saskaņotība ar citiem dokumentiem 
Attīstības programma izstrādāta, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kā arī 

nacionālajos vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos - Latvijas Nacionālajā attīstības 

plānā 2021.-2027. gadam, Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam un Latgales 

plānošanas reģiona attīstības programmā 2021.-2027. gadam, izvirzītos attīstības virzienus. 

Ņemot vērā to, ka Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 

izstrādes laikā pārējām kaimiņu pašvaldībām (Jēkabpils, Preiļu. Krāslavas novads) arī ir izstrādes 

procesā jaunās attīstības programmas, tad izvērtēti ir tikai līdzšinējie (līdz 2021. gada 1. jūlijam 

pastāvošo pašvaldību) plānošanas dokumenti, kas detalizētāk apskatīts atsevišķā dokumentā 

Pašreizējās situācijas raksturojuma (Kopīgās sadaļas), 3. nodaļā – Sasaiste ar plānošanas 

dokumentiem. 

 

ATTĒLS 6. Citi plānošanas dokumenti, kuri tieši vai netieši ietekmē Attīstības programmu 

Zemāk sniegs detalizēts izklāsts par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada rīcības 

virzienu saskaņotību ar NAP2027 un Latgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2021. – 

2027.gadam. (Tabula 2, Tabula 3) 

TABULA 2. Saskaņotība ar Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam 

Nacionālais attīstības plāns  

2021.-2027. gadam 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada attīstības programma 

2022.-2027. gadam 

PRIORITĀTE “STIPRAS ĢIMENES, VESELI UN AKTĪVI CILVĒKI” 

RV Uz cilvēku centrēta veselības aprūpe RV7 Veselības aprūpe un veicināšana 

RV Psiholoģiskā un emocionālā labklājība RV3 Kultūrvide 

RV5 Sports un aktīvā atpūta 

RV6 Sociālā aizsardzība un pakalpojumi 

RV7 Veselības aprūpe un veicināšana 

RV Stipras ģimenes paaudzēs RV8 Prioritāro mērķgrupu politikas 

RV Sociālā iekļaušana RV1 Iekļaujoša kopiena 

RV6 Sociālā aizsardzība un pakalpojumi 

RV8 Prioritāro mērķgrupu politikas 

PRIORITĀTE “ZINĀŠANAS UN PRASMES PERSONĪBAS UN VALSTS IZAUGSMEI” 

RV Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības 

izaugsmei un drošībai 

RV4 Izglītība un prasmes 

RV11 Nodarbinātības attīstība 

RV12 Inovācija un digitalizācija 

RV Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša izglītība RV4 Izglītība un prasmes 

Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027. gadam (NAP2027)

Latgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021. - 2027. gadam

Kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumenti (Jēkabpils, Līvānu, Preiļu, Krāslavas 

novads)
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Nacionālais attīstības plāns  

2021.-2027. gadam 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada attīstības programma 

2022.-2027. gadam 

RV11 Nodarbinātības attīstība 

PRIORITĀTE “UZŅĒMUMU KONKURĒTSPĒJA UN MATERIĀLĀ LABKLĀJĪBA” 

RV Produktivitāte, inovācija un eksports RV10 Uzņēmējdarbības atbalsts 

RV11 Nodarbinātības attīstība 

RV12 Inovācija un digitalizācija 

RV Darbs un ienākumi 

RV Kapitāls un uzņēmējdarbības vide 

PRIORITĀTE “KVALITATĪVA DZĪVES VIDE UN TERITORIJU ATTĪSTĪBA” 

RV Daba un vide – “Zaļais kurss” RV15 Enerģētika un klimatnoturība 

RV16 Teritorija un infrastruktūra 

RV17 Publiskā ārtelpa 

RV19 Vide un dabas resursi 

RV Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi RV10 Uzņēmējdarbības atbalsts 

RV11 Nodarbinātības attīstība 

RV12 Inovācija un digitalizācija 

RV15 Enerģētika un klimatnoturība 

RV16 Teritorija un infrastruktūra 

RV20 Iekšējā sasniedzamība un mobilitāte 

RV Līdzsvarota reģionālā attīstība RV11 Nodarbinātības attīstība 

RV23 Pašvaldības pakalpojumi 

RV24 Pārvaldība un komunikācija 

RV25 Attīstības sadarbība 

RV21 Ārējā sasniedzamība un mobilitāte 

RV22 Sabiedriskais transports 

RV Mājokļi RV14 Pieejams un energoefektīvs mājoklis 

PRIORITĀTE “KULTŪRA UN SPORTS AKTĪVAI UN PILNVĒRTĪGAI DZĪVEI” 

RV Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta aktivitātēs RV1 Iekļaujoša kopiena 

RV2 Latgales un Sēlijas identitāte 

RV3 Kultūrvide 

RV18 Kultūrvēsturiskais mantojums 

RV Kultūras un sporta devums ilgtspējīgai 

sabiedrībai 

PRIORITĀTE “VIENOTA, DROŠA UN ATVĒRTA SABIEDRĪBA” 

RV Saliedētība RV1 Iekļaujoša kopiena 

RV2 Latgales un Sēlijas identitāte 

RV8 Prioritāro mērķgrupu politikas 

RV Tiesiskums un pārvaldība RV23 Pašvaldības pakalpojumi 

RV24 Pārvaldība un komunikācija 

RV25 Attīstības sadarbība 

RV Drošība RV9 Drošība un civilā aizsardzība 
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TABULA 3. Saskaņotība ar Latgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2021.-2027. 

gadam 

Latgales plānošanas reģiona attīstības 

programma 2021.-2027. gadam 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada attīstības programma 

2022.-2027. gadam 

Stratēģiskais virziens “Prasmes” un prioritātes: 

 Ekselence 

 Arods un mūžizglītība 

RV1 Iekļaujoša kopiena 

RV4 Izglītība un prasmes 

RV11 Nodarbinātības attīstība 

RV12 Inovācija un digitalizācija 

Stratēģiskais virziens “Savienojumi” un 

prioritātes: 

 Maģistrāles 

 Ceļi 

 IT 

 Mobilitāte 

RV10 Uzņēmējdarbības atbalsts 

RV11 Nodarbinātības attīstība 

RV12 Inovācija un digitalizācija 

RV15 Enerģētika un klimatnoturība 

RV16 Teritorija un infrastruktūra 

RV20 Iekšējā sasniedzamība un mobilitāte 

RV21 Ārējā sasniedzamība un mobilitāte 

RV22 Sabiedriskais transports 

Stratēģiskais virziens “Gudra pārvaldība” un 

prioritātes: 

 Idejas 

 Pašvaldības 

 Vide un klimats 

 Pakalpojumi 

RV9 Drošība un civilā aizsardzība 

RV10 Uzņēmējdarbības atbalsts 

RV14 Pieejams un energoefektīvs mājoklis  

RV15 Enerģētika un klimatnoturība 

RV16 Teritorija un infrastruktūra 

RV19 Vide un dabas resursi 

RV23 Pašvaldības pakalpojumi 

RV24 Pārvaldība un komunikācija 

RV25 Attīstības sadarbība 

Stratēģiskais virziens “Efektīvi uzņēmumi” un 

prioritātes: 

 Iesācēji 

 Alpīnisti 

 Čempioni 

 Sirdis 

RV2 Izglītība un prasmes 

RV10 Uzņēmējdarbības atbalsts 

RV11 Nodarbinātības attīstība 

RV12 Inovācija un digitalizācija 
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Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Augšdaugavas 

novada pašvaldību 

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

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

Rūtiņa 

 

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

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

 

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

Tel.:65422238, pasts@augsdaugavasnovads.lv, www,augsdaugavasnovads.lv 

 

 

Izpildītājs: SIA “Reģionālie projekti” 

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

Pētersone, Laura Dimitrijeva,  Sanita Fazilova u.c. 

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

birojs@rp.lv, www.rp.lv 


