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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 programmas izstrādes laikā tika nodrošināta sabiedrības iesaiste, informējot sabiedrību 
par attīstības programmas izstrādes posmiem un iespējām tajos iesaistīties, sniedzot informāciju par 
aktivitātēm pašvaldības plašsaziņas līdzekļos. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās 
apspriešanas organizēšanai un sabiedrības informēšanai tika sagatavoti kvalitatīvi publicitātes 
materiāli – informatīvie plakāti, bukleti, kuros apkopota attīstības programmas saīsinātā versija, kā 
arī tipogrāfiskie materiāli ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas uzglabāšanai, 
ērtākai informācijas uztveršanai. 

Pārskatā par sabiedrības līdzdalības pasākumiem apkopota informācija un dokumentācija saistībā 
ar attīstības programmas izstrādi (lēmumi, darba uzdevumi, publikācijas, ziņojums par attīstības 
programmas publiskās apspriešanas norisi, t. sk. publiskās apspriešanas sanāksmju protokoli, 
ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, u.c.). 
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  I.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANA 

 

 

1. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMI ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDEI 
 

1.1. Daugavpils pilsētas domes lēmums un darba uzdevums: 
 

1) Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.februāra sēdes lēmums Nr.59 (prot. Nr.4, 9.§) “Par Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma izstrādes uzsākšanu”. 

 

2) Darba uzdevums “Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas izstrāde” 
(Pielikums Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.februāra lēmumam Nr.59).  
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1.2. Daugavpils novada domes lēmums un darba uzdevums: 
 

1) Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra sēdes lēmums Nr.2747 (protokols Nr.104., 2.&) “Par 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”. 

 

2) Darba uzdevums “Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas izstrāde” 
(Pielikums Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra lēmumam Nr.2747 (protokols Nr.104., 2.&)).  
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1.3. Ilūkstes novada domes lēmums un darba uzdevums: 
 

1) Ilūkstes novada domes 2021.gada 28.janvāra sēdes lēmums Nr.7 (prot. Nr.3, 5.§) “Par Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

 

2) Darba uzdevums “Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrāde” (Apstiprināts ar Ilūkstes novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.8 (prot. Nr.3, 6.§)).  
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LATVIJAS REPUBLIKA
ILIIKSTES NOVADA DOME

Brlvlbas ield 7, Il[kstE,LV -5447

T-alr. 65447 850, e-pasts dome(@ilukste.lv

LEMUMS
IliikstE

202l.gada 28.janv6ri Nr.7

prot. Nr.3, 5.$

Par Daugavpils valstspilsEtas un Augldaugavas novada
atfstlbas p ro gramm as 2022.-2027 .gadam izstriid es uzs Ekianu

Pamatojoties uz likuma "Par pa5valdTbam" l4.panta otrds dafas l.punktu, Atusubas
pldno5anas sistEmas likuma 6.panta ceturto dafu un 16.pantu, Teritorijas atustTbas'pl4no5anas
likuma 5.panta pirmds dalas 3.punktu, l2.panta pirmo dalu, Administrauvo teritoriju un apdzTvoto
vietu- likuma pdrejas noteikumu 9. un 25.punktu, Ministru kabineta 20l4.gada l4.oktobra
noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pa5valdibu teritorijas atustTbas pldno5anas dokumentiem,,
66.punktu, Ministru kabineta 2020.gada l3.oktobra noteikumiem Nr.63l "Jaunizveidojamo
pa5valdlbu teritoriju attTstTbas pldno5anas dokumentu projektu valsts lTdzfinans6juma pieSfi.lrnu,
karuba" un Vides aizsardzrbas un regiondlds atust-rbas ministrij as 2O20.gada. vadlini.lu ,,Metodika
2021. gadajaunveidojamo novadu pa5valdlbu darbTbas uzsdk5anai" 13.iadafu "Novada teritorijas
pl6no5ana", kd arT 4emot vEra atustTbas un uzqEmEjdarbTbas komitejas 28.0l.202L atzinumu
(prot.Nr. l, 1.A$) dotajd jautdjumE,

ar 15 balsTm PAR (Stefans Rdzna, Maigurs Krievdns, Arttirs Bogdanovids, Guntars Cepur-rtis,
Jdnis Krievdns, Vitolds Kveders, Jdzeps Maduks, Dainis Milleis, Artis Simanovies, Dace
Stalidzane, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasi4avids, IrEna Ktili4a, Andis (Tsis, Ilvars Kisig, pRET

- nav, ATTURAS - nav, novada dome nolEma:

l. Uzsakt Daugavpils valstspils6tas un Aug5daugavas novada atustTbas programma s 2022.-2027 ,

gadam izstrddi (turpmdk - Att1strbas programma).

2. Sadarboties AttTsUbas programmas izstrddd ar Daugavpils valstspilsEtas un Daugavpils novada
pa5valdlbam.

3. Sadarblbd ar Daugavpils novada pa5valdTbu nodro5indt integrdtds jaunveidojam6 Aug5daugavas
novada daf as sagatavo5anu AttTstTbas programmas dokumentam.

4. Apstiprin6t AttTstTbas programmas izstrddes darba uzdevumu (pielikuma).

5. Apstiprindt par Atust-rbas programmas izstrddes vad-rtaju Daugavpils pilsetas domes
izpilddirektori Sablni Sgepsti.

6' NozTmet Il[kstes novada pa5valdlbas izpilddirektori LIgu Bukovsku par atbildTgo personu par
AtustTbas programmas Aug5daugavas novada dafas izstrddi no Iluksies novada pa5valdTba; puses.

uomes pneKssedetaJs Stefans Razna
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Apstiprinflts
ar Ilfikstes novada domes

202t,gada 28.1anv ara lOmumu Nr. 7,

prot.Nr.3, 5.$

DARBA UZDEVUMS
,,Daugavpils valstspilsEtas un Augidaugavas novada uttt-sttbus programmas
izstrtide"

1. Attrsfibas programmas izstrides mEr[is - izstu-addt Daugavpils valstspilsetas un
Augidaugavas novada attTstibas programmu 2022.-2027.gadam (turpm6k - Atttsfibas
programma), kur6, pamatojoties uz iesaisUto pa5valdibu koplgajd ilgtsp6jlgas attrstibas
stratEgijd izvirzltaliem stratE$iskajiem uzstadTjumiem, tiek izvirzltas teritorijas videja
termir,ra prioritates un apzindti nepieciesamie ieguld-rjumi prioritari risinamo vqadzTbu
apmi erindS anai un iedz-wotdj u dzlv es kv alitdtes vei cin65 anai.

2. AttlsUbas programmas saturs:

2.1. Eso5assitudcijasraksturojums;

2.2. StratEgiskd dafa;

2.3. Rrcrbas pl6ns;

2.4. InvesUciju pldns;

2.5. Programmas rsteno5anasuzraudzbaskArttba;

2.6. Parskats par sabiedribas lldzdalibu.

3. Izstrfldiit vidEja termi4a attlstlbas plflno5anas dokumentu - Daugavpils
valstspilsEtas un AugSdaugavas novada attlsUbas programmu (turpmflk
Programma), paredzot katras pa5valdlbas specifisk6s sadalas un Sadas koplgas
sadafas:

3.1. Vienotu eso5as situAcijas anafrzi;

3.2. Vienotu vid6ja termiqra stratEfisko redzdjumu,

3.3. Koplgds rrclbas plana darblbas un koprgos investTciju projektus,
3.4. Saska4otus uzraudztbas rad-rtdjus, integrejot 56du dokumentu redakcijas,

nep iecie5 amib as gadr.j umd v eic ot datu aktualizdcrlu:
- izstrddes stadijd eso5as Daugavpils pilsetas atsevi5$as sadalas (esos6s

anallze, rlcrbas plans, investrciju pldns, u.c.) Programmai,
- izstrades stadijd eso5as Daugavpils novada atsevi5[<as sadalas (eso5as

analTze, rrclbas plAns, invesUciju plans, u.c.) Programmai,
- spek6 eso5o ll[kstes novada Attrstrbas programm u 2020 .-2026. gadam.

4. Ja atbildigd instit0cij a par ietekmes uz vidi novertejumu ir pienemusi lemumu par
stratOgiskds ietekmes vz vidi procedflras piemEro5anu Programmai, nodro5inat

situ6cijas

situacijas
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5.

normaUvajos aldos par ietekmes uz vidi novOrtesanu noteiktas procedflras ievEro5anu
attieclgi vienam vai abiem pl6no5anas dokumentiem.

Programmas izstr6des tiesiskais pamatojums :

5.1. Likums "Par pa5valdIbam";

5.2. AtUsUbas pldno5anas sistemas likums;
5.3. Teritorijas atUsUbas pl6no5anas likums;

5,4. Administrauvo teritoriju un apdzlvoto vietu likuma Pdrejas noteikumu
9.punkts;

5.5. Ministru kabineta 20t4, gada t4. oktobra noteikumi Nr. 628 'Noteikumi par
pa5valdlbu teritorij as atUsUbas pl6no5anas dokumentiem";

5.6. Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr.970 " Sabiedribas
hdzdallbas k6rtiba atUstrbas plano5anas proces6";

5.7. Likums "Par ietekmes uz vidi novOrtEjumu";

5.8. Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr.157 "Kartiba, kddd veicams
ietekmes uz v idi stratefiskais novdrtEj ums ".

Programmas sadalu izstradi veikt saskaqa ar sp6kd eso5o Latvijas Republikas normatr-vo
aktu prasrbdm, ka arr atbilsto5i spckd eso5ajiem Teritorijas attrsubas plano5anas likuma
grozTjumiem un atbilsto5i spOkd eso5ajiem Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pa5valdlbu teritorijas atUsUbas plano5anas

dokumentiem" grozljumiem, kA arl citiem spEk6 esoiajiem atustrbas plano5anas

dokumentu izstrades noteikumiem. Programmai, t6s gala redakcijas iesnieg5anas brld!
jdatbilst spekd eso5ajiem, apstiprinatajiem teritoriju attTsubas pldno5anas normatrvajiem
aktiem un spekd eso5ajiem normatrvo aktu grozrJumiem.

Par Programmas izstrddi atbild iesaistTto pa5valdibu kopigi izveidotainstit[cija.

Programmas izstrdde 4emt vera Latgales plano5anas refiona speka eso5o ilgtspojlgas
attrstibas stratE$iju, Latvijas ilgtspejigas atustibas strategiju lldz 2030.gadam, Latvijas
Nacionalo attTstrbas pldnu 2021-2027.gadam, Eiropas l-rme4a un citus saisto5os atustrbas
pldnoSanas dokumentus, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Re[ionu komitejas
politiskos dokumentus par Kohezijas politiku pEc 2020.gada.

Izstrdddjot Programmu, saisut abus plano5anas dokumentus atbilsto5i to hierarhiskai
pakartotibai - Programmas sadafas izstrada atbilsto5i viet6jai ilgtspejigas attTstrbas

strategijai.

l0.Nodro5in6t sabiedrlbas pdrstavju lidzdalibu Programmas izstrdde atbilsto5i Ministru
kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr.970 "sabiedrlbas lldzdalibas karttba
atustrbas pldno5anas proces6" un Ministru kabineta 20l4.gada 14. oktobra noteikumiem
Nr.628 "Noteikumi par pa5valdlbu teritorijas atustibas pldno5anas dokumentiem"
nosacrJumiem.

6.

L

8.

9.
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ll,Programmas izstrEdi veikt saska46 ar spek6 eso5o Latvijas Republikas normatrvo aktu
prasrbam un Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un refiondlas atustibas ministrijas
metodiskiem ieteikumiem.

2. Programmas sadalu izstrddes process un izpildes termi4i:
Nr.

p.k
Pasiikums Termi4S

(ieskaitot)

1. Sagatavolanf,s Programmas izstriidei 2021.gada
janvdris

1.1 Katras iesaisUtds domes lCmumu pie4emsana par kopTgas Programmas

izstrddes uzsak5anu

1.2. LEmumu par Programmas izstrddes uzsdk5anu nosiitTsana Latgales
pldnosanas re$ionam un ievietosana teritorijas attTstrbas plEnosanas

informdcij as sistEmd (TAPIS).

Pazi4ojuma par Programmas izstrddes uzsdksanu publicEsana iesaistTto

pa5valdrbu mdjas lapds un vietEjd laikrakstd

1.3. Programmas izstrddes detalizdta darba pldna un sabiedrTbas lldzdallbas
plana izstrdde, apspriesana iesaistTto pa5valdTbu koplgi izveidot6
lnstrtucua.

1,4. Pazi4ojuma par sabiedr-rbas ltdzdahbas iespEjdm sagatavo5ana,

publice5ana mdjas lapds un viet6jd laikrakstd, nostitTSana Latgales

p lsno5anas re$ionam publicE5anai td m6j aslapd.

1,5. lldzTga lTmer,ra pldno5anas dokumentu anallze

ar Latgales pldno5anas refionu un valsts

Saist-rtu augstdka un

(t.sk. konsultdcijas

instirucijam).

) Strat0$iskais ietekmes uz vidi novErt6jums 202l.gada
janvdris

2.1 Konsultdcijas ar attieclgo Valsts vides dienesta re$iondlo vides
p6rvaldi, ka arT Dabas aizsardzlbas pdrvaldi un Vesellbas inspekciju
par Programmas Isteno5anas iespEjamo ietekmi uz vidi un cilvOka

veselTbu. Iesnieguma nos[tTsana vides pdrraudzlbas valsts birojam par

SI\IN piemEro5anu/nepiem6ro5anu pldno5anas dokumentiem.

3. Programmas sadalu izstrf,de 202l.gadamaijs

3.1 Daugavpils pils6tas, Daugavpils novada

sadalu un IlDkstes novada atsevi5ko sadalu

atsevi5l,<o izstrdde esoSo

no sp6kd eso5ds Il[kstes
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novada atUstTbas programmas 2020.-2026.gadam (eso5ds situdcijas
anallzes, rTcTbas plana, investTciju pldna, u.c.) integr6Sana vienotd
esoSds situacij as anallz1.

3.2. Darbs pie Daugavpils valstspilsEtas un Aug5daugavas novada
strat6giskas dafas izstrSdes (vienota vidEja termi4a stratEgiska
redz6juma), piesaistot nozafli ekspertus, viedokfu llderus, 4emot vEr6
pldnosanas dokumenta hierarhisko pakartotTbu ilgtspEjrgas attTstrbas

stratOgijai. Koplgo rTcTbas plSna darbTbu un koplgo investrciju projektu
identificEsana un iekfausana dokumentd. Saska4otu uzraudzrbas
rdd-rtdju noteikSana.

J.J. Katras pa5valdlbas specifisko vidEja termi4a stratEgisko m6r[<u, kas
pakfauti ilgtsp6jTgas atUsUbas stratEgij6 noteiktajiem attTsUbas
uzstddTjumiem, identificEsana un iek!au5ana dokumenta. Katras
paSvaldtbas atsevi5lgo rlclbas pldna darblbu un investTciju projektu
identific6Sana un iekfausana dokumentd. Specifisko uzraudzTbas
radTtdju noteik5ana.

4. Programmas l.redakcijas publiska apsprie5ana 202l.gada jnlijs

4,7 PiedaliSanas Programmas l. redakcijas
organ i zE5an d,, r ezultdtu apkopo 5an6.

publiskas apsprieSanas

4.2, Programmas 1. redakcijas publiskds apspriesanas rezultatu izvErtEsana
plEnosanas dokumentu izstrddes darba grupd/attTsubas pldnosanas
komisija.

4.3. Programmas sadalu pilnveido5ana,

rezultdtus un instit[ciju sniegtajos
priekSlikumus.

4emot vErd publiskds apsprie5anas

atzinumos nordd-rtos iebildumus un

5. Programmas gala redakcija Ne vEldk kd lidz
202l.gada

29.oktobrim

5.1 Programmas gala redakcijas izstrdde, 4emot vErd publiskds
apspriesanas rezultatus un instit[ciju sniegtajos atzinumos nordd-rtos

iebildumus un priek5likumus

l3.Nepiecie5amrbas gadTjumd aktualizdt izstrddes termir,rus pec Programmas 1. redakcijas
izstrddes.

Domes priek5sEd6tdjs Stefans R6zna
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1.4.  Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumi: 

 

1) Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta sēdes lēmums Nr.119 (protokols Nr.7., 

36.&) “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra lēmumā Nr.2747 “Par Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”. 
 

2) Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta sēdes lēmums Nr.120 (protokols Nr.7., 

37.&) “Par grozījumu Ilūkstes novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.7 “Par Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”. 
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Reģ. Nr. 40900036310, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422238,  e-pasts pasts@augsdaugavasnovads.lv, 

www.augsdaugavasnovads.lv 

 

 

 

 

Augšdaugavas novada pašvaldība 
Dome 

 

 

L Ē M U M S 
Daugavpilī 

2021.gada 26.augustā          Nr.119 
           Protokols Nr.7., 36.&                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2021.gada 1.februāra lēmumā Nr.2747 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija 
lēmumu Nr.1 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” un 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 15.jūlija saistošajiem noteikumiem 
Nr.3 “AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”, Augšdaugavas 
novada pašvaldības dome, balsojot ar 15 balsīm par (Vitālijs Aizbalts, Jānis Belkovskis, 
Viktors Jasiņavičs, Maigurs Krievāns, Arvīds Kucins, Pāvils Kveders, Reinis Līcis, 
Aleksejs Mackevičs, Dainis Millers, Gunta Okmane, Dzintars Pabērzs, Aivars Rasčevskis, 
Deniss Sarafaņuks, Aleksandrs Sibircevs, Regīna Tamane), pret – nav, atturas – nav, 
nolemj:  

  
 
Izdarīt Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra lēmumā Nr.2747 “Par 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-
2027.gadam izstrādes uzsākšanu” grozījumu un izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

 
“6. Nozīmēt Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu 

par atbildīgo personu par Attīstības programmas Augšdaugavas novada daļas izstrādi.”. 
 
 
 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs      A.Kucins 
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Reģ. Nr. 40900036310, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422238,  e-pasts pasts@augsdaugavasnovads.lv, 

www.augsdaugavasnovads.lv 

 

 

 

 

Augšdaugavas novada pašvaldība 
Dome 

 

 

L Ē M U M S 
Daugavpilī 

2021.gada 26.augustā          Nr.120 
           Protokols Nr.7., 37.&                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
Par grozījumu Ilūkstes novada domes 

2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.7 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija 
lēmumu Nr.1 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu” un 
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 15.jūlija saistošajiem noteikumiem 
Nr.3 “AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”, Augšdaugavas 
novada pašvaldības dome, balsojot ar 15 balsīm par (Vitālijs Aizbalts, Jānis Belkovskis, 
Viktors Jasiņavičs, Maigurs Krievāns, Arvīds Kucins, Pāvils Kveders, Reinis Līcis, 
Aleksejs Mackevičs, Dainis Millers, Gunta Okmane, Dzintars Pabērzs, Aivars Rasčevskis, 
Deniss Sarafaņuks, Aleksandrs Sibircevs, Regīna Tamane), pret – nav, atturas – nav, 
nolemj:  

  
 
Izdarīt Ilūkstes novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.7 “Par Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes 
uzsākšanu”  grozījumu un svītrot 6.punktu. 

  
 
 
 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs      A.Kucins 
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2. PAZIŅOJUMI PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANU UN  
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM  

 

 

2.1. Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) 
 

2.2.  Daugavpils pilsētas pašvaldības plašsaziņas līdzekļos 

 

2.3.  Daugavpils novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos (no 01.07.2021. Augšdaugavas novada pašvaldība) 
 

2.4.  Ilūkstes novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos (no 01.07.2021. Augšdaugavas novada pašvaldība) 
 

2.5.  Citos plašsaziņas līdzekļos 
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2.1. Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070  
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https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070


 

 

2.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības plašsaziņas līdzekļos: 

 

1) Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-

attistiba/daugavpils-pilsetas-attistibas-programmas-2021.-2027.gadam-izstrade (16.02.2021.) 

 

2) Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-

zinas/daugavpils-pilsetas-daugavpils-novada-un-ilukstes-novada-pasvaldibas-izstrada-kopigus-attistibas-

planosanas-dokumentus (17.03.2021.) 
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3/10/2021 Daugavpils valstspilsētas un jaunveidojamā Augšdaugavas novada attīstības plānošana

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/daugavpils-pilsetas-attistibas-programmas-2021.-2027.gadam-izstrade 1/2

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN JAUNVEIDOJAMĀ
AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

Daugavpils pilsētas dome ir uzsākusi aktīvu darbu pie jaunās pilsētas attīstības programmas (AP
2027) izstrādes. Daugavpils pilsētas attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums
Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Attīstības programmas līdz 2027.gadam izstrāde ir uzsākta, pamatojoties uz 2020.gada 13.augusta
Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.341 un tiek veikta, pašvaldībai sadarbojoties ar SIA
“Reģionālie projekti”.

Domes lēmums Nr.341

AP 2027 izstrādes ietvaros no 5. līdz 20.oktobrim tika organizēta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja,
lai uzzinātu sabiedrības viedokli par pilsētas attīstības vajadzībām.

Attīstības programmas izstrādes ietvaros tiek organizēta iedzīvotāju aptauja
Iedzīvotāju aptaujas kopsavilkums
Uzņēmēju aptaujas kopsavilkums

 

Daugavpils pilsētas dome 11.februārī pieņēma lēmumus par Daugavpils valstspilsētas un
Augšdaugavas novada kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas
izstrādes uzsākšanu. Lēmums tiks pieņemts, balstoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumiem, kas nosaka to, ka pēc 2021. gada 1. jūlija Daugavpils
valstspilsētas pašvaldība ar Augšdaugavas novada pašvaldību, ko veidos Daugavpils novada un
Ilūkstes novada pašvaldības, sadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas izstrādē, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu.

Kopīgi ar jaunveidojamā Augšdaugavas novada pašvaldībām tiks strādāts pie ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādes, šajā dokumentā tiks de�nēta kopīgā pašvaldību ilgtermiņa
attīstības vīzija, mērķi, prioritātes un kopīga telpiskās attīstības perspektīva.

Savukārt, attīstības programmā, kas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, tiks
noteiktas pašvaldību kopīgās un atsevišķās speci�skās vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni
to īstenošanai, investīciju projekti un plānotais �nansējuma apjoms, kā arī �nansējuma avoti.

Domes lēmums Nr.58

Domes lēmums Nr.59

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajiem jaunumiem saistībā ar attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
domes mājas lapā sadaļā “Pilsētas attīstība”. Jautājumu, priekšlikumu vai neskaidrību gadījumā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.02.2021, 11:56
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https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Lem_341.pdf
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3/10/2021 Daugavpils valstspilsētas un jaunveidojamā Augšdaugavas novada attīstības plānošana

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/daugavpils-pilsetas-attistibas-programmas-2021.-2027.gadam-izstrade 2/2

aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu attistiba@daugavpils.lv
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3/29/2021 Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības izstrādā kopīgus attīstības plānošanas dokumentus

https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/daugavpils-pilsetas-daugavpils-novada-un-ilukstes-novada-pasvaldibas-izstrada-ko… 1/2

DAUGAVPILS PILSĒTAS, DAUGAVPILS NOVADA UN ILŪKSTES
NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀ KOPĪGUS ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS DOKUMENTUS Pilsētas ziņas

Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un
Ilūkstes novada pašvaldības šī gada sākumā ir
pieņēmušas lēmumu par Daugavpils
valstspilsētas un Augšdaugavas novada
kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
attīstības programmas izstrādes uzsākšanu.
Lēmumi tika pieņemti, balstoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumiem, kas nosaka to, ka
pēc 2021. gada 1. jūlija Daugavpils
valstspilsētas pašvaldība ar Augšdaugavas

novada pašvaldību, ko veidos Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības, sadarbojas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, lai nodrošinātu administratīvi
teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu.  
Kopīgi ar jaunveidojamā Augšdaugavas novada pašvaldībām tiks strādāts pie ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādes, šajā dokumentā tiks de�nēta teritorijas ilgtermiņa attīstības
vīzija, mērķi un prioritātes. Savukārt, attīstības programmā, kas ir vidēja termiņa attīstības
plānošanas dokuments, tiks noteiktas pašvaldību kopīgās vidēja termiņa prioritātes un rīcības
virzieni to īstenošanai, iespējamie investīciju projekti un plānotais �nansējuma apjoms, kā arī
�nansējuma avoti, no kuriem varētu piesaistīt �nanšu resursus šo projektu realizācijai.

Plānots, ka pašvaldību kopīgo attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas sabiedriskai
apspriešanai tiks nodotas 2021.gada vasarā. Kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas izstrādi vada Daugavpils pilsētas dome.

Pašvaldība aicina sekot līdzi aktuālajiem jaunumiem saistībā ar attīstības plānošanas dokumentu
izstrādi domes mājas lapā, sadaļā “Pilsētas attīstība”, kā arī sniegt savus teritorijas attīstības
priekšlikumus, rakstot uz e-pastu: attistiba@daugavpils.lv

 

Plānošanas procesam varat sekot līdzi:

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695

Daugavpils pilsētas domes mājas lapā https://ej.uz/Daugavpils_planosana_2021

Daugavpils novada domes mājas lapā https://ej.uz/D_novada_planosana_2021

Ilūkstes novada domes mājas lapā https://ej.uz/I_novada_planosana_2021

17.03.2021, 09:58  134
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2.3. Daugavpils novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos: 

 

1) Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/jaunv

eidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana/ 

 

2) Daugavpils novada pašvaldības izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis” (2021.gada februāris) 
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3131/DNVestis_Nr_122-1.pdf  

 

3) Daugavpils novada pašvaldības izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis” (2021.gada marts) 
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/post/69979/DNVestis_Nr_123.pdf (informācija par 
aptaujas norisi) 
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3/10/2021 Jaunveidojamā Augšdaugavas novada attīstības plānošana - Daugavpils novada dome

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/jaunveidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana/ 1/1

JAUNVEIDOJAMĀ AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

2021.gada 1.februāra lēmums Nr.2746 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”

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

2021.gada 1.februāra lēmums Nr.2747 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības
programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

Virtuālais asistents uzziņām un jautājumiem saistībā ar Covid-19
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https://www.daugavpilsnovads.lv/
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3/31/2021 Jaunveidojamā Augšdaugavas novada attīstības plānošana - Daugavpils novada dome

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/jaunveidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana/ 1/2

JAUNVEIDOJAMĀ AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

2021.gada 1.februārī Daugavpils novada dome ir pieņēmusi lēmumus par darba uzsākšanu pie Daugavpils
valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgas attīstības programmas un Daugavpils valstspilsētas un
Augšdaugavas novada kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes.

2021.gada 1.februāra lēmums Nr.2746 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”

2021.gada 1.februāra lēmums Nr.2747 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības
programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

Lēmumi tika pieņemti, balstoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumiem, kas
nosaka to, ka pēc 2021. gada 1. jūlija Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar Augšdaugavas novada pašvaldību, ko
veidos Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības, sadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
attīstības programmas izstrādē, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu. Tie būs
galvenie dokumenti, kas noteiks jaunizveidotā Augšdaugavas novada pašvaldības attīstības virzienus. Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas dokumentā tiks de�nēti novada un pilsētas pašvaldību kopīgi ilgtermiņa attīstības vīzija, mērķi
un prioritātes. Savukārt attīstības programma ietvers kopīgas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzienus
ilgtspējīgās attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programmā tiks
noteikti arī investīciju projekti un plānotie �nansējuma apjomu. Abu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes
kārtība un saturs ir noteikti tiesību aktos. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumiem līdz 2021. gada 30. jūnijam šo kopīgu attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi vada
Daugavpils pilsētas dome kā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju
reģistra datiem.

Aicinām sekot līdzi attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitai. Savus attīstības priekšlikumus var sniegt jau
tagad, rakstot uz e-pastu: planojam.novadu@dnd.lv

Plānots, ka pašvaldību kopīgo attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas sabiedriskai apspriešanai tiks nodotas
2021.gada vasarā.

Informācija par plānošanas procesu ir pieejama šeit:

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695
Daugavpils pilsētas domes mājas lapā https://ej.uz/Daugavpils_planosana_2021
Daugavpils novada domes mājas lapā https://ej.uz/D_novada_planosana_2021
Ilūkstes novada domes mājas lapā https://ej.uz/I_novada_planosana_2021

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

Lai uzzinātu Daugavpils novada iedzīvotāju viedokli par dzīvi novadā, lai labāk izprastu sabiedrības vajadzības un
izaicinājumus, Daugavpils novada dome no šī gada 1.aprīļa līdz 2021. gada 25. aprīlim organizē iedzīvotāju

j Ai ild j k i i j š ld b k l j k li i i i kšlik
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aptauju. Aizpildot aptaujas anketu, ir iespēja novērtēt pašvaldības pakalpojumu kvalitāti un sniegt priekšlikumus
savas dzīves vides uzlabošanai. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanai un administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanas gaitā jaunizveidotā Augšdaugavas novada un Daugavpils pilsētas kopīgas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un kopīgas attīstības programmas izstrādei. 
Atbildēt uz anketas jautājumiem ir iespējams elektroniski, kā arī papīra formātā. Anketu var izdrukāt no pašvaldības
mājaslapas, saņemt to Daugavpils novada domē vai novada pagastu pārvaldēs. Aizpildītās anketas veidlapas
lūdzam novietot Daugavpils novada domē iedzīvotāju iesniegumiem paredzētā pastkastītē (Daugavpils, Rīgas iela
2), kā arī ikvienā pagasta pārvaldē speciāli tam paredzētajā urnā. Aizpildītu anketu var arī atsūtīt pa pastu uz adresi:
Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401. 
Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar aptaujas rezultātiem varēs iepazīties
Daugavpils novada pašvaldības interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Daugavpils Novada Vēstis”.

Aptauja elektroniski tiešsaistē ir pieejama šeit: http://webanketa.com/forms/6cs32c9p6wqkacv268rkge9m/ 
Aptaujas anketa izdrukai paredzētā formātā ir pieejama šeit: Anketa

Iepriekš pateicamies par veltīto laiku!

Attīstības pārvalde 
Daugavpils novada dome 
Tālr.65476882

Daugavpils novada uzņēmēju aptauja

Tuvākajā laikā Daugavpils novads pārtaps par Augšdaugavas novadu. Gatavojoties tam, Daugavpils novada dome
savas kompetences robežās ir uzsākusi darbu pie Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes.

Novada pašvaldībai ir svarīga komersantu līdzdalība šajā procesā. Lai tā būtu pilnvērtīgāka, ir sagatavota aptaujas
anketa. Izteiktais viedoklis palīdzēs veidot tieši novada uzņēmēju vajadzībām piemērotu komercdarbības vidi un
atbalsta sistēmu.

Aicinām līdz 2021. gada 31. martam aizpildīt piedāvāto anketu. 
Aptaujas anketa ir elektroniska, un to var aizpildīt šajā vietnē:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfygzy_f0iQs6fW-z50BtQbQS-
BfHbRHKOi6bJQOFnBXhi4qw/viewform?usp=sf_link  

Pateicamies par sadarbību!

Daugavpils novada domes 
Attīstības pārvalde 
planojam.novadu@dnd.lv
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D a u g a v p i l s  n o v a d a  d o m e s  l ē m u m i
2021. gada 28. janvāra sēdē pieņemti 90 lēmu-

mi:
• Izdeva saistošos noteikumus “Par sociālo palīdzību 

Daugavpils novadā”, “Par maznodrošinātās mājsaim-
niecības statusa noteikšanu Daugavpils novada pašval-
dībā”, “Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Viš-
ķi” maksas komunālie pakalpojumi Ambeļu pagastā”, 
“Grozījumi Daugavpils novada domes 2018. gada 31. 
maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par brīvprātīgās 
iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novadā””, “Par Dau-
gavpils novada domes 2012. gada 11. oktobra saistošo 
noteikumu Nr.19 „Par trūcīgas ģimenes (personas) sta-
tusa noteikšanu Daugavpils novadā” atzīšanu par spē-
ku zaudējušiem”. 

• Precizēja novada domes 29.12.2020. saistošos no-
teikumus Nr.65 “Grozījumi Daugavpils novada domes 
2016. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.6 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem Daugavpils novada pašval-
dībā””.

• Izdeva nolikumu “Grozījumi Daugavpils novada 
domes 2020. gada 16. janvāra nolikumā Nr. 77 “Špoģu 
vidusskolas nolikums””.

• Apstiprināja Daugavpils sadarbības teritorijas civi-
lās aizsardzības plānu.

• Izsludināja novada domes grantu konkursu “Par 
granta piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projek-
tiem 2021. gadā” un apstiprināja konkursa nolikumu.

• Apstiprināja novada pašvaldības ceļu fonda līdzek-
ļu sadali 2021. gadam.

• Noteica, ka novietot galdus, uzsliet teltis vai novie-
tot pārvietojamās nojumes priekšvēlēšanu aģitācijai 
no plkst. 00.00 līdz plkst. 24.00 nedrīkst pašvaldības 
parkos, stadionos un sporta laukumos un tuvāk par 50 
metriem no ēkām, kurās izvietotas valsts vai pašval-
dības institūcijas, no ēkām, kurās komersanti veic ko-
mercdarbību, kas saistīta ar izglītību, kultūru, sociālo 
aprūpi vai veselības aprūpi, no reliģisko organizāciju 
dievnamiem vai kulta celtnēm.

• Apstiprināja pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju  darba samaksai un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām paredzētās valsts budže-
ta mērķdotācijas sadali no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.

• Grozīja novada domes 01.10.2020. lēmumu Nr.2499 
“Par Daugavpils novada pašvaldības vispārējās izglītī-
bas iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu, sporta sko-
las vadītāju, vadītāju vietnieku, metodiķu un pedagogu 
darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstipri-
nāšanu” un izteica 2.pielikumu “Daugavpils novada 
sporta skolas vadītāja, vadītāja vietnieka un pedagogu 
darba slodzes 2020./2021. mācību gadam” jaunā redak-
cijā.

• Grozīja novada domes 26.11.2020. lēmuma 
Nr.2551 “Par Medumu pamatskolas pievienošanu 
Sventes vidusskolai” 2.punktu, nosakot, ka Sventes 
vidusskolas programmu īstenošanas vietā “Medumi” 
tiks īstenota Pamatizglītības programma 1.-6. klasei 
(kods 11011111) un Vispārējās pirmsskolas izglītības 
programma (kods 01011111).

• Noteica, ka ar 01.03.2021. ūdenssaimniecības sa-
biedriskos pakalpojumus Ambeļu pagasta teritorijā no-
drošina pašvaldības aģentūra “Višķi”.

• Grozīja novada domes 27.10.2020. lēmumu 
Nr.2520 „Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpoju-
ma Demenes pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas 
dienvidlatgales starppašvaldību organizācija””, nosa-
kot līguma spēkā stāšanās brīdi – 01.06.2021.

• Grozīja novada domes 27.10.2020. lēmumu 
Nr.2521 „Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpo-
juma Nīcgales pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrī-
bai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimnieko-
šanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācija””, 
nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi – 01.06.2021.

• Grozīja novada domes 27.10.2020. lēmumu Nr.2522 
„Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Višķu 
pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatga-
les starppašvaldību organizācija””, nosakot līguma spē-
kā stāšanās brīdi – 01.06.2021.

• Palielināja SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 
pamatkapitālu un apstiprināja pamatkapitāla palieli-
nāšanas noteikumus un statūtus jaunā redakcijā.

• Atbalstīja biedrības “19 naglas” projekta ieceres 
iesniegšanu Aktīvo iedzīvotāju fonda izsludinātāja pro-
jektu konkursā “Kapacitātes projekti” un Daugavpils 
novadam piedalīties projektā kā sadarbības partnerim.

• Atbalstīja Izglītības pārvaldes ieceri piedalīties 
Eurodesk reģionālo koordinatoru atlases konkursā.

• Atļāva novada domei iesniegt projektu “Sabiedrī-
bas informēšanas pasākumu nodrošināšana par Sven-

tes ezera, Medumu ezera, Smiļginu ezera un Baltezera  
zivju resursu aizsardzību” Zivju fonda atbalsta saņem-
šanai.

• Grozīja novada domes 17.10.2019. lēmumu Nr. 1767 
“Par Špoģu vidusskolas Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060123 
“Mūsdienu izglītības īpatnības pirmskolā, sākumskolā 
un pamatskolā”  atbalstīšanu” un apstiprināja projekta 
ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 12.09.2019. lēmumu 
Nr.1705 “Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskās partnerības 
projekta Nr.2019-1-FR01-KA229-062102_3 “Lepni būt 
par eiropiešiem!” (“Fiers d’être européens!”) īstenošanu 
Biķernieku pamatskolā” un izteica projekta ieņēmumu 
un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 12.09.2019. lēmumu Nr.1706 
“Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pa-
matdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskās partnerības pro-
jekta Nr.2019-1-IT02-KA229-062301_5 “Veselīgs dzī-
ves veids – ceļš uz dzīvi” (“Healthy Styles – Pathways 
for Life”) īstenošanu Biķernieku pamatskolā” un izteica 
projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr.1052 
“Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 “Dienvidlatgales paš-
valdību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdar-
bības attīstībai” ieņēmumu un izdevumu tāmes ap-
stiprināšanu” un izteica ieņēmumu un izdevumu tāmi 
jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 26.11.2020. lēmumu Nr.2558  
“Par projektā Nr.5.6.2.0/17/I/036  “Dienvidlatgales paš-
valdību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās 
aktivitātes paaugstināšanai” papildus iekļautās darbī-
bas ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” un 
izteica projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi jaunā 
redakcijā.

• Grozīja novada domes 31.05.2018. lēmumu 
Nr.830 “Par 5.5.1. specifi skā atbalsta mērķa projekta 
Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ieņēmumu un 
izdevumu tāmes apstiprināšanu” un apstiprināja pro-
jekta ieņēmumu un izdevumu tāmi novada domes da-
ļai jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 27.12.2019. lēmumu Nr.1891 
“Par projekta  Nr. LV-RU-018  ”Amatniecība bez robe-
žām” (Craftsmanship without Borders) īstenošanu un 
ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu” un 
izteica projekta ieņēmumu un izdevumu tāmi novada 
domes daļai jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 12.07.2018. lēmumu Nr.937 
“Par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības program-
mas projekta Nr. LLI-337 “Zarasu rajona un Daugav-
pils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma 
un uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstīšana, izman-
tojot sociālkultūras pasākumus (Radītu, lai paliktu)” 
īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes apstip-
rināšanu” un izteica projekta ieņēmumu un izdevumu 
tāmi jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 11.07.2019. lēmumu Nr.1563 
“Par projekta Nr. ENI-LLB-1-216 “Dvinas/Daugavas 
ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata pras-
mju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai pa-
audzei” īstenošanu un ieņēmumu un izdevumu tāmes 
apstiprināšanu” un izteica projekta ieņēmumu un izde-
vumu tāmi jaunā redakcijā.

• Grozīja novada domes 23.07.2020. lēmumu Nr.2327 
“Par projekta “Daugavpils novada un Zarasu rajona 
lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, 
kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes  (akronīms 
“Mūžam jauns”) uzsākšanu” un izteica projekta ieņē-
mumu un izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

• Atļāva Sociālā dienesta struktūrvienībai “Dienas 
aprūpes centrs invalīdiem un pensijas vecuma perso-
nām” papildus projekta “Deinstitucionalizācijas pa-
sākumu īstenošana Latgales reģionā” paredzētajai 
mērķgrupai, sniegt dienas aprūpes centra pakalpoju-
mu neizvērtētām personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem no novada  pašvaldības budžeta līdzekļiem un 
apstiprināja projekta ieņēmumu un izdevumu tāmes 
grozījumus.

• Grozīja novada domes 25.06.2020. lēmumu 
Nr.2243 “Par aizņēmumu pašvaldības investīciju pro-
jekta “Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve c. Naujene, 
Naujenes pagastā Daugavpils novadā” īstenošanai”, 
nosakot  aizņēmumu 264338,31 euro apmērā un piešķi-
rot līdzfi nansējumu 136009,64 euro apmērā. 

• Grozīja novada domes 23.07.2020. lēmumu Nr.2287 
“Par aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Baz-
nīcas ielas pārbūve c. Silene, Skrudalienas pagastā, 
Daugavpils novadā” īstenošanai”, nosakot  aizņēmumu 
142307,90 euro apmērā un paredzot līdzfi nansējumu 

78049,73 euro apmērā. 
• Nolēma nodod Naujenes pagasta pārvaldei apsaim-

niekošanā un lietošanā pašvaldības ceļu “Butiški-Židi-
na” un Maļinovas pagasta pārvaldei -  pašvaldības ceļu 
“Valsts ceļš-Kurpenišķi-Janciški”, kas tika pārņemti 
novada domes valdījumā projekta „Daugavpils novada 
pašvaldības ceļu  pārbūve” realizācijai, kā arī projekta 
īstenošanas laikā no jauna izveidotos inženierbūves un 
satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus. 

• Nolēma nodot no Višķu pagasta pārvaldes bilances 
novada domes bilancē Višķu pagasta pārvaldei apsaim-
niekošanā un lietošanā nodotā pašvaldības ceļa „Grāvi-
ņi-Višķu tehnikums”, kas tika pārņemts novada domes 
valdījumā projekta”Daugavpils novada pašvaldības 
ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības at-
tīstības sekmēšanai” realizācijai, posma asfaltbetona 
seguma atjaunošanas izmaksas 131582,03 euro. 

• Nolēma nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāma-
tā uz pašvaldības vārda uz nedzīvojamo telpu Nr.23, 
,,1’’, Višķu tehnikums, Višķu pagastā.

• Noteica nosacīto cenu 5 pašvaldības nekustama-
jiem īpašumiem Demenes, Līksnas, Maļinovas un 
Sventes pagastā.

• Nodeva atsavināšanai 3 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kalkūnes, Maļinovas un Višķu pagastā.

• Nolēma atsavināt 4 pašvaldības nekustamos īpašu-
mus Līksnas, Naujenes un Tabores pagastā.

• Nolēma pārdot 2 pašvaldības nekustamos īpašu-
mus Višķu pagastā.

• Nolēma pārdot izsolē 10 pašvaldības nekustamos 
īpašumus Kalkūnes, Laucesas, Līksnas, Naujenes, Nīc-
gales, Tabores, Vaboles, Vecsalienas, Višķu pagastā un 
apstiprināja izsoles noteikumus.

• Apstiprināja izsoles rezultātus uz 6 pašvaldības ne-
kustamajiem īpašumiem Kalupes, Maļinovas un Nau-
jenes pagastā. 

• Atzina izsoles par nenotikušām uz 6 pašvaldības 
nekustamajiem īpašumiem Biķernieku, Kalkūnes, Sa-
lienas, Vecsalienas un Višķu pagastā.

• Izbeidza atsavināšanas procesu uz 2 pašvaldības 
nekustamajiem īpašumiem Salienas un Vecsalienas 
pagastā.

• Noteica sociālā dzīvokļa statusu izīrētajam pašval-
dības divistabu dzīvoklim Nr.8, Skolas iela 5, Nīcgale, 
Nīcgales pagastā.

• Pieņēma 13 lēmumus zemes jautājumos.
• Apstiprināja publiskā apspriešanas rezultātus par 

koku ciršanu Salienas, Vecsalienas un Višķu pagasta 
teritorijās.
2021. gada 1. februāra ārkārtas sēdē pieņemti 

6 lēmumi:
• Izdeva saistošos noteikumus “Daugavpils novada 

pašvaldības budžets 2021. gadam”.
• Grozīja Daugavpils novada domes deputātu, iestāžu 

vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas reglamentu 
un ar 01.02.2021. izteica novada domes 25.01.2018. lē-
muma Nr.565 “Par Daugavpils novada domes deputā-
tu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas 
reglamentu” 1.pielikumu jaunā redakcijā.

• Apstiprināja Daugavpils novada attīstības prog-
rammas 2012.-2018. gadam Investīciju plānu 2021.-
2023. gadam.

• Nolēma uzsākt Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijas līdz 2030. gadam izstrādi, sadarbojoties ar Dau-
gavpils pilsētas un Ilūkstes novada pašvaldībām, un 
apstiprināja stratēģijas izstrādes darba uzdevumu.

• Nolēma uzsākt Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-
2027. gadam izstrādi, sadarbojoties ar Daugavpils pil-
sētas un Ilūkstes novada pašvaldībām, un apstiprināja 
Attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu.

• Noteica šādas 2021./2022. mācību gadā atbalstā-
mās augstākās izglītības studiju specialitātes un studē-
jošo skaitu, kuriem var tikt piešķirtas Daugavpils nova-
da pašvaldības stipendijas: bakalaurs inženierzinātnēs 
– 2 (diviem) topošajiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1. 
kursa studenti, logopēds/audiologopēds – 1 (vienam) to-
pošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1. kursa students, 
krievu valodas kā svešvalodas pedagogs (ar angļu valo-
du kā otro valodu) – 1 (vienam) topošajam speciālistam, 
kurš ir vismaz 2. kursa students un lauksaimniecības 
speciālists ar specializāciju lopkopībā – 1 (vienam) to-
pošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1. kursa students.

 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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Atbildīgie par izdevumu: Daugavpils novada domes
Lietu pārvaldes Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa
e-pasts: vestis@dnd.lv
Par raksta saturu un faktu precizitāti atbild tā autors.
Paldies visiem, kuri palīdzēja informatīvā izdevuma tapšanā!

Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevums 
„Daugavpils Novada Vēstis”
Izdevējs: Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tirāža – 7069 eks., izdevums, iznāk vienu reizi mēnesī
Iespiests: SIA “Poligrāfi jas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15A, Rīga
Izdevums iznāk kopš 2011. gada 3. marta

P U B L I S K Ā  A P S P R I E Š A N A

No šī gada 15. februāra Daugavpils novada iedzīvotāju 
ģimenēs dzimuši 3 bērniņi - viena meitene un divi puikas.

Februārī laulību noslēguši 8 pāri,
 no tiem 2 pāri ir novada iedzīvotāji.

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozā-
ģēt kokus ārpus meža teritorijas:

• 5 bērzus Višķu ciemā, Aglonas ielā 45.
Priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt Višķu pagasta pārvaldē (Skolas 

ielā 17, Špoģu ciemā) no 25. marta līdz 15. aprīlim.
Publiskā apspriešana notiks 16. aprīlī plkst. 9.00 Višķu ciemā, Aglonas 
ielā 45. 

Rolands Kļavinskis godam pārstāv Latviju 
starptautiskā mērogā

Ražīgi un panākumiem bagātīgi iesā-
cies 2021. gads Špoģu Mūzikas un māks-
las skolas akordeona klases audzēknim 
Rolandam Kļavinskim (skolotāja Vija 
Petrova).

27. februārī jau otro reizi Rolands pie-
dalījās online koncertā, ko rīkoja Serbijas 
akordeonistu radošā apvienība „Accor-
dion Constelation” (mūsu akordeonista 
debija notika Ziemassvētku un Jaunga-
da koncertu ciklā). Šoreiz koncerts tika 
veltīts slāvu komponistu daiļradei, līdzās 
jaunajiem un profesionālajiem akordeo-
nistiem no Serbijas, Bosnijas un Herce-
govinas, Krievijas, Polijas, Baltkrievijas, 
Horvātijas un Lietuvas Rolands bija vie-
nīgais Latvijas pārstāvis.

2.-15. martā Krievijā norisinājās 
X Starptautiskais mūziķu konkurss 
“Grand Music Art”, kas ik gadu tiek rī-
kots sadarbībā ar vadošajām profesio-
nālās ievirzes mūzikas skolām Krievijā, 
žūrijas darbā aicinot atzītus dažādu mū-
zikas specialitāšu profesionāļus no visas 
pasaules. Šī konkursa pieredze bija ne-
parasta ar to, ka sacensties nācās vienā 
kategorijā ne vien ar dažādu valstu akor-
deonistiem un bajānistiem, bet arī ar citu 

tautas instrumentu (balalaikas, dom-
bras u.c.) spēlētājiem. Konkurss sniedz 
atgriezeniskās saiknes iespējas, piedā-
vājot dalībniekiem un viņu pedagogiem 
piedalīties meistarklasēs un lekcijās, 
kur var konsultēties, saņemt atbildes uz 
aktuāliem jautājumiem un žūrijas ko-
mentārus par atskaņojamo programmu. 
Konkursa rezultātā Rolands Kļavinskis 
savā vecuma grupā izcīnīja Diplomu par 
I vietu, kā arī saņēma žūrijas atzinīgus 
komentārus.

Savukārt 17.-21. martā Mogiļovā 
(Baltkrievija) notika III Starptautiskais 
akordeonistu un bajānistu konkurss 
„Mogiļovskije naigriši – 2021”. Šogad tas 
norisinājās gan klātienē, gan attālināti. 
Klātienes dalībnieku no Baltkrievijas 
uzstāšanos varēja vērot, pateicoties tieš-
saistes pieslēguma iespējām, savukārt 
citu valstu pārstāvju sniegumus žūrija 
vērtēja pēc iesūtītajiem videoierakstiem. 
Pēc konkursa žūrijas lēmuma Rolanda 
Kļavinska sniegums tika novērtēts ar 
augstāko rezultātu un I vietu.

Lepojamies un vēlam izturību un uzcī-
tību, gatavojoties ieplānotajām mūzikas 
sacensībām arī turpmāk!

Lielo talku arī šogad plāno “SOLO” režīmā

Lai rūpētos par Latviju – tās tīrību 
un ilgtspējību, jau četrpadsmito gadu 
pēc kārtas norisināsies Lielā Talka. 
Šogad, kā ierasts, tā notiks pēdējā ap-
rīļa sestdienā. Ņemot vērā  apstākļus, 
šogad Lielās Talkas vadmotīvs ir: “Par 
zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi 
kopā!”. Mēs aicinām ikvienu Latvijas 
iedzīvotāju nepalikt malā un 24. aprī-
lī doties talkot vai nu vienatnē vai ar 
savu ģimeni. Iepriekš bija ierasts, ka 
talkas notiks kolektīvi, bet nemainīsim 
savus ieradumus un nemainīsimies 
savā zaļajā domāšanā, jo, talkojot arī 
vienatnē, varam panākt mūsu kopīgo 

mērķi – tīru un zaļu Latviju nākama-
jām paaudzēm!

Visi “solo” talkotāji jeb cilvēki, kuri 
plāno doties dabā un sakopt savu ap-
kārtni individuāli, savu talkošanas 
vietu var atzīmēt Lielās talkas mājas-
lapā, solotalku kartē https://talkas.lv/
liela-talka/solo-talkas/. Ja dodaties tal-
kot divatā, “ģimenes talkā” (no vienas 
mājsaimes) vai citā formā atbilstoši 
tābrīža ierobežojumiem, savu talkoša-
nas vietu varat atzīmēt Lielas talkas 
kartē https://talkas.lv/liela-talka/pie-
teikt-talku/, sākot ar šī gada 24. martu 
– mēnesi pirms Lielās talkas.

Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, 
kurā sabiedriska kustība, kuras mēr-
ķis ir rūpēties par vidi, tik ilgu laiku 
tiek atbalstīta valsts un pašvaldību lī-
menī.

Avots: lps.lv; talkas.lv

Daugavpils novada pašvaldība aicina izmantot 
iespēju piedalīties iedzīvotāju aptaujā

Lai uzzinātu Daugavpils novada 
iedzīvotāju viedokli par dzīvi no-
vadā, lai labāk izprastu sabiedrī-
bas vajadzības un izaicinājumus, 
Daugavpils novada dome līdz 
2021. gada 25. aprīlim organizē 
iedzīvotāju aptauju. Aizpildot ap-
taujas anketu, ir iespēja novērtēt 
pašvaldības pakalpojumu kvalitāti 
un sniegt priekšlikumus savas dzī-
ves vides uzlabošanai. Iegūtie dati 
tiks izmantoti pašvaldības darbī-
bas izvērtēšanai un administratīvi 
teritoriālās reformas īstenošanas 
gaitā jaunizveidotā Augšdaugavas 
novada un Daugavpils pilsētas ko-
pīgas ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas un kopīgas attīstības prog-
rammas izstrādei.

Atbildēt uz anketas jautājumiem 
ir iespējams elektroniski pašval-
dības mājaslapā www.daugavpil-
snovads.lv sadaļā „Sabiedrības 
līdzdalība”, kā arī papīra formātā. 
Anketu var izdrukāt no pašvaldī-
bas mājaslapas, saņemt to Dau-

gavpils novada domē vai novada 
pagastu pārvaldēs. Aizpildītās 
anketas veidlapas lūdzam novie-
tot Daugavpils novada domē ie-
dzīvotāju iesniegumiem paredzētā 
pastkastītē (Daugavpils, Rīgas iela 
2), kā arī ikvienā pagasta pārval-
dē speciāli tam paredzētajā urnā. 
Aizpildītu anketu var arī atsūtīt 
pa pastu uz adresi: Daugavpils no-
vada dome, Rīgas iela 2, Daugav-
pils, LV-5401.

Aptauja ir anonīma, un tās re-
zultāti tiks izmantoti tikai apkopo-
tā veidā. Ar aptaujas rezultātiem 
varēs iepazīties Daugavpils nova-
da pašvaldības interneta vietnē 
www.daugavpilsnovads.lv un paš-
valdības informatīvajā izdevumā 
„Daugavpils Novada Vēstis”. 

Iepriekš pateicamies par veltīto 
laiku!

Daugavpils novada domes
Attīstības pārvalde 

 Mācību poligonā “Meža Mackeviči” turpinās 
zemessargu apmācība

No 1. līdz 30. aprīlim Daugavpils no-
vada Vaboles pagasta mācību poligonā 
“Meža Mackeviči” notiks Zemessar-
dzes militārās mācības. 

Mācību laikā pārvietosies militārā 
tehnika, bruņoti karavīri un zemes-
sargi, tiks izmantota mācību un kau-
jas munīcija, kā arī kaujas imitācijas 
līdzekļi. Kaujas munīcija tiek izmanto-
ta tikai poligonā tam īpaši paredzētās 
vietās. Poligona apkārtnē iespējami 
pārvietošanās ierobežojumi un būs iz-
vietots drošības apķēdējums. 

Poligona teritorijā ir aizliegts aiztikt 
jebkādu munīciju, tās sastāvdaļas vai 

citus aizdomīgus priekšmetus. Atrodot 
tos, apzīmējiet priekšmetu atrašanās 
vietu un nekavējoties ziņojiet poligo-
na administrācijai, zvanot uz tālruni 
27883109.

Bruņotie spēki aicina ar izpratni iz-
turēties pret iespējamiem pārvietoša-
nās īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas 
var rasties apmācību laikā. Iedzīvotāji 
tiek aicināti neuztraukties, redzot ka-
ravīru un zemessargu pārvietošanos 
ārpus militārajiem poligoniem un vie-
nību izvietojumiem, tehnikas un cita 
veida aprīkojuma izvēršanu un pozīci-
ju ieņemšanu dažādās Latvijas vietās.

Foto: Inese Minova
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2.4. Ilūkstes novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos: 
 

1) Ilūkstes novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ilukste.lv/jaunveidojama-augsdaugavas-novada-

attistibas-planosana/  

 

2) Ilūkstes novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.ilukste.lv/daugavpils-pilsetas-daugavpils-novada-

un-ilukstes-novada-pasvaldibas-izstrada-kopigus-attistibas-planosanas-dokumentus/ (30.03.2021.) 
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JAUNVEIDOJAMĀ AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANA

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2021. gada 28. janvāra lēmums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādes uzsākšanu

 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 2022. – 2027.
gadam

gada 28. janvāra lēmums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas
2022. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu

 
Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības   izstrādā kopīgus attīstības plānošanas
dokumentus

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000078782, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447, 65447850, 65462501 dome@ilukste.lv,

_DEFAULT@90000078782

Virtuālais asistents uzziņām un jautājumiem saistībā ar Covid-19
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DAUGAVPILS PILSĒTAS, DAUGAVPILS NOVADA UN
ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀ KOPĪGUS
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTUS
 30. marts, 2021

Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības šī gada sākumā ir pieņēmušas lēmumu par
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības
programmas izstrādes uzsākšanu. Lēmumi tika pieņemti, balstoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma pārejas noteikumiem, kas nosaka to, ka pēc 2021. gada 1. jūlija Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar
Augšdaugavas novada pašvaldību, ko veidos Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības, sadarbojas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000078782, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447, 65447850, 65462501 dome@ilukste.lv,

_DEFAULT@90000078782

Virtuālais asistents uzziņām un jautājumiem saistībā ar Covid-19
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reformas mērķu sasniegšanu. Kopīgi ar jaunveidojamā Augšdaugavas novada pašvaldībām tiks strādāts pie
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādes, šajā dokumentā tiks definēta teritorijas ilgtermiņa
attīstības vīzija, mērķi un prioritātes. Savukārt, attīstības programmā, kas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokuments, tiks noteiktas pašvaldību kopīgās vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni to īstenošanai, iespējamie
investīciju projekti un plānotais finansējuma apjoms, kā arī finansējuma avoti, no kuriem varētu piesaistīt finanšu
resursus šo projektu realizācijai.
Plānots, ka pašvaldību kopīgo attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas sabiedriskai apspriešanai tiks nodotas
2021.gada vasarā. Kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi vada Daugavpils
pilsētas dome.
Pašvaldība aicina sekot līdzi aktuālajiem jaunumiem saistībā ar attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī
sniegt savus teritorijas attīstības priekšlikumus, rakstot uz e-pastu: strategija@ilukste.lv
 
Plānošanas procesam varat sekot līdzi:

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695
Ilūkstes novada domes mājas lapā https://ej.uz/I_novada_planosana_2021
Daugavpils pilsētas domes mājas lapā https://ej.uz/Daugavpils_planosana_2021
Daugavpils novada domes mājas lapā https://ej.uz/D_novada_planosana_2021

Virtuālais asistents uzziņām un jautājumiem saistībā ar Covid-19
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2.5. Citos plašsaziņas līdzekļos: 

 

Laikrakstā “Latgales Laiks” 26.02.2021. 
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3. LĒMUMS PAR STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA PROCEDŪRAS NEPIEMĒROŠANU 

 

 

Vides pārraudzības valsts biroja 05.05.2021. Lēmums Nr.4-02/40 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras nepiemērošanu”. 

 

 

41



Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgā 

05.05.2021  

Lēmums Nr. 4-02/40 
Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 

nepiemērošanu 
 
Adresāts: 
Daugavpils pilsētas dome, adrese: K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV–5401; 
e – pasts: info@daugavpils.lv. 
Plānošanas dokumenta nosaukums: 
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma 2022.– 2027. gadam 
(turpmāk – Attīstības programma).   
Izvērtētā dokumentācija: 
Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Pašvaldība) 2021. gada 30. marta vēstule Nr. 1.2.–8/530 
“Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada attīstības programmas izstrādei”, iesniegums “Par plānošanas dokumenta Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam izstrādes 
uzsākšanu” (turpmāk – Iesniegums), Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 11. februāra 
lēmums Nr. 59 (prot. Nr.4, 9.§) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu” ar Darba uzdevumu, Ilūkstes 
novada domes 2021. gada 28. janvāra sēdes lēmums Nr. 7 “Par Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu” ar 
Darba uzdevumu un Daugavpils novada domes 2021. gada 1. februāra sēdes lēmums Nr. 2747 
“Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.–2027. 
gadam izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – Lēmums ar Darba uzdevumu), Valsts vides dienesta 
Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD Daugavpils RVP) 2021. gada 18. marta 
vēstule Nr.2.3/623/DA/2021 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību”, 
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas (turpmāk – DAP 
administrācija) 2021. gada 26. marta vēstule Nr. 4.8/1771/2021–N “Par Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam un 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” un Veselības inspekcijas 2021. gada 
25. marta vēstule Nr. 4.6.2.–1 “Par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību”.  

Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis: 
Pašvaldības ieskatā Attīstības programmai stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk 
– Stratēģiskais novērtējums) nav nepieciešams, ņemot vērā to, ka: 1) izstrādājot Daugavpils 
pilsētas teritorijas plānojumu, tam tika piemērota Stratēģiskā novērtējuma procedūra un 
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Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam tika izstrādāts Vides pārskats1, 2) spēkā esošajam 
Daugavpils novada teritorijas plānojumam 2012.–2023. gadam tika piemērota Stratēģiskās 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un izstrādāts Vides pārskats2. Daugavpils novada 
teritorijas plānojuma 2012.–2023. gadam īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums 
tika iesniegts Birojā 2019. gadā3; 3) Attīstības programmas izstrādē tiks integrēta spēkā esošā 
Ilūkstes novada attīstības programma 2020.– 2026. gadam, kurai Birojs pieņēma lēmumu 
nepiemērot Stratēģisko novērtējumu4, bet Ilūkstes novada teritorijas plānojumam 2019.– 2030. 
gadam tika veikts Stratēģiskais novērtējums5; 4) Attīstības programma paredz ņemt vērā arī 
iepriekšējo plānošanas dokumentu īstenošanas periodā noteiktos vidēja termiņa uzstādījumus, 
struktūru un koncepciju; 5) jaunu infrastruktūras objektu būvniecība Daugavpils pilsētā un 
jaunveidojamā Augšdaugavas novadā plānota saskaņā ar attiecīgo pašvaldību teritorijas 
plānojumiem un 6) netiek paredzēts, ka Attīstības programma varētu būtiski ietekmēt citus 
plānošanas dokumentus, pastiprināt vai radīt vides problēmas, jo to paredzēts izstrādāt saskaņā 
ar pašvaldību teritorijas plānojumiem, t.i. plānošanas dokumentiem, kuriem ir veikts 
Stratēģiskais novērtējums. 
Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 
1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Likums) 23. viens prim panta pirmā 

daļa paredz, ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo 
Likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai (Vides 
pārraudzības valsts birojs, – turpmāk – Birojs) rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida 
iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības 
veselības institūcijām un iesniegumā pamato nepieciešamību plānošanas dokumentam 
piemērot Stratēģisko novērtējumu vai iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. 
Likuma 23. trīs prim panta 1. punkts noteic, ka Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai 
konkrētam plānošanas dokumentam ir nepieciešams Stratēģiskais novērtējums. 

2. 2021. gada 30. marta Birojā saņemta Pašvaldības 2021. gada 30. marta vēstule Nr. 1.2.–
8/530 “Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības programmas izstrādei” un Iesniegums, ar kuru Pašvaldība 
informē, ka ir pieņemts Lēmums ar Darba uzdevumu. Atbilstoši Iesniegumam un 
Lēmumam ar Darba uzdevumu: 
2.1. Attīstības programma ietver administratīvās teritorijas: Daugavpils pilsētu, Daugavpils 

novadu un Ilūkstes novadu. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums 
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 
2030. gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības 
programma tiks sagatavota, ņemot vērā Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, kurā tiks integrēti šobrīd spēkā esošie 
ilgtermiņa uzstādījumi Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijās līdz 2030.gadam, un izvērtējot Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (Latvija 2030), Latvijas Nacionālo attīstības plānu 
2014.–2020. gadam, Latgales stratēģiju 2030, Latgales programmu 2010–2021, kā arī 

 
1 Atzinums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2019 
2 Atzinums pieejams:  http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2012 
3 Monitoringa ziņojums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/monitorings/monitoringa-
zinojumi 
4 Lēmums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2019 
5 Atzinums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2018 
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kaimiņu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un nozaru politikas 
plānošanas dokumentus. Attīstības programmas izstrāde tiks veikta saskaņā ar spēkā 
esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem “Metodiskie ieteikumi attīstības 
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”. 

2.2. Iesniegumā norādīts: “uzsākot izstrādāt attīstības programmu grūti prognozēt 
paredzētās darbības – rīcības, kas atbilst likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
1. un 2. pielikumā paredzētām darbībām.” Attīstības programmas izstrādes mērķis tiek 
vērsts uz pašvaldību noteikto (arī pastarpināto) funkciju nodrošinājuma kvalitātes un 
pieejamības raksturojumu un analīzi turpmākai šo resursu attīstībai. Attīstības 
programma nav vērsta uz pašvaldību teritorijas attīstības izmantošanu jeb funkcionālo 
zonējumu noteikšanu, to nosaka pašvaldību citi plānošanas dokumenti, t.i., teritorijas 
plānojums vai lokālplānojums. Attīstības programma vērsta uz Daugavpils pilsētas un 
jaunveidojamā Augšdaugavas novada teritorijas attīstību un dabas vērtību saglabāšanu, 
nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi un pakalpojumus, kā arī, uzlabojot 
pašvaldības pārvaldību un veicinot uzņēmējdarbības attīstību. 

2.3. Saskaņā ar Darba uzdevumu attīstības programmas izstrādei noteikti šādi Attīstības 
programmas uzdevumi: 

2.3.1. īstenot izstrādes sākumposma aktivitātes – esošās situācijas izpēte; 
2.3.2. izvērtēt un ņemt vērā augstāka līmeņa un līdzīga līmeņa esošos teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus, Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un 
Ilūkstes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, teritorijas 
plānojumus un tuvējo pašvaldību spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus; 

2.3.3. apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada 
un Ilūkstes novada plānošanas dokumentus, ilgtspējīgas attīstības stratēģijās 
noteiktos uzstādījumus, kā arī jau uzsāktos un plānotos infrastruktūras projektus; 

2.3.4. izstrādāt vienotu vidējā termiņa stratēģisko redzējumu, kopīgas rīcības plāna 
darbības un kopīgus investīciju projektus, kā arī saskaņot uzraudzības rādītājus. 

2.4. Būtiskas vides problēmas vai vides kvalitātes pasliktināšanās saistībā ar pašvaldības 
vidējā termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta – Attīstības programmas 
izstrādi nav sagaidāmas un šī Iesnieguma sagatavošanas laikā grūti prognozējamas.  

2.5. Daugavpils pilsētas teritorijā neatrodas Natura 2000 teritorijas. Daugavpils pilsētas 
administratīvajā teritorijā nav izveidota neviena īpaši aizsargājamā dabas teritorija 
(turpmāk – ĪADT) (noteikta ar normatīvo aktu), bet pilsētā esošie dabiskie biotopi un 
atsevišķas būves nodrošina pilsētā augstu bioloģisko daudzveidību: sastopami dižkoki, 
aizsargājamas zīdītāju, putnu, augu un kukaiņu sugas. Kā bioloģiskajai daudzveidībai 
nozīmīgas teritorijas, kuru potenciāls ir nākotnē tās izveidot par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām – Ruģeļu dīķu teritorija, Baltijas sikspārņu kolonija Daugavpils 
cietokšņa nocietinājumos, Ķīru kolonijas Daugavpils pilsētas Esplanādes purvā, 
Gubiščes ezers, pilsētas mežu un mežaparku teritorijas. Jebkura veida, t.sk. vides un 
dabas resursu aizsargjoslas vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentā – Attīstības programmā netiek noteiktas. Tas ir teritorijas plānojuma, 
lokālplānojuma un detālplānojuma izstrādes uzdevumu risinājums. 

2.6. Daugavpils novada teritorijā atrodas vairākas ĪADT, tostarp Natura 2000 teritorijas: 
aizsargājamo ainavu apvidi: “Augšdaugava”, “Augšzeme” un  Nīcgaļu meži”, kā arī 
dabas liegumi: “Glušonkas purvs”, “Ilgas”, “Ļubasts” (Natura 2000), “Medumu 
ezera salas” , “Sventes ezera salas”, “Sasaļu mežs” (Natura 2000) un “Tīrās sūnas 
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purvs” (Natura 2000), dabas parki: “Daugavas loki”, “Medumu ezeraine”, “Silene” 
(NATURA 2000) un “Svente”. Novada teritorijā izvietoti arī vairāki dabas pieminekļi: 
ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi “Nīcgales Lielais akmens”, 
“Sandarišķu karengravas”, “Viļušu avots”, “Mālkalnes avots”, “Daugavas Vārti” 
(Slutišķu un Ververu kraujas), kā arī dendroloģiskie  stādījumi “Hoftenbergas parks”, 
“Jaunsventes parks”, “Juzefovas parks”, “Medumu parks”, Naujenes mežniecības 
svešzemju koku stādījumi, Rozališķu parks, Višķu "Vītolu" dendroloģiskie stādījumi 
un aizsargājamās alejas Medumu aleja un  Grancovas aleja. 

2.7. Ilūkstes novada teritorijā atrodas vairākas ĪADT, tostarp Natura 2000 teritorijas: 
aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme”, dabas parki “Dvietes paliene” un “Svente” 
(ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme”), dabas liegumi ”Kinkausku meži”, 
“Raudas meži”, “Pašulienes meži”, “Baltmuižas purvs”, “Pilskalnes Siguldiņa”, 
“Dvietes dumbrājs”, “Bardinska ezers” (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū 
“Augšzeme”) un “Skujines ezers” (ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū “Augšzeme”). 
Ilūkstes novada teritorijā atrodas 12 mikroliegumi, dabas piemineklis aizsargājamā 
aleja “Subates aleja” un dižkoki.  

2.8. Detalizēti risinājumi ĪADT aizsardzībai ir iekļauti izstrādātajos dabas aizsardzības 
plānos. Attīstības programmā netiks paredzētas Natura 2000 teritorijās un tām 
piegulošajās teritorijās tādas rīcības jeb pasākumi, kas būtu pretrunā ar īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas normatīvo aktu prasībām 
un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas prioritātēm, 
ilgtermiņa un īstermiņa attīstības mērķiem. Jaunizstrādājamā Attīstības programma  
neienes jaunus aspektus Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada 
teritorijas attīstības plānošanā, kas varētu apdraudēt ĪADT aizsardzības režīmu. 

3. Attīstības programmai izvirzītie izstrādes uzdevumi: 
3.1. Izstrādāt Attīstības programmu, paredzot katras pašvaldības specifiskās sadaļas un 

šādas kopīgās sadaļas: vienotu esošās situācijas analīzi, vidēja termiņa stratēģisko 
redzējumu, kopīgās rīcības plāna darbības un kopīgos investīciju projektus un 
saskaņotus uzraudzības rādītājus; 

3.2. Attīstības programmā integrēt šādu dokumentu redakcijas: izstrādes stadijā esošās 
Daugavpils pilsētas attīstības programmas un Daugavpils novada attīstības 
programmas atsevišķas sadaļas (esošās situācijas analīze, rīcības plāns, investīciju 
plāns) un spēkā esošo Ilūkstes novada attīstības programmu 2020.–2026. gadam. 

4. Atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk – Noteikumi Nr. 157) 5. un 
6. punktos noteiktajam, veiktas konsultācijas ar VVD Daugavpils RVP, DAP administrāciju 
un Veselības inspekciju par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi 
un cilvēku veselību, kā arī par Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. Iesniegumam 
pievienotas: 
4.1. VVD Daugavpils RVP 2021. gada 18. marta vēstule Nr.2.3/623/DA/2021 “Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību”, kurā VVD Daugavpils RVP 
vērsusi uzmanību, ka Ilūkstes un Daugavpils novados atrodas vairākas Eiropas nozīmes 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000, tai skaitā aizsargājamo ainavu apvidi 
“Augšdaugava”, “Augšzeme”, “Nīcgaļu meži” un dabas parki “Daugavas loki”, 
“Svente”, “Silene”, Medumu ezeraine”, “Dvietes paliene”, kā arī ievērojams 
daudzums dabas liegumu, mikroliegumu, kā arī citu dabas vērtību. Kopumā īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas pārklāj ievērojamu Daugavpils un Ilūkstes novadu 
teritorijas daļu, tādēļ, lai izvērtētu plānošanas dokumentu iespējamo ietekmi uz Natura 
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2000 teritorijām, VVD Daugavpils RVP ieskatā Attīstības programmai būtu 
nepieciešams veikt Stratēģisko novērtējumu. 

4.2. DAP administrācijas 2021. gada 26. marta vēstule Nr. 4.8/1771/2021–N “Par 
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.–
2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”, kurā DAP 
administrācija norādījusi uz Augšdaugavas novada teritorijā esošajām dabas vērtībām 
un antropogēno ietekmi uz tām, tostarp saistībā ar mežsaimniecisko darbību, derīgo 
izrakteņu ieguvi, tūrismu un publiskajiem pasākumiem. DAP administrācija sniegusi 
priekšlikumus Attīstības programmas izstrādei, atzīmējot: “visās sadaļās būtu 
nepieciešams iestrādāt rīcības kopumu antropogēnās slodzes negatīvās ietekmes 
samazināšanai un ierobežošanai īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, ainaviski 
vērtīgajās teritorijās un no bioloģiskās daudzveidības viedokļa vērtīgajās teritorijās.” 
Līdz ar to Attīstības programmas ietvaros būtu izstrādājams rīcību kopums, kas 
nodrošinātu, ka minētajās teritorijās antropogēnā slodze tiktu kontrolēta, un šajās 
jutīgajās teritorijās tiktu saglabāti īpaši aizsargājamie biotopi, īpaši aizsargājamo augu, 
putnu sugu dzīvotnes, tiktu nodrošinātas meža aizsargfunkcijas, tiktu mazināta mežu 
fragmentācija, tiktu novērsta/samazināta erozijas procesu attīstība, kā to nosaka Sugu 
un biotopu aizsardzības likums un Latvijas ainavu politikas pamatnostādnes. DAP 
administrācija paudusi viedokli, ka Stratēģiskā novērtējuma procedūru nepieciešams 
piemērot Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas ilgtspējīgajai attīstības 
stratēģijai, savukārt Attīstības programmai nav nepieciešams piemērot Stratēģiskā 
novērtējuma procedūru, jo tā pēc būtības ir pasākumu kopums ilgtspējīgajā attīstības 
stratēģijā noteikto uzstādījumu sasniegšanai. 

4.3. Veselības inspekcijas 2021. gada 25. marta vēstule Nr. 4.6.2.–1 “Par ietekmes uz vidi 
stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību”, kurā Veselības inspekcija uzskata, ka 
Attīstības programmas risinājumi nav saistīti ar Likuma  1. un 2. pielikumā noteikto 
darbības īstenošanu un neparedz darbības, kas varētu negatīvi ietekmēt iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti, radīt sabiedrības veselības riskus. Jaunā dokumenta izstrāde nav 
saistīta ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekš 
plānoto. Līdz ar to Veselības inspekcija neuzstāj uz Stratēģiskā novērtējuma procedūras 
piemērošanu plānošanas dokumentam. Vienlaicīgi Veselības inspekcija rekomendē 
plānošanas dokumenta izstrādāšanas laikā pievērst uzmanību jautājumiem, kam ir 
būtiska ietekme uz vidi un cilvēka veselību: pasākumiem dzeramā ūdens kvalitātes 
uzlabošanai, virszemes un pazemes ūdensobjektu apsaimniekošanai un kvalitātei, 
objektu pievienošanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, 
atkritumu apsaimniekošanu, trokšņa piesārņojumam un prettrokšņa pasākumiem, 
virszemes ekoloģiskajai situācijai. 

5. Attīstības programma nav ietverta to plānošanas dokumentu vidū, kam saskaņā ar 
Noteikumu Nr. 157 2. punktu Stratēģiskais novērtējums būtu nepieciešams, neatkarīgi no 
plānošanas nolūka un saturiskās ieceres. Līdz ar to jautājums par Stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību izriet no vērtējuma par sagaidāmās ietekmes būtiskumu. Novērtējis ar 
Izstrādātājas Iesniegumu sniegto informāciju, kā arī vadoties no Likuma 23. divi prim pantā 
noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka konkrētā Attīstības programma atbilst 
plānošanas dokumenta veidam, kam Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams: 
5.1. Likuma 23. divi prim pants noteic, ka, vērtējot Stratēģiskā novērtējuma 

nepieciešamību, ņem vērā plānošanas dokumenta būtību (23. divi prim panta 
1. punkts), tostarp to, cik lielā mērā tajā tiek ietverti priekšnoteikumi paredzēto darbību 
un projektu realizācijai, ievērojot vietas izvēli, darbības veidu, apjomu, nosacījumus un 
resursu izmantošanu, kā arī to, cik lielā mērā dokuments ietekmē citus plānošanas 
dokumentus atšķirīgos plānošanas līmeņos, pastiprina vai rada vides problēmas (23. 
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divi prim panta 1. punkta a., b., c., d. apakšpunkts). Tāpat Likuma 23. divi prim pants 
2. punktā noteic, ka jāņem vērā iespējamai ietekmei pakļautās teritorijas un sagaidāmās 
ietekmes raksturs – ilgums, summārās ietekmes, pārrobežu ietekmes, avāriju riski u.c. 
Savukārt Likuma 23. divi prim panta 3. un 4. punkts paredz, ka jāņem vērā ietekmei 
pakļautās teritorijas jutīgums, tostarp ietekmi uz aizsargājamām dabas un kultūras 
vērtībām, vides resursiem.  

5.2. Likuma 4. panta trešās daļas 1. un 2. punkts noteic, ka Stratēģisko novērtējumu citu 
starpā veic plānošanas dokumentiem, kurus apstiprina vietējā pašvaldība, kuri saistīti 
ar reģionālo attīstību, zemes izmantošanu, teritoriju plānojumiem un ietver 
pamatnosacījumus šā Likuma 1. vai 2. pielikumā paredzēto darbību īstenošanai, kā arī 
plānošanas dokumentiem, kuru īstenošanai var būt būtiska ietekme uz Natura 2000 
teritoriju. 

5.3. Šādā kontekstā Birojs secina, ka Attīstības programmu paredzēts izstrādāt kā jaunu 
plānošanas dokumentu ar mērķi definēt vidēja termiņa prioritātes un pasākumu 
kopumu, lai sasniegtu Stratēģijā izvirzītos stratēģiskos mērķus. Attīstības programma 
ir plānošanas dokuments, ko apstiprina vietējā pašvaldība, un tās realizācija var notikt 
atbilstoši spēkā jau esošajiem hierarhiski augstākiem pašvaldības plānošanas 
dokumentiem, proti Stratēģijai un teritorijas plānojumiem. Saistībā ar minēto 
konstatējams: 

5.3.1. Atbilstoši Iesniegumā norādītajam Attīstības programma tiks izstrādāta, ņemot 
vērā Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
līdz 2030. gadam, kurā tiks integrēti šobrīd spēkā esošie ilgtermiņa uzstādījumi 
Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijās līdz 2030.gadam, izvērtējot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
līdz 2030. gadam (Latvija 2030), Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. 
gadam, Latgales stratēģiju 2030 un Latgales programmu 2010–2021. Atbilstoši 
Darba uzdevumam Attīstības programmā paredzēts integrēt izstrādes stadijā 
esošo Daugavpils pilsētas attīstības programmu 2021.–2027. gadam, Daugavpils 
novada attīstības programmas6 atsevišķas sadaļas (esošās situācijas analīze, 
rīcības plāns, investīciju plāns) un spēkā esošo Ilūkstes novada attīstības 
programmu 2020.–2026. gadam7.  

5.3.2. Ņemot vērā to, ka pašvaldību attīstības programmu iecerēm netika konstatēta 
būtiska nelabvēlīga ietekme uz vidi, attīstības programmām Stratēģiskais 
novērtējums nav bijis piemērots: Daugavpils pilsētas attīstības programmai 
2021.–2027. gadam Birojs 2020. gada 16. novembrī pieņēmis lēmumu Nr. 4–
02/76 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu8, Daugavpils 
novada attīstības programmai Birojs 2011. gada 21. oktobrī pieņēmis lēmumu 
Nr. 74 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu9 un Ilūkstes 
novada attīstības programmai 2020.–2026. gadam Birojs 2019. gada 17. 
decembrī pieņēmis lēmumu Nr. 4–02/6410 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma nepiemērošanu. 

 
6 Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_2977 
7 Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17683 
8 Pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2020 
9 http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2011 

10 http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2019 

 

47

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_2977
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17683
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2020
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2011
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2019


7 
 

5.3.3. Iepriekšējā plānošanas periodā Stratēģiskais novērtējums ir bijis veikts un tā 
ietvaros Vides pārskats ir bijis izstrādāts Ilūkstes novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai 2013.–2030. gadam11. Savukārt Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai 2014.–2030. gadam Birojs 2014. gada 20. februārī pieņēmis 
lēmumu Nr. 7 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu12, un 
Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.–2030. gadam Birojs 
2016. gada 16. septembrī pieņēmis lēmumu Nr. 50. Par stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma nepiemērošanu 13

.  
5.3.4. Vienlaikus Stratēģiskais novērtējums tika veikts un atbilstoši izstrādāts Vides 

pārskats visu Stratēģijā iekļauto administratīvo vienību teritorijas plānojumiem: 
Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam (Biroja 2019. gada 25. februāra 
atzinums Nr.4–03/314), Daugavpils novada teritorijas plānojumam 2012.–2023. 
gadam (Biroja 2012. gada 17. decembra atzinums Nr. 4015) un Ilūkstes novada 
teritorijas plānojumam 2019.–2030. gadam (Biroja 2018. gada 15. novembra 
atzinums Nr. 4–03/1316). 

5.4. Izvērtējot Birojā iesniegto informāciju, kā arī caurlūkojot plānošanas teritorijai 
izstrādātos un spēkā esošos plānošanas dokumentus, no kuriem daļai jau bijis veikts 
Stratēģiskais novērtējums, secināms, ka, izstrādājot Attīstības programmu nākamajam 
plānošanas periodam, ir paredzēts izvērtēt un ņemt vērā jau noteiktos attīstības 
virzienus, investīciju prioritātes un uzsāktos vai daļēji īstenotos projektus. Pēc būtības 
tas nozīmē, ka ar plānošanas dokumentu paredzēts izsvērt jau iepriekšējā plānošanas 
periodā noteikto un izvērtēto mērķu un prioritāšu aktualitāti, ja nepieciešams, precizējot 
attīstības virzienus. Caurlūkojot plānošanas teritorijā iekļauto teritoriālo vienību 
(Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads un Ilūkstes novads) spēkā esošos attīstības 
plānošanas dokumentus, var secināt, ka tie paredz pilnveidot un attīstīt arī 
infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, tomēr investīciju plāni, galvenokārt, saistīti 
ar esošās publiskās infrastruktūras sakārtošanu un uzturēšanu, jauni un ambiciozi 
infrastruktūras un industriālo teritoriju izveidošanas risinājumi Likuma 1.  pielikuma 
darbību īstenošanai netika plānoti. Arī attiecībā uz jauno plānošanas dokumentu 
izstrādi no Iesnieguma neizriet, ka Attīstības programmas izstrādes mērķis būtu 
ieplānot jaunas darbības, kas atbilstu Likuma 3. divi prim pantam un 1., 2. pielikumā 
noteiktajām darbībām, tomēr šādu darbību paredzēšanu, Biroja ieskatā, pilnībā izslēgt 
nav iespējams. 

5.5. Vērtējot to, cik lielā mērā plānošanas dokuments varētu būtu pielīdzināms Likuma 
4. panta trešās daļas 1. punkta nosacījumam (ņemot vērā priekšnoteikumus paredzēto 
darbību īstenošanai), Birojs secina, ka, vadoties no pašlaik pieejamās informācijas, nav 
konstatējams, ka ar Attīstības programmas izstrādi varētu tikt paredzētas jaunas un 
būtiskas, vides stāvokli ietekmējošas izmaiņas, ja tās salīdzinātu ar iepriekš plānoto (un 
vērtēto) (Likuma 23. divi prim panta 1. punkta a. – e. apakšpunkts). Minētais nenozīmē, 
ka jaunā plānošanas dokumenta izstrāde nebūtu saistīta arī ar jauniem izaicinājumiem 
un risināmām problēmām, kur vienota redzējuma veidošana arī no vides pārvaldības 
viedokļa ir nozīmīga. Tomēr priekšnosacījumi konkrētu darbību īstenošanai ar 
teritoriālo piesaisti ir jau ietverti citos plānošanas dokumentos – teritorijas plānojumos, 

 
11  Atzinums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2013 
12 Lēmums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2014 
13 Lēmums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2016 
14 Atzinums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2019 
15 Atzinums pieejams:  http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2012 
16 Atzinums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2018 
 

48

http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2013
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2014
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2016
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2019
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2012
http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2018


8 
 

un tie no Likuma viedokļa ir bijušu novērtēti (skatīt šā Lēmuma 5.3.4. punktu). Arī 
vērtējot plānošanas teritoriju un risinājumus kopskatā ar Reģionālās politikas 
pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam17 noteiktajiem izaicinājumiem, secināms, ka 
konkrētajai plānošanas teritorijai nav raksturīgas tik kompleksas vides problēmas, kuru 
risināšana varētu būt saistīta ar būtisku ietekmi uz vidi. Tādējādi – šādā aspektā nav 
konstatējams, ka plānošanas teritorijā specifisko vides problēmu risināšanai būtu 
paredzētas būtiskas jaunas ievirzes, ja tās salīdzina ar reģionam raksturīgo attīstības 
virzienu un prioritāšu ietvaru, kas Stratēģiskajam novērtējumam jau pakļaujamas 
plānošanas reģiona līmenī.  

5.6. Vērtējot iespējamu negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, kā 
arī citām jutīgām vides teritorijām (Likuma 4. panta trešās daļas 2. punkts, 23. divi prim 
panta 3., 4. punkts), Birojs ņem vērā VVD Daugavpils RVP un DAP administrācijas 
viedokli, jo pārmērīgas antropogēnās slodzes palielināšanās dabas teritorijās vai to 
tuvumā ir viens no priekšnoteikumiem pret pārmaiņām jutīgu teritoriju vērtības 
zudumam. Tomēr, vadoties no Birojā sniegtās informācijas, plānošanas teritorijā ar 
Attīstības programmu (salīdzinājumā ar spēkā esošajiem plānošanas dokumentiem) nav 
paredzēts noteikt nozīmīgus jaunus attīstības virzienus un attīstības prioritātes jutīgām 
teritorijām ar telpisku piesaisti un būtisku negatīvu ietekmi, tai skaitā tādus, kas tieši 
saistīti ar mežistrādi un derīgo izrakteņu ieguvi. Vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādei dabas vērtību aizsardzības ziņā ir nozīmīga loma, 
tomēr konkrētas darbības ar iespējamu negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamām sugām 
un biotopiem, kā arī citām jutīgām vides teritorijām atbilstīgāk var novērtēt tieši 
teritoriju plānojumu izstrādes ietvaros. Pēc būtības vides institūcijas vispārēji vērš 
plānošanas dokumenta izstrādātājas uzmanību uz to, ka Attīstības programmā 
nepieciešams integrēt arī vides, dabas un ainavas aizsardzības apsvērumus, tomēr šāds 
nosacījums uz plānošanas dokumentu izstrādi attiecas arī gadījumos, kad tam netiek 
veikts Stratēģiskais novērtējums. Vienlaicīgi plānošanas dokumentu izstrādē jāņem 
vērā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības prasības, kā arī vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas nepieļauj teritoriju attīstības plānojuma 
dokumentos būtiskas izmaiņas, kam varētu būt negatīva ietekme uz dabas vērtībām. 
Šādā kontekstā izsverot Stratēģiskā novērtējuma piemērošanas pamatojumu un 
lietderību, Birojs secina, ka konkrētā plānošanas dokumenta īstenošanai nav 
konstatējama tik būtiska negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamam dabas teritorijām, ja 
tiek ievēroti institūciju izvirzītie nosacījumi plānošanas dokumenta izstrādei. Līdz ar to 
nav konstatējams, ka Attīstības programma atbilstu Likuma 4. panta trešās daļas 
2. punktā noteiktam plānošanas dokumentam, kam Stratēģiskais novērtējums 
nepieciešams (Likuma 23. divi prim panta 3., 4. punkts). 

5.7. Vadoties no pieejamās informācijas nav konstatējams, ka Attīstības programmas 
izstrāde un īstenošana varētu būt saistīta ar nozīmīgiem avāriju riskiem un summārām 
ietekmēm. Tomēr, ja plānošanas dokumenta izstrādes gaitā tiek identificētas/plānotas 
jaunas (iepriekš nevērtētas) darbības, kas saistītas ar Likuma 1. un/vai 2. pielikumā 
iekļauto darbību īstenošanu, vai citas darbības ar iespējamu būtisku ietekmi uz vidi vai 
dabas vērtībām, pašvaldībai atkārtoti jākonsultējas ar VVD Daugavpils RVP par 
nosacījumiem un Stratēģiskā novērtējuma procedūras nepieciešamību.  

6. Ņemot vērā iepriekš minēto, Birojs uzskata, ka Stratēģiskā novērtējuma veikšana Attīstības 
programmai konkrētajā gadījumā nav nepieciešama un tās veikšana neizriet arī no 
lietderības un samērības apsvērumiem – to nepieprasa kā obligāti veicamu spēkā esošie 
normatīvie akti un tā nepieciešamība neizriet arī no vērtējuma par iespējamo vides problēmu 

 
17Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2019. gada 26. novembra rīkojumu Nr. 587 “Par Reģionālās politikas 
pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam” 
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un ietekmes uz vidi būtiskumu, kas veicams saskaņā ar Likuma 23. divi prim pantā 
noteiktajiem kritērijiem. Pie nosacījuma, ja plānošanas dokumenta īstenošana neparedz 
nozīmīgus jaunus attīstības virzienus un plānus ar papildus būtisku negatīvu ietekmi, kā arī 
nosacījuma, ka, izstrādājot un īstenojot Attīstības programmu, tiks ievēroti institūciju 
sniegtie nosacījumi, publiskās apspriešanas laikā saņemtās institūciju atzinumu 
rekomendācijas un spēkā esošie normatīvie akti – sagaidāmo ietekmi ir iespējams 
identificēt, samazināt un novērst arī ar citiem vērtēšanas instrumentiem.  

7. Līdz ar to Birojs, izvērtējot tā rīcībā esošo un iesniegto informāciju saskaņā ar Likuma 
23. divi prim panta 1., 2., 3. un 4. punkta nosacījumiem, konstatē, ka Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmai 2022.–2027. gadam 
Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams. 

Piemērotās tiesību normas:  
• Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pants, 23. divi prim pants, 23. trīs prim pants.  
• Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes 

uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5., 6., 7. punkts.  
• Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.  
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  
Birojs saskaņā ar Likuma 23. trīs prim pantā noteikto izvērtēja Pašvaldības 2021. gada 30. marta 
vēstule Nr. 1.2.–8/530 “Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Daugavpils valstspilsētas 
un Augšdaugavas novada attīstības programmas izstrādei”, Iesniegumu un tam pievienoto 
dokumentāciju par Attīstības programmas izstrādi. Ņemot vērā iesniegto informāciju un 
Likuma 23. divi prim pantā noteiktos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un 
piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Birojs atbilstoši 
Likuma 23. trīs prim panta 1. punktam secina, ka plānošanas dokumentu īstenošanai nav 
paredzama tik būtiska negatīva ietekme uz vidi, lai piemērotu Stratēģisko novērtējumu. 
Lēmums: 
Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības programmai 2022.–2027. gadam. 
 
 
Direktors   (*paraksts)      Arnolds Lukšēvics 
 
 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
 
Lēmums nosūtīts: 
 

1. Daugavpils pilsētas dome, e – pasts: info@daugavpils.lv; 
2. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālai vides pārvaldei, E.Adresē. 
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4. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI  
 

1) Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes dokuments 18.03.2021. Nr.2.3/623/DA/2021 “Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību”. 
 

2) Veselības inspekcijas dokuments 25.03.2021. Nr.4.6.2.-1./ “Par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību”. 

 

3) Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dokuments 26.03.2021. Nr.4.8/1771/2021-N 

“Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam un ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 
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DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 
Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, e-pasts daugavpils@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

SAŅEMTS 
Daugavpils pilsētas 

DOMĒ 
19.03.2021 

Reģ. Nr.1.2.-7/1074 

 

Daugavpilī 
 

18.03.2021Nr.2.3/623/DA/2021 
Uz 03.03.2021.  Nr.  1.2.-8/334 
 

Daugavpils pilsētas domei 
Nosūtīšanai eAdresē 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi  
novērtējuma nepieciešamību 
 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā VVD 
Daugavpils RVP) ir izskatījusi Daugavpils pilsētas domes vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par  
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības programmas izstrādei. 

VVD Daugavpils RVP dara zināmu, ka saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 231.panta pirmās daļas prasībām, uzsākot tāda dokumenta sagatavošanu, kuram 
saskaņā ar šo likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai 
institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības  ielā 23, Rīgā) rakstveida iesniegumu  
lēmuma pieņemšanai par ietekmes uz  vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību.  

Daugavpils pilsētas dome iesniegtajos materiālos par plānošanas dokumentu izstrādes 
uzsākšanu norāda, ka jaunizstrādājamā attīstības programma neievieš jaunus aspektus 
Daugavpils novada un Ilūkstes novada teritorijas attīstības plānošanā, kas varētu apdraudēt 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības režīmu. 

VVD Daugavpils RVP vēlas vērst uzmanību, ka Ilūkstes un Daugavpils novados 
atrodas vairākas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās  dabas teritorijas Natura 2000, tai skaitā, 
aizsargājamo ainavu apvidi “Augšdaugava”, “Augšzeme”, “Nīcgaļu meži”;  dabas parki 
“Daugavas loki”, “Svente”, “Silene”, Medumu ezeraine”, “Dvietes paliene”, kā arī ievērojams 
daudzums dabas liegumu, mikroliegumu, kā arī citu dabas vērtību.  

Kopumā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas pārklāj ievērojamu Daugavpils un Ilūkstes 
novadu teritorijas daļu, tādēļ,  lai izvērtētu plānošanas dokumentu iespējamo ietekmi uz Natura 
2000 teritorijām, VVD Daugavpils RVP ieskatā būtu nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes 
uz vidi novērtējumu Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmai.   

Vienlaicīgi atgādinām, ka gadījumā, ja augstāk minētā plānošanas dokumenta izstrādei 
tiks piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, tad plānošanas dokumenta 
izstrādātājam jāiesniedz VVD Daugavpils RVP Vides pārskata projekts, saskaņā ar MK 
23.03.2004. noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums” 14. p. prasībām. 

 
Direktore                                                                                    I. Lobanoka 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
Gaiduka 65422466 
sandra.gaiduka@vvd.gov.lv 
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Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404 

 tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

F001-v2 

SAŅEMTS 
Daugavpils pilsētas 

DOMĒ 
25.03.2021 

Reģ. Nr.1.2.-7/1155 

Daugavpilī 
 
25.03.2021. Nr. 4.6.2.-1./ 

 
Uz 03.03.2021. Nr. 1.2.-8/334 

 

 
Daugavpils pilsētas dome 

 e-adresē 
 
Par ietekmes uz vidi stratēģiskā  
novērtējuma nepieciešamību  

 
 Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļa 
(turpmāk - Inspekcija) savas kompetences ietvaros izskatīja Jūsu 2021. gada 3. marta vēstuli Nr. 
1.2.-8/334 „Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības programmas izstrādei”, kur lūdzat sniegt viedokli par 
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības programmas  izstrādei. 

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes nepieciešamību nosaka likums „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu”, kā arī 2004. gada 23. marta MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, 
kādā veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums” 2. un 2.2. punktu noteiktās prasības. 
Inspekcijai nav informācijas par iespējamiem plānotiem objektiem un darbībām pašvaldībā, 
kuras noteiktas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikumā.  

Uzskatām, ka esošo plānošanas dokumentu risinājumi un plānotie dokumenti nav saistīti 
ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikumā noteikto darbības īstenošanu un 
neparedz darbības, kas varētu negatīvi ietekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, radīt sabiedrības 
veselības riskus un jaunu dokumentu izstrāde nav saistīta ar būtiskām vides stāvokli 
ietekmējošām izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekš plānoto. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, Inspekcija neuzstāj uz Stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu jauniem plānošanas dokumentiem.  

Inspekcija rekomendē plānošanas dokumentu izstrādāšanas laikā pievērst uzmanību 
jautājumiem, kam ir būtiska ietekme uz vidi un cilvēka veselību: pasākumiem dzeramā ūdens 
kvalitātes uzlabošanai, virszemes un pazemes ūdensobjektu apsaimniekošanai un kvalitātei, 
objektu pievienošanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, atkritumu 
apsaimniekošanu, trokšņa piesārņojumam un prettrokšņa pasākumiem, virszemes ekoloģiskajai 
situācijai. 
 
 
Sabiedrības veselības departamenta  
Latgales kontroles nodaļas vadītāja 

                
                     Ludmila Vainiņa 

 
Madara Vingre, 65424547,  
madara.vingre@vi.gov.lv 
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LATGALES REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA 
Galdnieku iela 8, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64 605 860, e-pasts: latgale@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv 
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SAŅEMTS 
Daugavpils pilsētas 

DOMĒ 
29.03.2021 

Reģ. Nr.1.2.-7/1180 

Rēzeknē 
 
 
26.03.2021. Nr. 4.8/1771/2021-N  
uz 03.03.2021. Nr.1.2.-8/334, 
03.03.2021. Nr.1.2.-8/335 

 
Daugavpils pilsētas domei 

Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī 
LV 5401, info@daugavpils.lv 

  
 
Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas  novada  
attīstības programmas 2022.–2027. gadam un 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu  
 
       Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk – Pārvalde) ir 
saņēmusi Daugavpils pilsētas domes iesniegumus Nr.1.2.-8/334 un Nr.1.2.-8/335, kuros sniegta 
informācija, ka  Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Daugavpils novada pašvaldību un 
Ilūkstes novada pašvaldību ir uzsākušas Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
uzsākšanu. Iesniegumos izteikts lūgums sniegt viedokli par Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  īstenošanas 
iespējamo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. 
Iesniegumiem pielikumā pievienoti Ilūkstes novada domes, Daugavpils novada domes, 
Daugavpils pilsētas domes lēmumi “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” un “Par Daugavpils valstspilsētas 
un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”, kā arī   
apstiprinātais  Darba uzdevums. 
        Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56. un 58. punktam un 
Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes 
nolikums” 3.15. apakšpunktam Pārvalde sniedz sekojošu informāciju un priekšlikumus 
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmai 2022.-2027.gadam un 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 
 
        Daugavpils novads un Ilūkstes novads (turpmāk - Augšdaugavas novads) atrodas Latvijas 
teritorijā, kurā dominē Latvijai raksturīga  dabas un kultūrvēsturiska ainava. Ar likumu “Par 
Eiropas ainavu konvenciju” ir pieņemta un apstiprināta 2000. gada 20. oktobra Eiropas ainavu 
konvencija. Eiropas ainavu konvencijas preambulā uzsvērts, ka ainavas ir svarīga vietējās kultūras 
veidošanās sastāvdaļa, un tās ir Eiropas dabas un kultūras mantojuma pamatelements, kas veido 
cilvēku labsajūtu un dod ieguldījumu eiropeiskās identitātes nostiprināšanā, kā arī ainavas ir 
svarīga cilvēku dzīves kvalitātes daļa jebkurā vietā: pilsētās un laukos, gan degradētos, gan 
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augstvērtīgos apvidos, gan apvidos, kas atzīti par izcili skaistiem, kā arī ikdienišķās teritorijās.  
       Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” (turpmāk – 
DDPS Ozols) pieejamo informāciju Augšdaugavas novada teritorijā atrodas vairākas Eiropas 
nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas, kā arī ārpus šīm teritorijām ir konstatētas 
daudzveidīgas īpaši aizsargājamas dabas vērtības – Eiropas Savienības (turpmāk - ES)  nozīmes 
prioritārie mežu, purvu, zālāju un saldūdeņu biotopi, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes, kuru 
populācijas ir nozīmīgas ne tikai Latvijas, bet arī visas pasaules mērogā.  
        Par Augšdaugavas  novada teritorijas ainaviskumu liecina fakts, ka novada teritorijā ir 
izveidotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - aizsargājamo ainavu apvidi “Augšdaugava”, 
“Augšzeme” un “Nīcgales meži”. Arī pārējām novada teritorijā esošām īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām kā viens no izveides mērķiem noteikts raksturīgās ainavas saglabāšana (dabas parks 
“Dvietes paliene”, dabas parks “Silene”, dabas liegums “Sasaļu mežs”, dabas liegums “Pilskalnes 
Siguldiņa”, dabas liegums “Eglone” u.c). Latvijas ainavu politika ir noteikta Latvijas ainavu 
politikas pamatnostādnēs 2013.–2019. gadam, kuras 2013. gada 7. augustā ar rīkojumu Nr. 361 
(prot. Nr. 41 77. §) “Par Ainavu politikas pamatnostādnēm 2013.–2019. gadam” apstiprināja 
Ministru kabinets.  
         Latvijas ainavu politikas pamatnostādnēs kā problēmas, kas apdraud ainavu sociālo, 
ekonomisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, līdz ar to arī cilvēku dzīves kvalitāti un 
ainavu potenciālu uzņēmējdarbības, it īpaši tūrisma attīstībai, noteiktas teritorijas attīstības 
plānošanas procesā nepietiekami respektētas ainaviskās vērtības un sabiedrības vēlmes pēc 
kvalitatīvas publiskās ārtelpas. Pēdējos 20 gados ir būtiski palielinājušās apbūvētās platības pie 
lielajām pilsētām; ainavu kvalitāti gan laukos, gan apdzīvotajās vietās pazemina degradētas 
teritorijas un objekti, aizaugot lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm, samazinās atklāto lauku 
ainavu īpatsvars, pieaugot meža ciršanas apjomiem, palielinās izcirstās platības, mainās mežaudžu 
vecumstruktūra un meža vizuālais veidols, aizaugot upju un ezeru krastiem, samazinās to ainaviskā 
vērtība. 
        Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9. pantā noteikto zemes īpašniekiem vai 
lietotājiem ir pienākums veicināt sugu un biotopu daudzveidības saglabāšanu. Savukārt saskaņā ar 
šī likuma 11. pantu - visās putnu attīstības stadijās ir aizliegta apzināta traucēšana (īpaši vairošanās, 
mazuļu augšanas, spalvmešanas, ziemas guļas un migrācijas laikā) un dzīvotņu postīšana. 
Vienlaikus likuma 12. pants nosaka, ka attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu augiem, sēnēm un 
ķērpjiem vai to daļām visās attīstības stadijās ir aizliegta to lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā 
arī dzīvotņu postīšana.  
       Augšdaugavas novada teritorijā ir konstatētas jutīgas dabas vērtības, kuru noplicināšanās nav 
pieļaujama, piemēram, biotopi Upju straujteces un dabiski upju posmi (biotopa kods 3260), 
Palieņu pļavas (biotopa kods 6450), Ezeri ar mieturaļģu augāju (biotopa kods 3140) un sugas – 
melnais stārķis, mednis, mazais ērglis, jumstiņu gladiola u. c. Diemžēl ar katru gadu antropogēnā 
slodze uz minētajām dabas vērtībām palielinās, radot jutīgajām sugām nepiemērotus dzīves 
apstākļus, pilnībā vai daļēji izmainot to dzīvotnes. Lai mazinātu ietekmi uz īpaši jutīgajām 
teritorijām un saglabātu dabas vērtības, ar vairākiem Latvijas Republikas likumiem, Ministru 
kabineta noteikumiem un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu un biotopu aizsardzības plāniem 
ir noteikti specifiski ierobežojumi, kas mazina antropogēno slodzi un nodrošina teritoriju 
ilgtspējīgu attīstību. 
      Augšdaugavas novads un Daugavpils valstspilsēta ir  ūdenstilpēm bagāta teritorija. Atbilstoši 
DDPS Ozols pieejamajai informācijai lielākie un vērtīgākie ezeri vienlaikus ir arī īpaši 
aizsargājami biotopi – Sventes ezers, Riču ezers, Medumu ezers, Lielais Stropu ezers, Sasaļu ezers 
u.c. Laucesas (Smelīnes) ezers, Riču ezers, Sventes ezers iekļauti prioritāro lašveidīgo ūdenstilpju 
sarakstā, bet Tartakas upe Daugavpils novada teritorijā, Daugavas posmi Daugavpils novada, 
Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijā ir iekļauti prioritāro karpveidīgo ūdenstilpju 
sarakstā, kurš noteikts Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 “Noteikumi par 
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”. Lai saglabātu ezeru un upju labo kvalitāti, ir svarīgi 
samazināt barības vielu ienesi ezeros un upēs no to sateces baseiniem. Saimnieciskā darbība 
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sateces baseinā, piemēram, pļavu uzaršana un jaunu lauksaimniecisko platību veidošana, 
kūtsmēslu izmantošana lauku mēslošanā, ar rapsi un kukurūzu apsēto platību palielināšana, vidē 
paliekošu augu aizsardzības līdzekļu izmantošana lauksaimniecības platībās, aktīva 
mežsaimnieciskā darbība, rekreācija, ezeru un upju krastu apbūve, jebkādu neattīrītu notekūdeņu 
ieplūde, kā arī ezeru un upju aizsargjoslu neievērošana – palielina biogēnu ienesi ūdenstilpēs. 
Svarīgi ir Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas plānošanā ievērot pamatprincipus, 
tajā skaitā noteikt ezeru un upju aizsargjoslas ar stingrākiem ierobežojumiem, kuru īstenošana 
nepieļautu ūdenstilpju kvalitātes samazināšanos. Aizsargjoslu likuma 7.panta pirmā daļa nosaka, 
ka virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem 
ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu 
erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, kā arī 
saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. 
         Lielai daļai no upēm Augšdaugavas novadā ir  saglabājies nepārveidots dabiskais tecējums 
un daudzas no tām atbilst īpaši aizsargājamā biotopa – Upju straujteces un dabiski upju posmi – 
pazīmēm. Palielinoties pieejamajam finansējumam no dažāda veida projektiem un citiem 
finansējuma avotiem, konstatēts, ka vēlme veikt dažāda veida un apjoma saimnieciskos darbus, 
kas saistāmi ar upju un meliorācijas sistēmu tīrīšanu, pieaug. Minētās darbības ir nepieciešams 
rūpīgi izvērtēt arī no dabas daudzveidības viedokļa. Nepieciešams izvērtēt dabisko upju posmu 
tīrīšanas darbu nepieciešamību, to apjomu, lai dabiskās upes netiktu pārveidotas un netiktu 
samazināta upju bioloģiskā daudzveidība. Upes ir nozīmīgs sugu - tajā skaitā arī īpaši aizsargājamo 
sugu - migrācijas koridors. Cilvēka darbība ir veidojusi un joprojām veido ainavu gar upēm, un 
atklātas ainavas uzturēšanai ir nepieciešama ekstensīva un ilgtspējīga teritorijas apsaimniekošana, 
lai netiktu vienkāršota biotopu mozaīkveida struktūra, pirmkārt, aizaugot tieši bioloģiski 
vērtīgajām pļavām, kas ir grūtāk pieejamas (palieņu pļavas, nogāzes, mitras vietas). Dabiskais upju 
tecējums ir jāsaglabā tām upēm, kurām Daugavpils valstspilsētas teritorijā nav vēl mākslīgi 
pārveidota gultne un piekrastes josla. 
       Augšdaugavas novada teritorijā mežsaimnieciskā darbība notiek un turpina attīstīties lielajos 
vienlaidu valsts meža masīvos, kā arī mozaīkveida lauku telpu areālos, kur ir mazāki valsts mežu 
masīvi un privātie meži lauku saimniecībās. Atbilstoši DDPS Ozols pieejamajai informācijai daļā 
no novada teritorijā esošajām mežu platībām ir konstatēti Latvijā un arī ES īpaši aizsargājamie 
biotopi. Izvērtējot DDPS Ozols informāciju un situāciju dabā, kā arī saņemto iesniegumu par meža 
ceļa būvniecību skaitu, mežsaimniecisko darbību, secināms, ka Augšdaugavas novadā ir izveidots 
plašs meža autoceļu tīkls, kuru tuvā nākotnē plānots paplašināt. Būtiskākie riski, kas apdraud ne 
vien mežu masīvu, bet arī mozaīkveida ainavu ar ievērojamu mežu īpatsvaru bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai, ir mežu fragmentācija un traucējumu palielināšana, ko rada ceļu 
ekspluatācija. Šobrīd jau daļa meža teritoriju, izbūvējot meža autoceļus, ir fragmentēta. Papildus 
jānorāda, ka šo ceļu būvniecība nav stratēģiski izvērtēta un bieži meža autoceļi beidzas vien dažu 
simtu metru attālumā no citiem autoceļiem un dabiskām brauktuvēm, tādējādi neveidojot 
savienojumu, kas būtu nepieciešams, vērtējot kopējo ceļu tīklu reģionā. Atbilstoši DDPS Ozols 
pieejamajai informācijai par Augšdaugavas novada teritorijā esošajiem meža biotopiem konstatēts, 
ka tajā ir liela meža biotopu daudzveidība un tie aizņem samērā lielas platības, bet kā viens no 
būtiskajiem negatīvajiem faktoriem ir to ļoti liela fragmentācija. Gan meža ceļu, gan 
mežsaimnieciskās darbības ietekmē radusies mežu un meža biotopu fragmentācija būtiski mazina 
gan meža kā reto un aizsargājamo sugu dzīvotnes vērtību, gan meža ainavisko vērtību. 
      Augšdaugavas novadā ir plašas purvu teritorijas. Purvi ir nozīmīgi ne tikai, lai saglabātu 
bioloģisko daudzveidību, purvu ekosistēmām ir liela loma regulācijas un uzturēšanas jeb vides 
pakalpojumu nodrošināšanā. Purviem dabā ir klimatu un ūdens apriti regulējoša loma − dabiski, 
„dzīvi” purvi piedalās klimata un ūdens aprites regulēšanā, tādējādi tiem ir nozīmīga loma gan 
dabā, gan cilvēku veidotajā pasaulē. Svarīgākais ir saglabāt, aizsargāt un atjaunot purvu dabiskās 
funkcijas, kas palīdz saglabāt arī dzīvu purvu ekosistēmu un ar to saistīto sugu daudzveidību. 
Aktīvi, dabiski vai mazietekmēti purvi ir galvenais kūdras „ražotājs”. Kūdra ir dabas resurss, kas 
ļoti lēni atjaunojas un tā atjaunošanās iespējama tikai pārmitros, purvu attīstībai labvēlīgos 
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apstākļos. Svarīgākais ir saglabāt, aizsargāt un atjaunot purvu dabiskās funkcijas, kas palīdz 
saglabāt arī dzīvu purvu ekosistēmu un ar to saistīto sugu daudzveidību. 
      Dažādām invazīvajām sugām (piemēram, Sosnovska latvānim, adatainajam dzeloņgurķim, 
signālvēzim u. c. sugām) ir postoša ietekme uz ainavu, dabu, ekonomiku un pat cilvēku veselību. 
Valsts augu aizsardzības dienests ir uzsācis akciju “Par Latviju bez latvāņiem”. Konstatēts, ka 
2020. gadā Latvijā ar Sosnovska latvāni aizauguši 10 782,96  ha zemes, tie sastopami 105 Latvijas 
pilsētās un novados. Plašāka informācija par Sosnovska latvāņiem invadētajām platībām pieejama 
http://karte.vaad.gov.lv/. Ņemot vērā invazīvo sugu straujo izplatību, ieteicams izvērtēt dažādu 
invazīvo sugu izplatību un tās ietekmi uz Jaunizveidojamā Augšdaugavas novada ainavu, kā arī 
izvērtēt iespējas šo sugu izplatības ierobežošanā un apkarošanā. 
         Pieaugot publisko pasākumu popularitātei, kas pulcē lielu skaitu apmeklētāju (piemēram, 
velosacensības, orientēšanās sacensības, taku skrējieni, bezceļa braucieni, pārgājieni, dažāda veida 
festivāli u. c.), tiek radīta būtiska papildu antropogēnā slodze uz dažāda veida teritorijām ar augstu 
dabas vērtību un biotopiem. Lai arī liela daļa no minētajiem pasākumiem tiek plānota atbilstoši 
dabas aizsardzības prasībām, diemžēl konstatēti gadījumi, kad netiek ievēroti nosacījumi, kas 
mazinātu sacensību laikā radīto antropogēno slodzi. Tāpat jāatzīmē, ka gatavošanās sacensībām 
vai nodarbošanās ar šādiem sporta veidiem hobija līmenī ārpus speciāli ierīkotiem laukumiem, 
trasēm, izbraukājot mežu, purvu vai citus biotopus, nereti rada neatgriezeniskus un būtiskus 
kaitējumus videi un dabai.  
        Katru gadu aizvien populārāki kļūst pārgājieni, laivu braucieni, purvu pārgājieni, “krastingi”, 
“upingi” u. c. līdzīgas aktivitātes, kas ne vienmēr notiek zinošu gidu pavadībā un atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. Aktīva brīvā laika pavadīšana pie dabas ir atzīstama par 
popularizējamu un attīstāmu visas valsts līmenī. Jaunizveidojamā Augšdaugavas  novada teritorija 
paver ļoti plašas iespējas šajā jomā, un novadā ir izstrādāti maršruti, kuros pieejama dažāda veida 
labiekārtota infrastruktūra. Tomēr jāņem vērā, ka ne vienmēr āra aktivitātēm tiek izmantoti minētie 
maršruti, kā rezultātā plaši tiek apmeklētas dabas teritorijas bez speciāli labiekārtotām vietām, kā 
arī tādas vietas, kur cilvēku atrašanās bez gidu pavadības nav pieļaujama  un kas ir īpaši jutīgas 
pret jebkāda veida antropogēno slodzi. Arī publiski pieejamie maršruti ne vienmēr ir aprīkoti ar 
speciālām telšu vietām, ugunskuru vietām, tualetēm, lai samazinātu apmeklētāju negatīvo ietekmi, 
it īpaši pārgājienu maršrutos, kuros attālums starp apdzīvotajām vietām ir liels vai vispār neved 
gar tām. 
        Cilvēku aktivitātes summējas, un summārā antropogēnā slodze uz dabas vērtībām kļūst 
nekontrolējama, radot būtisku negatīvu ietekmi uz esošajām dabas vērtībām, tās noplicinot, 
iznīcinot, kā arī pastiprinot erozijas procesu attīstību. Kā viens no instrumentiem dabas 
daudzveidības saglabāšanai ir teritorijas plānošanas dokumenti, t. sk. Attīstības programma. 
Attīstības programmas visās sadaļās būtu nepieciešams iestrādāt rīcības kopumu antropogēnās 
slodzes negatīvās ietekmes samazināšanai un ierobežošanai īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, 
ainaviski vērtīgajās teritorijās un no bioloģiskās daudzveidības viedokļa vērtīgajās teritorijās. Līdz 
ar to Attīstības programmas ietvaros būtu izstrādājams rīcību kopums, kas nodrošinātu, ka 
minētajās teritorijās antropogēnā slodze tiktu kontrolēta, un šajās jutīgajās teritorijās tiktu saglabāti 
īpaši aizsargājamie biotopi, īpaši aizsargājamo augu, putnu sugu dzīvotnes, tiktu nodrošinātas 
meža aizsargfunkcijas, tiktu mazināta mežu fragmentācija, tiktu novērsta/samazināta erozijas 
procesu attīstība, kā to nosaka Sugu un biotopu aizsardzības likums un Latvijas ainavu politikas 
pamatnostādnes. 
       Pamatojoties uz minēto, Pārvalde rekomendē  ilgtspējīgās attīstības stratēģijas prioritātēs un 
telpiskās attīstības perspektīvā paredzēt pasākumus tipiskās Latgales un Sēlijas ainavas 
saglabāšanā un attīstības programmas un teritorijas plānojuma ietvaros paredzēt izstrādāt teritorijas 
ainavu plānu, uzsvaru liekot uz ezerainēm, mežu masīviem, upju ielejām, paredzot risinājumus 
meža fragmentācijas, ezeru un upju piekrastes apbūves mazināšanai, kā arī vienlaikus paredzot 
risinājumus, lai esošās vērtības un atklātās ainavas tiktu saglabātas (t.i., nosakot ainaviski vērtīgās 
vietas, ko nav pieļaujams apmežot, ainaviskos ceļus, kā arī nosakot tādus apbūves nosacījumus, 
kas uzlabo, nevis degradē ainavas vērtību u.c.).  Ainavu plāna izstrādē nepieciešams vērst 
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uzmanību uz augstvērtīgo ainavu telpu, tajā skaitā aizsargājamo ainavu apvidos “Augšdaugava”, 
“Augšzeme” saglabāšanu, paredzot arī risinājumus, kas nodrošinās mērķtiecīgu ainavu kvalitātes 
uzlabošanu, novērstu augstvērtīgo ainavu telpu izzušanu un uzlabotu ainavu, kur to vērtība ir 
mazinājusies vai zudusi.  
       Ierīkojot derīgo izrakteņu ieguves vietas, tiek būtiski pārveidots reljefs, izmainīta ainava, 
mainīts hidroloģiskais režīms, fragmentēta zemsedze. Plānojot jaunas derīgo izrakteņu ieguves 
vietas -, nepieciešams ievērot  Vides aizsardzības likuma 3. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto 
izvērtēšanas principu -, kad jebkuru tādas darbību vai pasākuma sekas, kas var būtiski ietekmēt 
vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atļaušanas vai 
uzsākšanas. Ja ir pieņemts lēmums derīgo izrakteņu ieguves karjeru ierīkot, jau pirms darbības 
uzsākšanas ir jāizstrādā derīgo izrakteņu ieguves vietas renaturalizācijas plāns.  Renaturalizācija ir 
viens no degradētas vides atjaunošanas jeb rekultivācijas veidiem un atjauno apvidum raksturīgo 
dabisko vidi izstrādātajā derīgo izrakteņu ieguves vietā. Renaturalizācija uzlabotu Natura 2000 
teritoriju, tajā skaitā aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”  Elernes karjeru, integritāti. 
Izstrādājot rekultivācijas/renaturalizācijas plānu, ir nepieciešams konsultēties ar sugu (piemēram, 
abinieku un rāpuļu, bezmugurkaulnieku) ekspertiem un biotopu ekspertiem. Ņemot vērā, ka 
atklātie karjeru biotopi ir pakļauti aizaugšanai un laika gaitā var samazināties teritorijas potenciālā 
vērtība dabas aizsardzībā, šajā plānā nepieciešams iekļaut arī nosacījumus teritorijas turpmākai 
uzturēšanai.  
      Savvaļas augiem un dzīvniekiem, lai nodrošinātu to ilgtermiņa dzīvotspēju, ir jābūt iespējai 
pārvietoties, migrēt, izkliedēties un apmainīties populācijām starp aizsargājamajām teritorijām un 
ārpus tām. Eiropas Padome 2013. gadā ir pieņēmusi Zaļās infrastruktūras stratēģiju „Zaļā 
infrastruktūra - Eiropas dabas kapitāla pilnveide”. Stratēģijas pamatā ir nostādne, ka zaļā 
infrastruktūra ietver dabiskus un cilvēku radītus veidojumus, kas, izmantojot dabas likumus, vairo 
ekoloģisko stabilitāti, ekonomisko un sociālo labklājību. Teritoriju tīkls kombinācijā ar citiem 
vides objektiem, kas izveidots un tiek pārvaldīts, lai nodrošinātu sugu un to veidoto populāciju 
ģenētiskās daudzveidības saglabāšanos un apmaiņu pat intensīvi apsaimniekotās teritorijās un 
sniegtu plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Zaļās infrastruktūras zonas (vai zilās, ja attiecas uz 
ūdens ekosistēmām) pamatā ir princips, ka dabas un dabisko procesu aizsargāšana un uzlabošana, 
kā arī daudzie ieguvumi, ko cilvēku sabiedrība gūst no dabas, tiek integrēti teritoriālajā plānošanā 
un teritoriālajā labiekārtošanā tieši cilvēku saimnieciski aktīvi apsaimniekotās un izmantotās 
vietās. (Urtāns A. V. (red.) 2017. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. 2. sējums. 
Upes un ezeri. Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda). Pārvalde rekomendē Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas  novada Attīstības stratēģijā iekļaut Zaļās infrastruktūras 
stratēģijas pamatprincipus.  
 
       Ņemot vērā minēto un  zinot, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiek noteikts Augšdaugavas 
novada un Daugavpils valstspilsētas attīstības redzējums, mērķi to sasniegšanai, prioritātes, 
specializācija un telpiskās attīstības perspektīva, Pārvalde pauž viedokli, ka ietekmes uz vidi 
stratēģisko novērtējuma procedūru nepieciešams piemērot Augšdaugavas novada un Daugavpils 
valstspilsētas ilgtspējīgajai attīstības stratēģijai. Savukārt  Augšdaugavas novada un Daugavpils 
valstspilsētas attīstības programmai nav nepieciešams piemērot ietekmes uz vidi stratēģiskā 
novērtējuma procedūru, jo tā pēc būtības ir pasākumu kopums ilgtspējīgajā attīstības stratēģijā 
noteikto uzstādījumu sasniegšanai. 
 
 
 Latgales reģionālās administrācijas direktore A.Zeize 
 
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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  II.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA  

 

 

5. LĒMUMI PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI  
 

5.1. Daugavpils domes lēmums: 

 

Daugavpils domes 2021.gada 9.septembra sēdes lēmums Nr.575 (prot. Nr.37, 18.§) “Par Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas nodošanu 
publiskai apspriešanai”. 
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5.2. Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmums: 
 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 16.septembra sēdes lēmums Nr.127 (protokols Nr.8., 1.&) 

“Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas 

nodošanu publiskai apspriešanai”. 
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6. PAZIŅOJUMI PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PUBLISKO APSPRIEŠANU UN  

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM  

 

 

6.1. Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) 
 

6.2.  Daugavpils pilsētas pašvaldības plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā 

 

6.3.  Augšdaugavas novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā 

 

6.4.  Citos plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā 
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6.1. Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070  
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6.2.  Daugavpils pilsētas pašvaldības plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā: 
 

1) Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/ (Baneris publicēts sadaļā 
“Aktualitātes”,  “Tuvākie notikumi” visu publiskās apspriešanas laiku) 

 

2) Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-

attistiba/daugavpils-pilsetas-attistibas-programmas-2021.-2027.gadam-izstrade  

 

3) Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-

zinas/notiks-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-lidz-2027.gadam-

publiska-apspriesana (27.09.2021.) 

 

4) Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/afisa/daugavpils-valstspilsetas-un-

augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-lidz-2027.gadam-publiska-apspriesana (29.09.2021.) 

 

5) Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-

zinas/sodien-notiks-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-publiska-

apspriesana (11.10.2021.) 

 

6) Facebook profilā “Daugavpils pilsēta” https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/20541887447188

88 (30.09.2021.) 

 

7) Facebook profilā “Daugavpils pilsēta” https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/20627322505312

04 (11.10.2021.) 

 

8) Facebook profilā “Daugavpils pilsēta”  https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2064357490368

680 (13.10.2021.) 

 

9) Publiskajā ārtelpā - Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K. Valdemāra ielā 13, Daugavpilī 
 

10) Informatīvie bukleti izvietošanai pašvaldībās 
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https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/sodien-notiks-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana
https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/sodien-notiks-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana
https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/sodien-notiks-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2054188744718888
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2054188744718888
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2062732250531204
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2062732250531204
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2064357490368680
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2064357490368680
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11/5/21, 9:54 AM Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības plānošana

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/daugavpils-pilsetas-attistibas-programmas-2021.-2027.gadam-izstrade 1/4

DDAAUGAUGAVPILS VVPILS VAAA ALSTALSTSPILSSPILSĒĒTTAS UN AAS UN AUGUGŠŠDDAAUGAUGAVVAAA AS NOAS NOVVADADAA

AATTAAA TTĪĪĪSTSTĪĪĪBAS PLBAS PLĀĀNONOŠŠANANAA

NO 30.SEPTEMBRA LNO 30.SEPTEMBRA LĪĪĪDDZ 28.OKTZ 28.OKTOBRIM NOOBRIM NOTIKSTIKS DDAAUGAUGAVPILSVPILSAAA

VVALSTALSTSPILSSPILSĒĒTTAS UN AAS UN AUGUGŠŠDDAAUGAUGAVVAA AS NOAS NOVVADADA AA ATTAAA TTĪĪĪSTSTĪĪĪBAS PROGRAMMBAS PROGRAMMASAS

1.RED1.REDAKAKCIJCIJAS PUBLISKAS PUBLISKĀĀ APSPRIEAPSPRIEŠŠANANAA

INNFFOORRMMĀĀCCIJJAA PPAAPPP RR PPUUBBLLISSKKĀĀSS AAPPSSPPRRIEEŠŠAANNAASS NNOORRISSI

Daugavpils pilsētas domes lēmums par attīstības programmas nodošanu publiskai

apspriešanai

Pašreizējās situācijas raksturojums (kopīgais)

Pašreizējās situācijas raksturojums (Daugavpils)

Pašreizējās situācijas raksturojums (Augšdaugava)

Stratēģiskā daļa
Rīcības plāns (Daugavpils)

Rīcības plāns (Augšdaugava)

Investīciju plāns (Daugavpils)

Investīciju plāns (Augšdaugava)

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība

Stratēģiskās daļas pielikums – Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības

plāns 2022.-2027. gadam

Priekšlikumus aicinām iesniegt:

nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai planojam.novadu@dnd.lv

pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentam - K.Valdemāra iela 13,

Daugavpils, LV-5401 vai Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas

Attīstības pārvaldei - Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401

Lūdzam izmantot PRIEKPRIEKŠŠLIKUMU VEIDLAPULIKUMU VEIDLAPU !!

NFORMATINFORMATĪĪĪVS PLAKĪVS PLAKĀĀĀĀTSTTS

ATTATTĪĪĪSTSTĪĪĪBAS PROGRAMMA - SABAS PROGRAMMA - SAĪĪAAĪSINSINĀĀTTTĀĀĀ VERSIJA VERSIJAVERSIJA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO 26.ANO 26.AUGUSTUGUSTA LA LĪĪĪDDZ 22.SEPTEMBRIM NOZ 22.SEPTEMBRIM NOTIKSTIKS DDAAUGAUGAVPILSVPILSAAA

VVALSTALSTSPILSSPILSĒĒTTAS UN AAS UN AUGUGŠŠDDAAUGAUGAVVAA AS NOAS NOVVADADA ILA ILGTGTSPSPĒĒJJĪĪGAS AGAS ATTAAA TTĪĪĪSTSTĪĪĪBASBAS

STRASTRATTAAA ĒĢĒĢIJIJAS 1.REDAS 1.REDAKAKCIJCIJAS PUBLISKAS PUBLISKĀĀ APSPRIEAPSPRIEŠŠANANAA

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.11.2021, 10:34
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DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS 
NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

2022.-2027.GADAM
PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

No 30.septembra līdz 28.oktobrim

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu 
pašvaldības nodrošina kopējas integrētas attīstības programmas izstrādi visai teritorijai. 
Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā 

noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā 
izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Vidēja termiņa prioritātes

VTP1 Aktīva, 
izglītota, radoša un 

vesela kopiena

VTP2 Augoša, 
atpazīstama un 
konkurētspējīga 
uzņēmējdarbības 

vide

VTP3 Ilgtspējīgs 
mājoklis, vide un 

infrastruktūra

VTP4 Videi 
draudzīga 

un integrēta 
mobilitāte

VTP5 Spēcīga, 
patstāvīga nozaru 

pārvaldība 
un sinerģija

Attālinātās sanāksmes ZOOM platformā*:
- Ar uzsvaru uz Daugavpils pilsētas attīstības projektiem

11. oktobrī plkst. 17:00

- Ar uzsvaru uz Augšdaugavas novada attīstības projektiem

11. oktobrī plkst. 14:00

*iepriekš reģistrēties nav nepieciešams, pieslēgšanās saite:
https://ej.uz/AP_sanaksme

Dokuments pieejams vairākās iestādēs to darba laikā:
•Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1 

•Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13 (2.stāvā) 
•Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpilī un tās filiālēs Jaunbūvē, Grīvā, Ruģeļos, Ķīmijā 

un Jaunajā Forštadtē 
•Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 

2, Daugavpilī (29.kabinetā) 
•VPVKAC, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā 

•VPVKAC, Skolas ielā 17, Špoģos, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā 

Elektroniski dokuments pieejams
un vairāk informācijas
par publisko apspriešanu šeit:

https://ej.uz/AP_2027

AICINĀM PIEDALĪTIES
PUBLISKAJĀ
APSPRIEŠANĀ!
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Daugavpils
pilsēta
un Augšdaugavas
novads

Vīzija 2030 

Daugavpils valstspilsēta un Augšdau-
gavas novads – iedzīvotāju skaita ziņā lielākā 

un ekonomiski nozīmīgākā valstspilsēta ar funk-
cionālo teritoriju Austrumbaltijā, kas unikāla savā 

daudzveidībā, ar radošiem, izglītotiem, garīgi bagātiem 
cilvēkiem, stipru Latgales un Sēlijas identitāti un vien-

līdz pievilcīgu vidi iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem. 

Daugavpils - Austrumbaltijas
ekonomiskās attīstības virzītājspēks

Augšdaugavas novads - nozīmīgs funkcionālais areāls un 
spēcīga lauku telpas teritorija

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.

Attīstības programmas saīsinātā versija
Pilna versija ir pieejama: www.daugavpils.lv
www.augsdaugavasnovads.lv

HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES: vienlīdzīgu iespēju politika, līdzsvarota teritorijas attīstība, 
klimatneitralitāte, pielāgošanās spēja, klimatnoturība, Covid-19 seku mazināšana, dabas 
un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, kultūrvēsturiskais mantojums 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA PRIORITĀTES

INTEGRĒTAS UN ILGTSPĒJĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS pamatā ir līdzsvarota sociālo, 
ekonomisko un vides aspektu mijiedarbība, lai īstenotos vīzijā paustais
nākotnes redzējums un stratēģiskie mērķi tiktu sasniegti,
ir izvirzītas piecas vidēja termiņa prioritātes.

SM1 Labklājīga un 
laimīga sabiedrība

IP1 Daudzveidīga, 
atvērta un integrēta 

vietēja kopiena

SM3 Sasniedzama un kvalitatīva 

lauku un urbānā telpa

IP3 Klimatneitrāla vide

SM4Efektīva 
pašvaldību 

pārvaldība un 
attīstīta sadarbība

IP4 
Sadarbība un 

pārvaldība  

SM2 Ekonomikas 
izaugsme

IP2 
Uzņēmējdarbības 

attīstība
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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

RV22 
Sabiedriskais 
transports

U84. Attīstīt videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus un 
          infrastruktūru
U85. Veicināt pasažieru pārvadājumu pieejamību
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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
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Vidēja 
termiņa 

prioritātes

Rīcības 
virzieni

Uzdevumi
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 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

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
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RV10 Uzņē-
mējdarbības 
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
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RV14 
Pieejams un 
energoefektīvs 
mājoklis

U54. Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu un veicināt jaunu mājokļu 
būvniecību

U55. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitāti
U56. Uzlabot daudzdzīvokļu ēku un tām piegulošo teritoriju 

apsaimniekošanu

RV15 
Enerģētika un 
klimatnoturība

U57. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu
U58. Modernizēt un attīstīt siltumapgādes sistēmas
U59. Īstenot energoefektīvus un klimatnoturīgus pasākumus
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 Kultūr-
vēsturiskais 
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

STRATĒĢISKĀ MATRICA VIDĒJA   TERMIŅA PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAI
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NOTIKS DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS
NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS LĪDZ 2027.GADAM
PUBLISKĀ APSPRIEŠANA Pilsētas ziņas

Ir noslēgusies Daugavpils valstspilsētas un
Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 1. redakcijas projekta sabiedriskā
apspriešana, kas ilga no 26. augusta līdz 22.
septembrim. Paldies visiem, kas piedalījās
publiskās apspriešanas sapulcē un sniedza
savu viedokli par pašvaldību ilgtermiņa
attīstības mērķiem.

Daugavpils pilsētas domes sēdē 9.septembrī
un Augšdaugavas novada pašvaldības domes

sēdē 16.septembrī deputāti pieņēma lēmumu par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas
novada Attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.

Darbs pie kopīgās attīstības programmas, tāpat kā pie ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, tika
uzsākts šī gada sākumā, pašvaldību domēm pieņemot attiecīgos lēmumus par izstrādes
uzsākšanu.

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas
vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Pašvaldības ir vienojušās nākamajiem septiņiem gadiem noteikt piecas vidēja termiņa prioritātes
stratēgijā noteikto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu sasniegšanai.

Publiskās apspriešanas sapulces notiks 11.oktobrī. Par tām vairāk informācijas, kā arī pieslēgšanās

dati pieejami šeit: https://ej.uz/AP_2027

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa

27.09.2021, 11:12  132
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https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/news/2021/09/aptaujai-2-001_max.jpg
https://ej.uz/AP_2027
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DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS LĪDZ 2027.GADAM PUBLISKĀ
APSPRIEŠANA

NO 30. SEPTEMBRA LĪDZ 28. OKTOBRIM NOTIKS DAUGAVPILS
VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 1.
REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

INFORMĀCIJA PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI

Daugavpils pilsētas domes lēmums par attīstības programmas nodošanu publiskai
apspriešanai
Pašreizējās situācijas raksturojums (kopīgais)
Pašreizējās situācijas raksturojums (Daugavpils)
Pašreizējās situācijas raksturojums (Augšdaugava)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2021, 11:57

27. SEPTEMBRIS - 28. OKTOBRIS
00:15 - 23:45
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME, K. VALDEMĀRA IELA 1

74

https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/PAZI%C5%85OJUMS%20AP%202027.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Lem_575_Daugavpils.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/I_Pa%C5%A1reizeja_situacija_Kopigais.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/I_II_Pasreizeja_situacija_Daugavpils.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/I_III_Pa%C5%A1reizeja_situacija_Augsdaugava.pdf
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Stratēģiskā daļa
Rīcības plāns (Daugavpils)
Rīcības plāns (Augšdaugava)
Investīciju plāns (Daugavpils)
Investīciju plāns (Augšdaugava)
Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība 
Stratēģiskās daļas pielikums – Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības
plāns 2022.-2027. gadam 

Priekšlikumus aicinām iesniegt: 

nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai planojam.novadu@dnd.lv
pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentam - K.Valdemāra iela 13,
Daugavpils, LV-5401 vai Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas
Attīstības pārvaldei - Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401

Lūdzam izmantot  PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU !

INFORMATĪVS PLAKĀTS
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https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/II_Strategiska_dala.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/III_I_Ricibas_plans_Daugavpils.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/III_II_Ricibas_plans_Aug%C5%A1daugava.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/IV_I_Investiciju_plans_Daugavpils.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/IV_II_Investiciju_plans_Aug%C5%A1daugava.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/V_Istenosana_uzraudziba.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Daugavpils_IEKRP.pdf
mailto:attistiba@daugavpils.lv
mailto:planojam.novadu@dnd.lv
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Priek%C5%A1likumu_Veidlapa__AP_1.red_..docx
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/AP2027%20PA%20plakats_A4.pdf
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ŠODIEN NOTIKS DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN
AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
PUBLISKĀ APSPRIEŠANA Pilsētas ziņas

11.oktobrī plkst.14:00 (ar uzsvaru uz
Augšdaugavas novada attīstības projektiem) un
plkst.17:00 (ar uzsvaru uz Daugavpils pilsētas
attīstības projektiem) notiks Daugavpils
valstspilsētas un Augšdaugavas novada
attīstības programmas 2022.-2027.gadam
1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes
tiešsaistē “ZOOM” platformā.

Vairāk informācijas un piekļuves saite pieejama
šeit.

Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu
datorā vai viedierīcē ir lejupielādēta “ZOOM” lietotne.

Sabiedriskā apspriešana notiek no 30.septembra līdz 28.oktobrim.

Elektroniskā formātā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas
1.redakciju var iepazīties:

Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā “Pilsēta/Pilsētas
attīstība”;

Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv
sadaļā“Attīstība/Attīstības plānošana”;

Dokumenti pieejami arī https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070.

Aicinām ikvienu iesaistīties Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības
plānošanā!

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

11.10.2021, 10:55  183
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https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/news/2021/10/pilseta-no-drona-rudens-02-001_max.jpg
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/PAZI%C5%85OJUMS%20AP%202027.pdf
https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/daugavpils-pilsetas-attistibas-programmas-2021.-2027.gadam-izstrade
https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/jaunveidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070
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https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2054188744718888 1/4

Daugavpils pilsēta
@daugavpilsdome · 4,7 (56 reviews) · Pilsēta Sūtīt ziņojumu

Sveiki! Informē mūs, kā varam palīdzēt.

VairākSākums Par Attēli Atsauksmes Patīk

Daugavpils pilsēta
 · 

 No 30. septembra līdz 28. oktobrim notiek Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
attīstības programmas 2022. - 2027. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.

 Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto 
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

 11. oktobrī plkst.14:00 un plkst.17.00 tiešsaistē “ZOOM” platformā notiks publiskās 
apspriešanas sanāksmes
Vairāk informācijas šeit: https://saite.lv/SfJQA

30. septembris plkst. 10:47

1 lietotājs dalījās

Patīk Komentēt Dalies

 Rakstīt komentāru...
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https://www.facebook.com/daugavpilsdome/photos/a.360295920774854/1927931017344662/
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/photos/a.360291690775277/1937590599712037/?__tn__=%3C
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/?__cft__[0]=AZUz_NuO5-MPiL5y2ktXrqaeHgn9TEV91OpVK9anlY9zZTiLttU9G2DyC-CHlf6n6IvFufd4CYj0laMmVFKgNg8CfphH-ypY50bM293B5jzgTx6lLrj1eD8zIck4h-01daP6_bKzgHR1Pu-Giqo3LuaJ&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/?__cft__[0]=AZUz_NuO5-MPiL5y2ktXrqaeHgn9TEV91OpVK9anlY9zZTiLttU9G2DyC-CHlf6n6IvFufd4CYj0laMmVFKgNg8CfphH-ypY50bM293B5jzgTx6lLrj1eD8zIck4h-01daP6_bKzgHR1Pu-Giqo3LuaJ&__tn__=-UC%2CP-R
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https://www.facebook.com/daugavpilsdome/?__cft__[0]=AZUz_NuO5-MPiL5y2ktXrqaeHgn9TEV91OpVK9anlY9zZTiLttU9G2DyC-CHlf6n6IvFufd4CYj0laMmVFKgNg8CfphH-ypY50bM293B5jzgTx6lLrj1eD8zIck4h-01daP6_bKzgHR1Pu-Giqo3LuaJ&__tn__=%3C%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/photos/a.360831247387988/2054187488052347/?__cft__[0]=AZUz_NuO5-MPiL5y2ktXrqaeHgn9TEV91OpVK9anlY9zZTiLttU9G2DyC-CHlf6n6IvFufd4CYj0laMmVFKgNg8CfphH-ypY50bM293B5jzgTx6lLrj1eD8zIck4h-01daP6_bKzgHR1Pu-Giqo3LuaJ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/friends/
https://www.facebook.com/pages/?category=your_pages&ref=bookmarks
https://www.facebook.com/watch/?ref=tab
https://www.facebook.com/bookmarks/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notifications/
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https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2062732250531204 1/5

Daugavpils pilsēta
@daugavpilsdome · 4,7 (56 reviews) · Pilsēta Sūtīt ziņojumu

Sveiki! Informē mūs, kā varam palīdzēt.

VairākSākums Par Attēli Atsauksmes Patīk

Daugavpils pilsēta
 · 

 Šodien, 11. oktobrī plkst. 17.00 notiks Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1. redakcijas publiskās 
apspriešanas sanāksme tiešsaistē “ZOOM” platformā.

 Informācija par iespēju piedalīties tiešsaistes sanāksmē pieejama Daugavpils 
pilsētas pašvaldības mājaslapā.

 Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 
2022.-2027.gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana turpinās līdz 28. oktobrim.

11. Oktobris plkst. 13:12

DAUGAVPILS.LV
Šodien notiks Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada
attīstības programmas publiskā apspriešana

7Tu un vēl 6 lietotāji

Patīk Komentēt Dalies

Rakstīt komentāru
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https://www.facebook.com/daugavpilsdome/?__cft__[0]=AZV0C8RcaY0R6F1d1pzrMCV3aJtiw4pf7iWGEVsV_kH19Iv_yuLJmMIOrHSASb0X8IhQEDnWyhmSh7EjMzNVBrpaJ2q3B7Ylrg57HY3E2NF66Fa8s8RPiAz3FAVTBmUUpxqF7UPfEITbBU1n9cqsAks9&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/?__cft__[0]=AZV0C8RcaY0R6F1d1pzrMCV3aJtiw4pf7iWGEVsV_kH19Iv_yuLJmMIOrHSASb0X8IhQEDnWyhmSh7EjMzNVBrpaJ2q3B7Ylrg57HY3E2NF66Fa8s8RPiAz3FAVTBmUUpxqF7UPfEITbBU1n9cqsAks9&__tn__=%3C%3C%2CP-R
https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/sodien-notiks-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana?fbclid=IwAR0vaDGXZbOgA26E_DFAGBPbX02s9VyFg_uZ3NNBfw2El9BzujULM3rh4w8
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https://www.facebook.com/bookmarks/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notifications/
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https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2064357490368680 1/5

Daugavpils pilsēta
@daugavpilsdome · 4,7 (56 reviews) · Pilsēta Sūtīt ziņojumu

Sveiki! Informē mūs, kā varam palīdzēt.

Daugavpils pilsēta
 · 

 Līdz 28. oktobrim turpinās Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
attīstības programmas 2022. - 2027. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.

 Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar attīstības programmas projektu un iesūtīt 
savus priekšlikumus.

 Plašāka informācija pievienotajā Daugavpils pilsētas pašvaldības publikācijā 
latviešu valodā.

 Informācija krievu valodā pieejama sekojot norādītajai saitei - 
https://www.daugavpils.lv/.../turpinas-publiska...

13. Oktobris plkst. 11:58

DAUGAVPILS.LV
Turpinās publiskā apspriešana par Daugavpils valstspilsētas un
Augšdaugavas novada attīstības programmu

4Tu un vēl 3 lietotāji 1 lietotājs dalījās

Patīk Komentēt Dalies

Daugavpils pilsēta Sūtīt ziņojumu Patīk
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.daugavpils.lv%2Fpilseta%2Fpar-daugavpili%2Fpilsetas-zinas%2Fturpinas-publiska-apspriesana-par-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmu%3Ffbclid%3DIwAR3XrUDYc1dqDx3Dt9USCqTPulTOwUWbpe6GFMD-l7S0_f6m8jQGNyRC068&h=AT0r-t5s0GYaHqIB6bbQJlGs7DXpoUv4vTuxkre1PAvRw5YGL7LkwZbUGiS6MumL-8lXvs2_kTk3xN51KQlaHWcEHB_Zisiv4GE6Euh-mVf58PERPydIgMgiYif0uGNnwsc6&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT12OHSPUdsa50TE2rJyzoVIIlwaxbnzT8ZMox5aVNK1BeuyjI8CI_nU2biwTFTxyQLYfwtYgRR_gB1gYDbBJ6M4vgbGzSLPu_nCWjJMRPzNrCW1Mi6AARgmns-CK50Mk6Rss4OSp4Pgk-X-y064IxZ-ECgydCEa3izWH-LKtoqyGqE
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/
https://www.facebook.com/bookmarks/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notifications/


 

PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K. Valdemāra ielā 13, Daugavpilī 
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INFORMATĪVIE BUKLETI IZVIETOŠANAI PAŠVALDĪBĀS 

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas organizēšanai un sabiedrības 
informēšanai tika sagatavoti kvalitatīvi publicitātes materiāli – informatīvie plakāti, bukleti, kuros 

apkopota attīstības programmas saīsinātā versija, kā arī tipogrāfiskie materiāli stratēģijas un 
programmas uzglabāšanai, ērtākai informācijas uztveršanai. 
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6.3.  Augšdaugavas novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā: 

 

1) Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/ja

unveidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana/  

 

2) Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/uzsakta-daugavpils-

valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-1-redakcijas-publiska-apspriesana/ 

(30.09.2021.) 

 

3) Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/uzsakta-daugavpils-

valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-1-redakcijas-publiska-apspriesana/ 

(11.10.2021.) 

 

4) Facebook profilā “Augšdaugavas novada pašvaldība” https://www.facebook.com/AugsdaugavasNovads/po

sts/228532162647032 (30.09.2021.) 

 

5) Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijas tīmekļa vietnē 
https://www.ilukste.lv/uzsakta-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-

1-redakcijas-publiska-apspriesana/ (23.09.2021.) 

 

6) Pašvaldības izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis” (30.09.2021., 3. un 4. lpp.) 

https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3131/DNVestis_Nr_129.pdf 

 

7) Paziņojums publiskajā ārtelpā - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī 
 

8) Paziņojums publiskajā ārtelpā - Augšdaugavas novada pašvaldības Eglaines pagasta pārvaldes informatīvajā 
stendā, Stendera ielā 7, Eglainē, Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā 
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https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3131/DNVestis_Nr_129.pdf


9/27/21, 1:25 PM Jaunveidojamā Augšdaugavas novada attīstības plānošana - Augšdaugavas novada pašvaldība

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/jaunveidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana/ 1/4

JAUNVEIDOJAMĀ AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

Uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 1.redakcijas publiskā
apspriešana

INFORMĀCIJA PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI

Augšdaugavas novada domes lēmums par attīstības programmas nodošanu publiskai apspriešanai
Pašreizējās situācijas raksturojums (kopīgais)
Pašreizējās situācijas raksturojums (Daugavpils)
Pašreizējās situācijas raksturojums (Augšdaugava)
Stratēģiskā daļa
Rīcības plāns (Daugavpils)
Rīcības plāns (Augšdaugava)
Investīciju plāns (Daugavpils)
Investīciju plāns (Augšdaugava)
Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība 
Stratēģiskās daļas pielikums – Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2022.-2027.
gadam 

Priekšlikumus aicinām iesniegt: 

nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai planojam.novadu@dnd.lv
pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentam – K.Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401
vai Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei – Rīgas iela 2-31,
Daugavpils, LV-5401

Lūdzam izmantot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU !

INFORMATĪVS PLAKĀTS

Uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas
publiskā apspriešana

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas novada domes lēmumu, uzsākta Daugavpils
valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 26.augusta līdz 22.septembrim.

INFORMĀCIJA PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcija

Priekšlikumus aicinām iesniegt:
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https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/PAZI%C5%85OJUMS%20AP%202027.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/68261/Lem_Nr_127_16092021.pdf
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https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/IV_II_Investiciju_plans_Aug%C5%A1daugava.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/V_Istenosana_uzraudziba.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Daugavpils_IEKRP.pdf
mailto:attistiba@daugavpils.lv
mailto:planojam.novadu@dnd.lv
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Priek%C5%A1likumu_Veidlapa__AP_1.red_..docx
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/AP2027%20PA%20plakats_A4.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Pazinojums%20IAS%20publiska%20apspriesana.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/IAS_Daugavpils%20un%20Aug%C5%A1daugavas%20novads_1_red.pdf


9/30/21, 4:26 PM Uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana - Aug…

https://www.daugavpilsnovads.lv/uzsakta-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-1-redakcijas-publiska-apspri… 1/3

UZSĀKTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

30. septembris, 2021

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas novada domes lēmumu, uzsākta Daugavpils
valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas publiskā
apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām piegulošo novadu pašvaldības nodrošina
kopējas integrētas attīstības programmas izstrādi visai teritorijai. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Publiskā apspriešana notiek no 2021. gada 30. septembra līdz 28. oktobrim. Publiskās apspriešanas laikā
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība un Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar dokumenta izstrādātāju
SIA “Reģionālie projekti” 11. oktobrī organizēs divas tiešsaistes sanāksmes, iepazīstinot klātesošos ar dokumentu
un tā būtiskākajiem risinājumiem, kā arī nodrošinot iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Informācija par
pieslēgšanās iespējām sapulcēm un programmas 1. redakcijas dokumenti no 30. septembra būs pieejami
elektroniski pašvaldību tīmekļa vietnēs. Dokumenti būs pieejami arī Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā,
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9/30/21, 4:26 PM Uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana - Aug…

https://www.daugavpilsnovads.lv/uzsakta-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-1-redakcijas-publiska-apspri… 2/3

K.Valdemāra ielā 1 (1. stāva foajē) un pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, Latgales
Centrālajā bibliotēkā un tās �liālēs, kā arī Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības
pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī (29. kabinetā), Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros
Ilūkstes pilsētā un Špoģos, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā.
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10/26/21, 2:14 PM Notiek Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana - Aug…

https://www.daugavpilsnovads.lv/uzsakta-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-1-redakcijas-publiska-apspri… 1/3

NOTIEK DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

11. oktobris, 2021

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas novada domes lēmumu, uzsākta Daugavpils
valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas publiskā
apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām piegulošo novadu pašvaldības nodrošina
kopējas integrētas attīstības programmas izstrādi visai teritorijai. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Publiskā apspriešana notiek no 2021. gada 30. septembra līdz 28. oktobrim. Publiskās apspriešanas laikā
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība un Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar dokumenta izstrādātāju
SIA “Reģionālie projekti” 11. oktobrī organizēs divas tiešsaistes sanāksmes, iepazīstinot klātesošos ar dokumentu
un tā būtiskākajiem risinājumiem, kā arī nodrošinot iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Informācija par
pieslēgšanās iespējām sapulcēm un programmas 1. redakcijas dokumenti no 30. septembra būs pieejami
elektroniski pašvaldību tīmekļa vietnēs. Dokumenti būs pieejami arī Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā,
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10/26/21, 2:14 PM Notiek Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana - Aug…

https://www.daugavpilsnovads.lv/uzsakta-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-1-redakcijas-publiska-apspri… 2/3

K.Valdemāra ielā 1 (1. stāva foajē) un pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, Latgales
Centrālajā bibliotēkā un tās �liālēs, kā arī Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības
pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī (29. kabinetā), Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros
Ilūkstes pilsētā un Špoģos, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā.
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10/20/21, 3:13 PM (1) Facebook

https://www.facebook.com/AugsdaugavasNovads/posts/228532162647032 1/2

Augšdaugavas novada pašvaldība
 · 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas 
novada domes lēmumu, uzsākta Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 
1.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskā apspriešana notiek no 2021. gada 30. septembra līdz 28. 
oktobrim.

https://www.daugavpilsnovads.lv/uzsakta-daugavpils.../

30. septembris plkst. 12:19

44 7 lietotāji dalījās

Patīk Komentēt Dalies

  1
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deputātu pieŅemŠanas laiki

a u g Š d a u g a v a s  n o v a d a  p a Š v a l d Ī b a s  d o m e s  l ē m u m i

augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
arvīds kucins

 04.10.
augšdaugavas novada pašvaldības ēka,
rīgas ielā 2, daugavpilī 

10.00-12.00 
14.00-18.00

augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks aivars rasčevskis

18.10. 
augšdaugavas novada pašvaldības ēka,
rīgas ielā 2, daugavpilī

10.00-12.00 
14.00-18.00

vitālijs aizbalts
12.10. višķu pagasta pārvalde 14.00-16.30

19.10. ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 14.00-16.30

maigurs krievāns
05.10. brīvības iela 7, ilūkste 09.00-13.00

jānis belkovskis
04.10. višķu pagasta pārvalde 15.00-17.00

11.10. maļinovas pagasta pārvalde 15.00-17.00
viktors jasiņavičs

05.10. dvietes pagasta pārvalde 16.00-17.00

14.10. pilskalnes pagasta pārvalde 15.30-16.30

19.10. tiešsaistes Zoom platformā 15.00-17.00

28.10. bebrenes pagasta pārvalde 15.30-16.30

pāvils kveders

19.10. eglaines pagasta pārvalde 14.00-16.00

reinis līcis

19.10. ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 16.30-17.30

26.10. tiešsaistes Zoom platformā 16.30-18.30

aleksejs mackevičs

01.10. tiešsaistes Zoom platformā 16.00-17.00

04.10. biķernieku pagasta pārvalde 15.30-16.30

06.10. naujenes pagasta pārvalde 15.30-16.30

07.10. ilūkstes pilsētas administrācijas ēka 15.30-16.30

11.10. maļinovas pagasta pārvalde 15.30-16.30

14.10. tiešsaistes Zoom platformā 16.30-17.30

25.10. biķernieku pagasta pārvalde 15.30-16.30

26.10. višķu pagasta pārvalde 15.30-16.30

27.10. kalkūnes pagasta pārvalde 15.30-16.30

dainis millers
20.10. tiešsaistes Zoom platformā 12.00-14.00

gunta okmane

04.10. subate, subates kultūras nams 13.00-15.00

dzintars pabērzs
11.10. tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00

25.10. tiešsaistes Zoom platformā 14.00-16.00

deniss sarafaņuks
 informācija www.augsdaugavasnovads.lv 

aleksandrs sibircevs
08.10. sventes vidusskola 16.00-18.00

19.10. sventes vidusskola 16.00-18.00

regīna tamane

12.10. skrudalienas pagasta pārvalde, silenē 14.00-16.00

19.10.
skrudalienas daudzfunkcionālais centrs, 
skrudaliena 14.00-16.00

deputātu pieņemšanas laiks var mainīties. lūdzu se-
kojiet aktuālajai informācijai mājas lapā www.daugav-
pilsnovads.lv sadaļā “novada dome”->”deputāti”

CienĪjamie iedZĪvotāji!
Augšdaugavas novada deputāti pieņem iedzīvo-

tājus gan klātienē, gan Zoom platformā. Mājaslapu 
piekļuvei Zoom platformā meklējiet: daugavpilsno-
vads.lv> novada dome>deputāti

2021. gada 16. septembra sēdē pieņemti 24 
lēmumi:

 Izdeva saistošos noteikumus “Pašvaldības stipen-
dijas piešķiršanas kārtība”.
 Izdeva Salienas vidusskolas, Randenes pamatsko-

las un Višķu sociālās aprūpes centra nolikumu.
 Izdeva noteikumus “Par valsts budžeta mērķdotā-

cijas pedagogu darba samaksai sadali un izlietojumu 
Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada interešu izglī-

tības programmu izvērtēšanas un valsts budžeta mērķ-
dotācijas sadales komisijas sastāvu un izdeva komisijas 
nolikumu.
 Nodeva Daugavpils valstspilsētas un Augšdauga-

vas novada Attīstības programmas 2022.-2027. gadam 
1.redakciju publiskajai apspriešanai.
 Aktualizēja Ilūkstes novada Attīstības programmas 

2020.-2026. gadam Investīciju plānu 2020.-2022. gadam.
 Nodeva publiskajai apspriešanai un institūciju atzi-

numu saņemšanai lokālplānojuma redakciju nekusta-
majam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkste.
 Atļāva Aleksejam Mackevičam, Dzintaram Pabēr-

zam un Aleksandram Sibircevam savienot amatus.
 Atbrīvoja 2021. gada 17. septembrī Eglaines pagas-

ta pārvaldes vadītāju no amata pēc darbinieka un dar-
ba devēja vienošanās.
 Uzdeva ar 2021. gada 20. septembri Šēderes pagas-

ta pārvaldes vadītājam papildus pamatdarbam pildīt 
Eglaines pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus.
 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs sniegto ēdināšanas pakalpojumu iz-
maksas no 2021. gada 1. septembra.
 Atbalstīja Augšdaugavas novada pašvaldības pro-

jekta idejas iesniegšanu Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūras izsludinātajam projektu konkursam 
“Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu  “Labbūtības ce-
ļakarte skolā” īstenošanai”.
 Atļāva izsniegt Mednieku biedrībai „Kalupe” at-

ļauju otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) dar-
bībai nekustamajā īpašumā „Stores”, Kalupes pagastā, 
uz nenoteiktu laiku.
 Nodeva no Augšdaugavas novada pašvaldības 

centrālās administrācijas valdījuma  Skrudalienas pa-
gasta pārvaldes valdījumā  pašvaldības ceļu „Vārpene-
Ezerne-Saulkalni” investīciju projekta “Augšdaugavas 
novada pašvaldības ceļu  (86-37)  “Vārpene – Ezerne 
- Saulkalni”  pārbūve Skrudalienas pagastā,  (88-13) 
“Svente – Gulbji” seguma atjaunošana Sventes pagastā 

un Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana 
Līksnas pagastā” īstenošanai. 
 Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos īpašu-

mus Dubnas, Laucesas, Naujenes un Skrudalienas pa-
gastā.
 Atļāva norakstīt Skrudalienas pagasta pārvaldes 

debitora parādus, par kuriem atzīta piedziņas neiespē-
jamība.

 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašval-
dības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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p u b l i s k ā  a p s p r i e Š a n apar skolēnu un audZēkŅu ēdināŠanas pakalpojumiem 
novada iZglĪtĪbas iestādēs

16. septembrī Augšdau-
gavas novada pašvaldības 
domes sēdē apstiprināja no-
vada pašvaldības izglītības 
iestādēs sniegto ēdināšanas 
pakalpojumu izmaksas.

Deputāti noteica, ka:
• vispārējo izglītības 

iestāžu 1. - 4. klašu skolē-
ni, kuri nemācās mājmācī-
bā, mācību gada laikā no 
1. septembra līdz 31. mai-
jam ir atbrīvoti no vecāku 
maksas par pusdienām 
1,42 euro apmērā dienā. 
Augšdaugavas novada 
pašvaldība no budžeta lī-
dzekļiem vienam izglīto-
jamajam apmaksā 0,71 
euro dienā, no valsts bu-
džeta līdzekļiem vienam 
izglītojamajam - 0,71 euro 
dienā;

• Augšdaugavas no-
vada pašvaldības 5 un 
6 gadīgo pirmsskolas 
grupu audzēkņi, kuri 
apgūst obligāto sagata-
vošanu pamatizglītības 
ieguvei un nemācās māj-
mācībā, mācību gada lai-
kā no 1. septembra līdz 
31. maijam ir atbrīvoti no 
vecāku maksas par ēdi-
nāšanu 1,00 euro apmērā 
dienā, ko Augšdaugavas 
novada pašvaldība ap-
maksā no budžeta līdzek-
ļiem;

• Tāpat novada vispā-
rējās izglītības iestāžu 5. 
- 9. klašu skolēni mācību 
gada laikā no 1. septem-
bra līdz 31. maijam, kuri 
nemācās mājmācībā, ir 
atbrīvoti no vecāku mak-
sas par ēdināšanu 1,00 
euro apmērā dienā, ko 
Augšdaugavas novada 
pašvaldība apmaksā no 
budžeta līdzekļiem;

• Attālinātas mācīšanās 
laikā noteikt izglītojama-
jiem pārtikas paku cenas 
iepriekšējās atkāpēs no-
teiktajā apmērā atbilstoši 
Ministru kabineta 2020. 
gada  9. jūnija noteiku-
miem  Nr.360 “Epidemio-
loģiskās drošības pasā-
kumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”.

Pašvaldības izglītības ies-
tādēs sniegto ēdināšanas pa-
kalpojumu izmaksas:

bebrenes vispārizglītojošā 
un profesionālā vidusskola:
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase –1,40 euro dienā 
(pusdienas – 1,00 euro, lau-
nags – 0,40 euro);
profesionālās izglītības prog-

rammu audzēkņi – par pus-
dienām – 1,00 euro dienā;

biķernieku pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 
– 1,00 euro dienā (brokastis 
– 0,30 euro, pusdienas – 0,70 
euro);
1. – 4. klase - 1,72 euro dienā 
(brokastis – 0,30 euro, pus-
dienas – 1,42 euro);
5. – 9. klase - 1,30 euro dienā 
(brokastis – 0,30 euro, pus-
dienas – 1,00 euro);

ilūkstes raiņa vidusskola:
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,10 euro dienā;
10.-12. klase – par pusdie-
nām – 1,10 euro dienā;

kalupes pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 
– 1,00 euro dienā (brokastis 
– 0,30 euro, pusdienas – 0,70 
euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase - par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;

laucesas pamatskola:
Pirmsskolas izglītības gru-
pas - 1,00 euro dienā (bro-
kastis – 0,30 euro, pusdienas 
– 0,70 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;

lāču pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 
– 1,57 euro dienā (brokastis 
– 0,29 euro, pusdienas – 1,00 
euro, launags – 0,28 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – 1,28 euro dienā 
(pusdienas – 1,00 euro, lau-
nags – 0,28 euro);

naujenes pamatskola:
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – 1,36 euro dienā 
(pusdienas – 1,00 euro, lau-
nags – 0,36 euro);

randenes pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 
- 1,50 euro dienā (brokastis 
– 0,35 euro, pusdienas – 0,85 
euro, launags – 0,30 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;

salienas vidusskola:
Pirmsskolas izglītības gru-
pas:
3-4 gadus vecie bērni – 1,10 
euro dienā (brokastis – 0,23 
euro, pusdienas – 0,87 euro);
5-6 gadus vecie bērni - 1,10 

Saskaņā ar Daugavpils 
pilsētas domes lēmumu un 
Augšdaugavas novada domes 
lēmumu, uzsākta daugavpils 
valstspilsētas un augšdauga-
vas novada attīstības program-
mas 2022.-2027.gadam 1.redak-
cijas publiskā apspriešana.

 Teritorijas attīstības plānoša-
nas likums paredz, ka valstspil-
sētas un tām piegulošo novadu 
pašvaldības nodrošina kopējas 
integrētas attīstības program-
mas izstrādi visai teritorijai. 
Attīstības programma ir vidē-
ja termiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas vidēja termiņa prio-
ritātes un pasākumu kopums 
pašvaldības attīstības stratēģijā 
izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko 
uzstādījumu īstenošanai.

Publiskā apspriešana notiek 
no 2021. gada 30. septembra 
līdz 28. oktobrim. Publiskās 
apspriešanas laikā Daugavpils 
valstspilsētas pašvaldība un 
Augšdaugavas novada pašval-
dība sadarbībā ar dokumenta 
izstrādātāju SIA “Reģionālie 

uZsākta daugavpils valstspilsētas 
un augŠdaugavas novada attĪstĪbas 

programmas 1.redakCijas publiskā 
apsprieŠana

projekti” 11. oktobrī organizēs 
divas tiešsaistes sanāksmes, 
iepazīstinot klātesošos ar do-
kumentu un tā būtiskākajiem 
risinājumiem, kā arī nodroši-
not iespēju uzdot jautājumus 
un saņemt atbildes. Informā-
cija par pieslēgšanās iespējām 
sapulcēm un programmas 1. 
redakcijas dokumenti no 30. 
septembra būs pieejami elek-
troniski pašvaldību tīmekļa 
vietnēs. Dokumenti būs pie-
ejami arī Daugavpils pilsētas 
pašvaldības ēkā, K.Valdemāra 
ielā 1 (1. stāva foajē) un pašval-
dības Attīstības departamentā, 
K.Valdemāra ielā 13, Daugav-
pilī, Latgales Centrālajā bib-
liotēkā un tās fi liālēs, kā arī 
Augšdaugavas novada pašval-
dības centrālās administrācijas 
Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 
2, Daugavpilī (29. kabinetā) , 
Valsts un pašvaldības vienota-
jos klientu apkalpošanas cen-
tros Ilūkstes pilsētā un Špoģos, 
Višķu pagastā, Augšdaugavas 
novadā. 

euro dienā (brokastis – 0,23 
euro, pusdienas – 0,87 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;
10.-12. klase – par pusdie-
nām – 1,00 euro dienā;

silenes pamatskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 
- 1,50 euro dienā (brokastis 
– 0,35 euro, pusdienas – 0,85 
euro, launags – 0,30 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase –1,30 euro dienā 
(pusdienas – 1,00 euro, lau-
nags – 0,30 euro);

sventes vidusskola:
Pirmsskolas izglītības gru-
pas - 1,42 euro dienā (bro-
kastis – 0,42 euro, pusdienas 
– 0,70 euro, launags – 0,30 
euro);
1. – 4. klase – 2,14 euro dienā 
(brokastis – 0,42 euro, pus-
dienas – 1,42 euro, launags 
– 0,30 euro);
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;
10.-12. klase – par pusdie-
nām – 1,00 euro dienā;

programmu īstenošanas 
vieta ”medumi”:
Pirmsskolas izglītības grupas 
- 1,30 euro dienā (pusdienas 
– 1,00 euro, launags – 0,30 
euro);
1. – 4. klase – 1,62 euro dienā 

(pusdienas – 1,42 euro, lau-
nags – 0,20 euro);
5. – 6. klase – 1,50 euro dienā 
(pusdienas – 1,20 euro, lau-
nags – 0,30 euro);

Špoģu vidusskola:
Pirmsskolas izglītības gru-
pas:
1,5 - 2 gadus vecie bērni – 
1,45 euro dienā (brokastis 
– 0,30 euro, pusdienas – 0,85 
euro, launags – 0,30 euro);
3-4 gadus vecie bērni – 1,45 
euro dienā (brokastis – 0,30 
euro, pusdienas – 0,85 euro, 
launags – 0,30 euro);
5-6 gadus vecie bērni – 1,15 
euro dienā (brokastis – 0,30 
euro, pusdienas – 0,85 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;
10.-12. klase un daugavpils 
būvniecības tehnikuma 
izglītības programmu īs-
tenošanas vietas “višķi” 
audzēkņi – par pusdienām – 
1,00 euro dienā; launags izglī-
tojamajiem – 0,30 euro dienā;

vaboles vidusskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 

- 1,42 euro dienā (brokastis 
– 0,25 euro, pusdienas – 0,87 
euro, launags – 0,30 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – par pusdienām 
– 1,00 euro dienā;
10.-12. klase – par pusdie-
nām – 1,00 euro dienā;

Zemgales vidusskola:
Pirmsskolas izglītības grupas 
- 1,14 euro dienā (brokastis 
– 0,29 euro, pusdienas – 0,65 
euro, launags – 0,20 euro);
1. – 4. klase – par pusdienām 
– 1,42 euro dienā;
5. – 9. klase – 1,28 euro dienā 
(pusdienas – 1,00 euro, lau-
nags – 0,28 euro);
10.-12. klase – 1,28 euro dienā 
(pusdienas – 1,00 euro, lau-
nags – 0,28 euro);
skolas internātā dzīvojošie 
bērni – 2,42 euro dienā (bro-
kastis – 0,57 euro, pusdienas 
– 1,00 euro, launags – 0,28 
euro, vakariņas – 0,57 euro);

ilūkstes pirmsskolas izglī-
tības iestāde “Zvaniņš”:
par trīsreizēju ēdināšanu – 
1,40 euro dienā (brokastis, 
pusdienas un launags);

naujenes pirmsskolas iz-
glītības iestāde „rūķītis”:
1,5-2 gadus vecie bērni: par 

brokastīm - 0,28 euro dienā, 
par pusdienām – 0,85 euro 
dienā, par launagu - 0,42 euro 
dienā;
3-6 gadus vecie bērni: par 
brokastīm - 0,28 euro dienā, 
par pusdienām – 1,00 euro 
dienā, par launagu – 
0,42 euro dienā;
nakts grupa: par 2.launagu 
– 0,28 euro dienā, par vakari-
ņām – 0,22 euro dienā;

nīcgales pirmsskolas iz-
glītības iestāde „sprīdītis”:
par brokastīm – 0,20 euro die-
nā,
par pusdienām – 0,70 
euro dienā,
par launagu – 0,30 euro die-
nā.

 Apkopoja: Dainis Bitiņš
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PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 
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PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

Augšdaugavas novada pašvaldības Eglaines pagasta pārvaldes informatīvajā stendā 

 Stendera ielā 7, Eglainē, Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā 
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6.4.  Citos plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā: 

 

1) Latgales plānošanas reģiona tīmekļa vietnē https://lpr.gov.lv/event/daugavpils-valstspilsetas-un-

augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-2022-2027-gadam-1-redakcijas-publiska-apspriesana  

 

2) Laikrakstā “Latgales Laiks” (24.09.2021., 3.lpp.) 

 

3) Publiskajā ārtelpā – Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs 
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  Lapas

Gaidāmie notikumi

5. novembris plkst. 13:00 - 16:00

Seminārs “Mūsdienīga
uzņēmēja pro�ls un investoru
piesaiste”
Apmācības

6. novembris plkst. 19:00 - 20:30

GORS. Rokopera “Mauglis”
Kultūras norises, Rēzekne

7. novembris plkst. 17:00 - 19:00

ATCELTS! GORS. “Trīs
Raimondi”. Koncertprogramma
ar slavenajiem Latvijas
mūziķiem Raimondu Paulu,
Raimondu Ozolu, Raimondu
Macatu
Kultūras norises, Rēzekne

8. novembris plkst. 13:00 - 16:00

Seminārs ” IIgtermiņa attiecību
veidošana uzņēmēju un
pašvaldības sadarbībai”
Apmācības

9. novembris plkst. 10:00 - 13:00

Šis notikums ir pagājis.Šis notikums ir pagājis.

Daugavpils valstspilsētas un
Augšdaugavas novada attīstības
programmas 2022.-2027.gadam
1.redakcijas publiskā apspriešana
Daugavpils, Daugavpils novads, Dažādi notikumi

1. oktobris - 28. oktobris

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas

novada domes lēmumu, uzsākta Daugavpils valstspilsētas un

Augšdaugavas novada attīstības programmas

2022.-2027.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un

tām piegulošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas integrētas

attīstības programmas izstrādi visai teritorijai. Attīstības programma ir

vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā

noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības

attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu

īstenošanai.

Publiskā apspriešana notiek no 2021. gada 30. septembra līdz 28.

oktobrim. Publiskās apspriešanas laikā Daugavpils valstspilsētas

pašvaldība un Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar

Meklēt 

   



 PAR LATGALI  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

LATGALES UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRS  LATGALES SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA 

REĢIONĀLIE PROJEKTI  LATVIJAS SIMTGADE REMIGRĀCIJA  TŪRISMS KONTAKTI

PAŠVALDĪBU ZIŅAS 

TAKSOMETRU LICENCĒŠANA 
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https://lpr.gov.lv/lv
https://lpr.gov.lv/event/daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-2022-2027-gadam-1-redakcijas-publiska-apspriesana/
https://twitter.com/LatgalesRegions
https://www.facebook.com/latgales.regions
http://www.youtube.com/user/LatgalesRegions
http://www.draugiem.lv/latgalesregions/
https://www.instagram.com/latgalesplanosanasregions/
https://lpr.gov.lv/event/seminars-musdieniga-uznemeja-profils-un-investoru-piesaiste/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/apmacibas/
https://lpr.gov.lv/event/gors-rokopera-mauglis/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/kulturas-norises/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/pasvaldibas/rezeknes_pilseta/
https://lpr.gov.lv/event/gors-tris-raimondi-koncertprogramma-ar-slavenajiem-latvijas-muzikiem-raimondu-paulu-raimondu-ozolu-raimondu-macatu/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/kulturas-norises/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/pasvaldibas/rezeknes_pilseta/
https://lpr.gov.lv/event/seminars-iigtermina-attiecibu-veidosana-uznemeju-un-pasvaldibas-sadarbibai/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/apmacibas/
https://lpr.gov.lv/lv/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/pasvaldibas/daugavpils_pilseta/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/pasvaldibas/daugavpils_novads/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/dazadi-notikumi/
https://lpr.gov.lv/lv/
https://lpr.gov.lv/lv/about-n9q7/
https://lpr.gov.lv/lv/padome-l2f3/
https://lpr.gov.lv/lv/luc/
https://lpr.gov.lv/lv/lsez/
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/
https://lpr.gov.lv/lv/latgales_simtgade/
https://lpr.gov.lv/lv/remigracija/
http://visitlatgale.com/lv/
https://lpr.gov.lv/lv/kontakti/
https://lpr.gov.lv/lv/pasvaldibu-zinas/
https://lpr.gov.lv/lv/taksometru-licencesana/
https://lpr.gov.lv/lv/
https://lpr.gov.lv/en/
https://lpr.gov.lv/ru/
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Seminārs “Eksporta tendences
un veicināšana”
Apmācības

10. novembris plkst. 15:00 - 18:00

Tiešraides pasākums “Latgales
diena”!
Dažādi notikumi

12. novembris plkst. 10:00 - 13:00

Seminārs “Eksporta tirgus “
Apmācības

12. novembris plkst. 14:00 - 10.
decembris plkst. 18:00

Daugavpils pilsētas un
Augšdaugavas novada
jauniešu forumu “KĀP-NES!”
Daugavpils, Daugavpils novads,
Dažādi notikumi

Skatīt visus notikumus

dokumenta izstrādātāju SIA “Reģionālie projekti” 11.

oktobrī organizēs divas tiešsaistes sanāksmes, iepazīstinot klātesošos

ar dokumentu un tā būtiskākajiem risinājumiem, kā arī nodrošinot

iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Informācija par

pieslēgšanās iespējām sapulcēm un programmas 1. redakcijas

dokumenti no 30. septembra būs pieejami elektroniski pašvaldību

tīmekļa vietnēs. Dokumenti būs pieejami arī Daugavpils pilsētas

pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1 (1. stāva foajē) un pašvaldības

Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, Latgales

Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs, kā arī Augšdaugavas novada

pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 2,

Daugavpilī (29. kabinetā), Valsts un pašvaldības vienotajos klientu

apkalpošanas centros Ilūkstes pilsētā un Špoģos, Višķu pagastā,

Augšdaugavas novadā.

NOVEMBRIS 2021

Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

« Oktobris Decembris »

1 2 3 4 5

99

https://lpr.gov.lv/event/seminars-eksporta-tendences-un-veicinasana/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/apmacibas/
https://lpr.gov.lv/event/tiesraides-pasakums-latgales-diena/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/dazadi-notikumi/
https://lpr.gov.lv/event/seminars-eksporta-tirgus/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/apmacibas/
https://lpr.gov.lv/event/daugavpils-pilsetas-un-augsdaugavas-novada-jauniesu-forumu-kap-nes/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/pasvaldibas/daugavpils_pilseta/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/pasvaldibas/daugavpils_novads/
https://lpr.gov.lv/events/kategorija/dazadi-notikumi/
https://lpr.gov.lv/events/
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-02/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-03/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-04/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-05/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-06/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-07/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-08/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-09/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-10/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-12/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-13/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-14/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-15/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-16/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-17/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-18/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-19/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-20/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-21/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-22/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-23/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-24/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-25/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-26/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-27/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-28/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-29/
https://lpr.gov.lv/events/2021-11-30/
https://lpr.gov.lv/events/2021-10/
https://lpr.gov.lv/events/2021-12/
https://lpr.gov.lv/events/2021-12-01/
https://lpr.gov.lv/events/2021-12-02/
https://lpr.gov.lv/events/2021-12-03/
https://lpr.gov.lv/events/2021-12-04/
https://lpr.gov.lv/events/2021-12-05/
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Detaļas

Sākums:
1. oktobris

Beigas:

Informācijas avots: Augšdaugavas novada pašvaldība

+ GOOGLE CALENDAR + ICAL EXPORT

KopīgotTweetLike 0 Share 0
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https://www.daugavpilsnovads.lv/uzsakta-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-1-redakcijas-publiska-apspriesana/?fbclid=IwAR15nKqoGCw-GSZfLv-2wR3bp6H-zawJ9Y5riXdc7Idio5RzJolV16Xj87E
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Daugavpils+valstspils%C4%93tas+un+Aug%C5%A1daugavas+novada+att%C4%ABst%C4%ABbas+programmas+2022.-2027.gadam+1.redakcijas+publisk%C4%81+apsprie%C5%A1ana&dates=20211001/20211029&details=Saska%C5%86%C4%81+ar+Daugavpils+pils%C4%93tas+domes+l%C4%93mumu+un+Aug%C5%A1daugavas+novada+domes+l%C4%93mumu%2C+uzs%C4%81kta%C2%A0Daugavpils+valstspils%C4%93tas+un+Aug%C5%A1daugavas+novada+att%C4%ABst%C4%ABbas+programmas+2022.-2027.gadam+1.redakcijas+publisk%C4%81+apsprie%C5%A1ana.+%0ATeritorijas+att%C4%ABst%C4%ABbas+pl%C4%81no%C5%A1anas+likums+paredz%2C+ka+valstspils%C4%93tas+un+t%C4%81m+piegulo%C5%A1o+novadu+pa%C5%A1vald%C4%ABbas+nodro%C5%A1ina+kop%C4%93jas+integr%C4%93tas+att%C4%ABst%C4%ABbas+programmas+izstr%C4%81di+visai+teritorijai.+Att%C4%ABst%C4%ABbas+programma+ir+vid%C4%93ja+termi%C5%86a+teritorijas+att%C4%ABst%C4%ABbas+pl%C4%81no%C5%A1anas+dokuments%2C+kur%C4%81+noteiktas+vid%C4%93ja+termi%C5%86a+priorit%C4%81tes+un+pas%C4%81kumu+kopums+pa%C5%A1vald%C4%ABbas+att%C4%ABst%C4%ABbas+strat%C4%93%C4%A3ij%C4%81+izvirz%C4%ABto+ilgtermi%C5%86a+strat%C4%93%C4%A3isko+uzst%C4%81d%C4%ABjumu+%C4%ABsteno%C5%A1anai.+%0APublisk%C4%81+apsprie%C5%A1ana+notiek+no+2021.+gada%C2%A030.+septembra+l%C4%ABdz+28.+oktobrim.+Publisk%C4%81s+apsprie%C5%A1anas+laik%C4%81+Daugavpils+valstspils%C4%93tas+pa%C5%A1vald%C4%ABba+un+Aug%C5%A1daugavas+novada+pa%C5%A1vald%C4%ABba+sadarb%C4%ABb%C4%81+ar+dokumenta+izstr%C4%81d%C4%81t%C4%81ju+SIA+%E2%80%9CRe%C4%A3ion%C4%81lie+projekti%E2%80%9D%C2%A011.+oktobr%C4%AB%C2%A0organiz%C4%93s+divas+tie%C5%A1saiste+%28View+Full+Notikums+Description+Here%3A+https%3A%2F%2Flpr.gov.lv%2Fevent%2Fdaugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-2022-2027-gadam-1-redakcijas-publiska-apspriesana%2F%29&location&trp=false&sprop=website:https://lpr.gov.lv&ctz=Europe%2FRiga
https://lpr.gov.lv/event/daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-2022-2027-gadam-1-redakcijas-publiska-apspriesana/?ical=1&tribe_display=
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Flpr.gov.lv%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=Daugavpils%20valstspils%C4%93tas%20un%20Aug%C5%A1daugavas%20novada%20att%C4%ABst%C4%ABbas%20programmas%202022.-2027.gadam%201.redakcijas%20publisk%C4%81%20apsprie%C5%A1ana%20%7C%20Latgales%20pl%C4%81no%C5%A1anas%20re%C4%A3ions%3A&url=https%3A%2F%2Flpr.gov.lv%2Fevent%2Fdaugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-2022-2027-gadam-1-redakcijas-publiska-apspriesana%2F%23.YYTY5VldbxM.twitter&via=LatgalesRegions
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Flpr.gov.lv%2Fevent%2Fdaugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-2022-2027-gadam-1-redakcijas-publiska-apspriesana%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://ainavudargumi.lv/
https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90002181025


Laikrakstā “Latgales Laiks” 24.09.2021. 
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PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs  

 

 

 

 

 

 

  

Latgales Centrālajā bibliotēkā 

Rīgas ielā 22A, Daugavpilī 
 

 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē 

Ceriņu bibliotēkā 

Lauska ielā 16, Daugavpilī 

  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē 

Gaismas bibliotēka 

Gaismas ielā 9, Daugavpilī 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē 

Jaunbūves bibliotēkā 

18. novembra ielā 161, Daugavpilī 
  

  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē 

Pārdaugavas  bibliotēkā 

Komunālā ielā 2, Daugavpilī 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē 

Piekrastes bibliotēkā 

Aveņu ielā 40, Daugavpilī 
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http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunbuves_biblioteka
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=gaismas_biblioteka
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunbuves_biblioteka
http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunbuves_biblioteka


 

 

7. LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATZINUMS 

 

Latgales plānošanas reģiona elektroniski parakstīts dokuments 22.10.2021. Nr.2.4.3/359 “Atzinums par Attīstības 
programmas 1.redakcijas projektu”. 

▪  

 
 

 

 

 

 

 
 

103



 
LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

   
Reģ. Nr.90002181025 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tel/Fax:+371 64624300 

e-pasts: pasts@lpr.gov.lv www.lpr.gov.lv  
 

BALVOS 
2021.gada 22.oktobrī 
Nr.2.4.3/359 
Uz 2021.gada 30.septembra Nr.1.2.-8/1551 

Daugavpils valstpilsētas pašvaldībai 
info@daugavpils.lv 

Augšdaugavas novada pašvaldībai 
dome@augsdaugavasnovads.lv 

 
Atzinums par Attīstības programmas 1.redakcijas projektu 

 
Latgales plānošanas reģions (LPR) 2021.gada 30.septembrī ir saņēmis Daugavpils 

valstspilsētas pašvaldības vēstuli par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības 

programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma 

sniegšanas nepieciešamību. 

Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu, 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta 

noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, LPR 

2021.gada 17.septembrī ir apstiprināta “Kārtība, kādā Latgales plānošanas reģions izvērtē vietējo 

pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas”. Saskaņā ar minēto Kārtību, 

LPR nosūta Pielikumu Nr.2 “Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības attīstības programmas 

atbilstību Latgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām”.  

LPR atzinīgi vērtē Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgi izstrādāto 

attīstības plānošanas dokumentu un tajā ietvertos risinājumus gan kopīgi īstenojamiem projektiem, 

gan individuālajām rīcībām.  

Dokumenta sabiedriskās apspriešanas laikā ir ievērotas Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likuma normas. 

Plānošanas dokumentam kā pielikums izstrādāts Daugavpils pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas 

un klimata rīcības plāns 2022.-2027.gadam, kurā noteikti energoefektivitātes mērķi un pasākumi 

saistībā ar Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030.gadam un Latvijas 

pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030.gadam. Daugavpils pilsētas 

pašvaldība apņemas nodrošināt pilsētas attīstību, piemērojot ilgtspējīgus un videi draudzīgus 
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SAŅEMTS 
Daugavpils pilsētas 

pašvaldībā 
25.10.2021 

     Reģ. Nr.1.2.-7/3905 

principus, lai veicinātu pilsētas dzīves kvalitātes uzlabošanos un sekmētu pilsētas konkurētspējas 

paaugstināšanu. 

Sagatavojot galīgo redakciju, ieteikums visā dokumentā precizēt Latgales plānošanas 

reģiona Attīstības programmas termiņu uz “2021.-2027.gadam”.  

 

Pielikumā: Kritēriju izpildes vērtējums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas atbilstību Latgales plānošanas 

reģiona plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām uz 5 (piecām) 

lapām. 

 
 

  Ar cieņu 
  Latgales plānošanas reģiona  
  Attīstības padomes priekšsēdētājs    Sergejs Maksimovs 

 
 
 
 
I.Bernāne 
Ingrida.Bernane@lpr.gov.lv 
t.26165597 

 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

105

mailto:Ingrida.Bernane@lpr.gov.lv


1 
 

Pielikums Nr.2 Latgales plānošanas reģiona 2021.gada 17.septembra kārtībai „Kārtība, kādā Latgales plānošanas reģions 
izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas”. 

 
KRITĒRIJU IZPILDES VĒRTĒJUMS PAR PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ATBILSTĪBU LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA 

PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM UN NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM  
 

Pašvaldības attīstības programmas nosaukums: Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības programmas 2022.-2027.gadam 
Pašvaldības attīstības programmas iesniegšanas datums 30.09.2021. 

Aizpildīšanas datums: 15.10.2021. 
 

 
N. 
p. 
k. 

 
Kritērijs 

Pants/ punkts 
normatīva-jos aktos 

Atzīme 
par 

izpildi 
(jā / nē) 

Komentārs 
 (par atbilstību kritērijam un nepieciešamie uzlabojumi) 

 

1. Pašvaldības attīstības programma (turpmāk – AP) ir izstrādāta/aktualizēta, atbilstoši noteiktajai attīstības plānošanas sistēmai (Attīstības plānošanas sistēmas 
likuma (APSL) 8. un 9.pants, Teritorijas attīstības plānošanas likuma (TAPL) 22.panta (1) daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (MKN 628) 21.punkts)  

1.1. AP ir izstrādāta / aktualizēta vidējam termiņam 
(līdz 7 gadiem) 

APSL 8.pants Jā AP ir izstrādāta vidēja termiņa periodam no 2022.līdz 2027.gadam 

1.2. AP ir izstrādāta / aktualizēta saskaņā ar 
hierarhiski augstākiem nacionāla līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentiem - Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2030.gadam un Latvijas Nacionālo attīstības 
plānu 2021. – 2027.gadam  

APSL 9.panta (4)daļa; 
TAPL 22.panta 

(1)daļa; 
MKN 628 21.punkts 

Jā AP ir izstrādāta saskaņā ar hierarhiski augstākiem nacionāla līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentiem - Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju līdz 2030.gadam un Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021. 
– 2027.gadam (II Stratēģiskā daļa 3.nodaļa Saskaņotība ar citiem 
dokumentiem) 

1.3. AP ir izstrādāta / aktualizēta saskaņā ar 
Latgales plānošanas reģiona attīstības 
plānošanas dokumentiem 

APSL 9.panta (4)daļa; 
TAPL 22.panta 

(1)daļa; 
MKN 628 21.punkts 

Jā AP ir izstrādāta saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona attīstības 
plānošanas dokumentiem – Latgales stratēģiju 2030 un izstrādes stadijā 
esošo Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021.-
2027.gadam (II Stratēģiskā daļa 3.nodaļa Saskaņotība ar citiem 
dokumentiem 3.tabula Saskaņotība ar Latgales plānošanas reģiona 
attīstības programma 2021-2027 projekta redakciju ) 

1.4. AP ir izstrādāta / aktualizēta saskaņā ar 
attiecīgās pašvaldības ilgtermiņa attīstības 
stratēģiju 

APSL 9.panta (3)daļa; 
TAPL 22.panta 

(1)daļa; 
MKN 628 21.punkts 

Jā AP ir izstrādāta saskaņā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģiju (II Stratēģiskā daļa 
Ievads un 1.nodaļa Ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi) 
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1.5. AP ir izstrādāta / aktualizēta, ņemot vērā 
blakus esošo pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus 

TAPL 22.panta 
(1)daļa; 

MKN 628 21.punkts 

Jā AP ir izstrādāta, ņemot vērā blakus esošo pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus - Jēkabpils novada, Līvānu novada, Preiļu 
novada un Krāslavas novada teritorijās ietilpstošo pašvaldību esošie 
attīstības plānošanas dokumenti, jo pēc 01.07.2021. izveidotajām 
pašvaldībām dokumenti ir izstrādes stadijā (I Pašreizējā situācija 
Kopīgais 2.4. apakšnodaļa Apkārtējās pašvaldības) 

2. AP ietver šādas sadaļas (Teritorijas attīstības plānošanas likuma (TAPL) 22.panta (2) daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (MKN 628) 22.punkts) 

2.1. Stratēģiskā daļa, kurā ietvertas vidēja termiņa 
attīstības prioritātes un rīcības virzieni 
(pasākumu kopums) 

TAPL 22.panta (2) 
daļa; MKN 628 

22.1.punkts 

Jā AP iekļauta Stratēģiskā daļa, kura ietver vidēja termiņa attīstības 
prioritātes un rīcības virzienus (II Stratēģiskā daļa, 2.nodaļa Vidēja 
termiņa stratēģiskie uzstādījumi) 

2.2. Rīcības un investīciju plāns, kurus izstrādā ne 
mazāk kā triju gadu periodam 

TAPL 22.panta 
(2)daļa; 

MKN 628 22.2.punkts 

Jā AP ietver rīcības un investīciju plānus (III I Rīcības plāns Daugavpils 
valstspilsētai vidējam termiņam, III II Rīcības plāns Augšdaugavas 
novadam vidējam termiņam; IV I Investīciju plāns Daugavpils 
valstspilsētai 2022.-2024.gadam, IV II Investīciju plāns Augšdaugavas 
novadam 2022.-2024.gadam) 

2.3. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas 
kārtība, kurā noteikti rezultatīvie rādītāji un 
uzraudzības pārskatu sniegšanas biežums un 
saturs 

TAPL 22.panta 
(2)daļa; MKN 628 

22.3.punkts 

Jā AP ietver īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību, kurā  
noteikti rezultatīvie rādītāji un uzraudzības pārskatu sniegšanas biežums 
(ikgadēji, bet reizi trīs gados tiek sagatavots trīs gadu uzraudzības 
ziņojums) un saturs (V Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība, 
2.nodaļa Uzraudzības rādītāji, 3.nodaļa Uzraudzības pārskata 
sagatavošana) 

2.4. Informācija par attīstības programmas 
izstrādes procesu 

TAPL 22.panta (2)daļa Jā AP ietver informāciju par izstrādes procesu ( Pārskats par sabiedrības 
līdzdalības pasākumiem (I. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
IZSTRĀDES UZSĀKŠANA; II. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
PUBLISKĀ APSPRIEŠANA) 

2.5. Pašreizējās situācijas raksturojums -analīze TAPL 22.panta (2)daļa Jā Ap ietver pašreizējās situācijas raksturojumu – analīzi (I II Pašreizējā 
situācija Daugavpils valstpilsētai, I III Pašreizējā situācija 
Augšdaugavas novadam, I Pašreizējās situācijas raksturojums kopīgās 
sadaļas) 

3. Rīcības plāns (Teritorijas attīstības plānošanas likuma (TAPL) 22.panta (2) daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
(MKN 628) 23.un 25. 1   1. punkts) 

3.1. 
 

Rīcības plānā ir noteiktas plānotās darbības un 
to īstenošanas termiņi  

MKN 628 23.1.punkts 
 

Jā Rīcības plānos (Daugavpils valstpilsētai un Augšdaugavas novadam) ir 
noteiktas plānotās darbības un to īstenošanas termiņi 
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3.2. 
 

Rīcības plānā ir norādīti atbildīgie par rīcības 
plāna īstenošanu  

MKN 628 23.2.punkts 
 

Jā Rīcības plānos (Daugavpils valstpilsētai un Augšdaugavas novadam) ir 
noteikti Atbildīgie izpildītāji, virzītāji 

3.2. 
 

Rīcības plānā ir iekļauti plānoto darbību 
īstenošanas avoti un, ja iespējams, indikatīvais 
nepieciešamā finansējuma apjoms 

TAPL 22.panta 
(2)daļa; 

MKN 628 23.3.punkts 

Jā Rīcības plānos (Daugavpils valstpilsētai un Augšdaugavas novadam) ir 
identificēti finanšu resursi un avoti 

3.4. 
 

Rīcības plānā ir noteikti plānoto darbību 
rezultāti  

TAPL 22.panta 
(2)daļa; 

MKN 628 23.4.punkts 

Jā Rīcības plānos (Daugavpils valstpilsētai un Augšdaugavas novadam) ir 
noteikti Sasniedzamie rezultāti 

3.5. MKN 628 2. 1 punktā minēto pašvaldību AP 
rīcības plāni ietver kopīgās un individuālās 
darbības 

MKN 628 25. 1   
1.punkts 

Jā Rīcības plānos (Daugavpils valstpilsētai un Augšdaugavas novadam) ir 
noteiktas kopīgās un individuālās darbības (RV25 Attīstības sadarbība) 

4. Investīciju plāns (Teritorijas attīstības plānošanas likuma (TAPL) 22.pants 2. 1pants, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (MKN 628) 24.un 25. 1   2. punkts ) 

4.1. Investīciju plānā ir iekļauti plānotie 
investīciju projekti un to īstenošanas 
termiņi 

TAPL 2. 1 pants; MKN 
628 24.1.punkts 

Jā Investīciju plānos (Daugavpils valstpilsētai un Augšdaugavas novadam)  
ir iekļauti plānotie investīciju projekti un to īstenošanas periodi 

4.2. Investīciju plānā ir iekļauti atbildīgie par 
investīciju projektu īstenošanu 

MKN 628 24.2.punkts Jā Investīciju plānos (Daugavpils valstpilsētai un Augšdaugavas novadam)   
ir iekļauti atbildīgie par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)  

4.4. Investīciju plānā ir iekļauti indikatīvais 
plānoto investīciju projektu īstenošanai 
nepieciešamā finansējuma apjoms un avoti 

MKN 628 24.3.punkts Jā Investīciju plānos (Daugavpils valstpilsētai un Augšdaugavas novadam)    
ir iekļauti indikatīvais plānoto investīciju projektu īstenošanai 
nepieciešamā finansējuma apjoms un avoti (Finanšu instrumenti (EUR 
vai %, nosaukums- Pašvaldības budžets (vai iesniedzēja finansējums), 
Valsts finansējums (vai aizdevums), ESI fondu un cits ārējais 
finansējums, Valsts, ESI fondu u.c. finanšu avotu nosaukums) 

4.5. Investīciju plānā ir iekļauti sasniedzamie 
rezultāti 

MKN 628 24.4.punkts Jā Investīciju plānos (Daugavpils valstpilsētai un Augšdaugavas novadam)     
ir iekļauti plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

4.6. MKN 628 2. 1 punktā minēto pašvaldību AP 
investīciju plāni ietver kopīgos un 

MKN 628 25. 1   
2.punkts 

Jā Investīciju plāni (Daugavpils valstpilsētai un Augšdaugavas novadam) 
ietver kopīgos un individuālos investīciju projektus (papildus katram 
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individuālos investīciju projektus plānam sadaļa KOPĪGIE PROJEKTI) 
5. AP īstenošanas uzraudzība (Teritorijas attīstības plānošanas likuma (TAPL) 3.pants, 12.panta (3) daļa un 22.panta (2) daļa un MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (MKN 628) 22.,  25. un 25. 1  3.punkts) 
5.1. AP īstenošanas un uzraudzības kārtībā ir 

noteikti rezultatīvie rādītāji  
MKN 628 22.3.punkts 

 
Jā AP īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtībā ir noteikti 

rezultatīvie rādītāji – teritorijas attīstības, darbības un politikas rezultātu 
rādītāji (V Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība, 2.nodaļa 
Uzraudzības rādītāji 

5.2. MKN 628 2. 1 punktā minēto pašvaldību AP 
īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas 
kārtībā paredz kopīgus un katrai pašvaldībai 
individuālus rezultatīvos rādītājus 

MKN 628 25. 1   
3.punkts 

Jā AP īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtībā ir paredzēti kopīgi 
un katrai pašvaldībai individuāli rezultatīvie rādītāji (TABULA 1 
Teritorijas attīstības rādītāji, kopā 8 rādītāji;  TABULA 2. Daugavpils 
pilsētas darbības rezultātu rādītāji, kopā 107 rādītāji un TABULA 3. 
Augšdaugavas novada darbības rezultātu rādītāji, kopā 85 rādītāji; 
TABULA 4. Daugavpils vidēja termiņa politikas rezultātu rādītāji, kpā 
62 rādītāji un TABULA 5. Augšdaugavas novada politikas rezultātu 
rādītāji, kopā 50 rādītāji) 

5.3. AP īstenošanas un uzraudzības kārtībā ir 
noteikts uzraudzības pārskatu sniegšanas 
biežums un saturs 

MKN 628 22.3.punkts 
 

Jā AP īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtībā ir noteikts 
uzraudzības pārskatu sniegšanas biežums un saturs – 3.nodaļa 
Uzraudzības pārskata sagatavošana paredz, ka uzraudzības pārskats tiek 
sagatavots ikgadēji, bet reizi trīs gados tiek sagatavots trīs gadu 
uzraudzības ziņojums. Izstrādāts uzraudzības procesa apraksts un 
uzraudzības ziņojuma struktūra 

5.4. Uzraudzības pārskatā par AP īstenošanas 
rezultātiem ir paredzēts ietvert informāciju par 
veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju 
izmaiņām, secinājumiem un ieteikumiem 
turpmākajai rīcībai 

MKN 628 25.punkts 
 

Jā Uzraudzības pārskatā par AP īstenošanas rezultātiem ir paredzēts ietvert 
informāciju par īstenotajām rīcībām, rezultatīvo rādītāju izmaiņām jeb 
teritorijas attīstības rādītāju un darbību rezultatīvo rādītāju dati un 
tendences, secinājumiem un ieteikumiem darbības uzlabošanai 

5.4. Uzraudzības pārskatā ir paredzēts ietvert 
informāciju par atbilstību ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā izvirzītajiem mērķiem, veiktajām 
aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņām, 
secinājumiem un ieteikumiem turpmākajai 
rīcībai 

MKN 628 25.punkts 
 

Jā Uzraudzības pārskatā ir paredzēts ietvert informāciju par atbilstību 
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā izvirzītajiem mērķiem, veiktajām darbībām mērķu un 
uzdevumu sasniegšanai, rezultatīvo rādītāju izmaiņām, secinājumiem un 
ieteikumiem darbības uzlabošanai 

5.6. Izstrādājot jaunu AP, ir veikts spēkā esošās AP 
izvērtējums un īstenošanas prakse 

TAPL 3.pants Jā Izstrādājot jaunu AP, ir veikts spēkā esošo AP izvērtējums un 
īstenošanas prakse Pašreizējās situācijas raksturojumā – Kopīgajā un 
atsevišķi Augšdaugavas novada un Daugavpils valstpilsētas 
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6. Sabiedrības līdzdalība AP izstrādē (Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20.un 21.pants, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.970 
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” (MKN 970) 13. un 14.punkts, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (MKN 628) 67. un 69.punkts) 

6.1. AP izstrādes procesā ir notikusi dokumenta 
publiskā apspriešana, kuras termiņš nav 
mazāks par četrām nedēļām (atkārtotas 
publiskās apspriešanas termiņš nav mazāks par 
trīs nedēļām), ievērojot Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likuma normas 

MKN 628 67. un 
69.punkts 

Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības 
likuma 20.un 21.pants 

Jā AP izstrādes procesā ir notikusi dokumenta publiskā apspriešana, kuras 
termiņš nav mazāks par četrām nedēļām, ievērojot Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likuma normas ( no 2021.gada 30.septembra līdz 
28.oktobrim) 
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartament
s/Dokumenti/Planosana/PAZI%C5%85OJUMS%20AP%202027.pdf  

6.2. Pašvaldības tīmekļa vietnē ievietots paziņojums 
par līdzdalības procesu, informācija ievietota 
TAPIS 

MKN 970 13.punkts 
MKN 628 8., 16. un 

17.punkts 

Jā Pašvaldības tīmekļa vietnē ievietots paziņojums par līdzdalības procesu, 
informācija ievietota TAPIS 
https://www.daugavpils.lv/afisa/daugavpils-valstspilsetas-un-
augsdaugavas-novada-attistibas-programmas-lidz-2027.gadam-publiska-
apspriesana 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070  
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8. ZIŅOJUMS PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI 
 

 

Ziņojums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022. – 2027. gadam 

publiskās apspriešanas norisi. 
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Ziņojums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 

2022. – 2027. gadam publiskās apspriešanas norisi 

Lēmums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027. 

gadam nodošanu uz publisko apspriešanu Daugavpils pilsētas domē tika pieņemts 2021. gada 9. 
septembrī, savukārt Augšdaugavas novada pašvaldības domē 16. septembrī. Publiskā apspriešana 
norisinājās no 2021. gada 30. septembra līdz 28. oktobrim. Paziņojumi par publisko apspriešanu un tās 
ietvaros plānotajām sanāksmēm tika publicēti (skat.1. attēlu): 

1) Pašvaldību tīmekļa vietnēs – www.daugavpils.lv, www.daugavpilsnovads.lv / 

www.augsdaugavasnovads.lv un www.ilukste.lv , 

2) Laikraksta “Latgales Laiks” 24.septembra izdevumā, Augšdaugavas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Daugavpils Novada Vēstis” 30. septembra izdevumā; 

3)  Pašvaldību sociālo tīklu lapās platformā Facebook – Daugavpils pilsēta, Augšdaugavas novada 
pašvaldība. 
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Attēls 1. Paziņojumi par publisko apspriešanu laikrakstā pašvaldību tīmekļa vietnēs, laikrakstā 

“Latgales Laiks” un pašvaldību sociālos tīklos 

Paziņojumi par publisko apspriešanu un dokumenta izdrukas, priekšlikumu veidlapas tika izvietotas 

vairākās vietās Daugavpilī un Augšdaugavas novadā, t.sk. pašvaldības iestādēs. (skat.2.attēlu.) 

 
Latgales centrālā bibliotēka Daugavpilī Piekrastes bibliotēka Daugavpilī 

 

 

 
Daugavpils pilsētas Attīstības departaments 

 

Eglaine, Eglaines pagasts Augšdaugavas novada pašvaldības 
administrācijas centrālā ēka, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī 

Attēls 2. Informācija par attīstības programmas publisko apspriešanu iestādēs un publiskajā 
ārtelpā 
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Sabiedrības informēšanai par publisko apspriešanu abu pašvaldību informācijas kanālos tika izmantoti 

vienota dizaina un satura plakāti, skat.3.attēlu, kurā ievietots QR kods un īsā saite, kuru aktivizējot var 
ērtāk piekļūt informācijai. 

 

Attēls 3. Publiskās apspriešanas plakāts izvietošanai pašvaldībās 

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas organizēšanai un sabiedrības 
informēšanai tika sagatavoti publicitātes materiāli – informatīvie bukleti, kuros apkopota attīstības 
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programmas saīsinātā versija (skat.4.attēlu). Šie bukleti tika izvietoti gan elektroniski Daugavpils.lv 

mājaslapā, gan sagatavoti drukātā veidā. 

 

Attēls 4. Informatīvie bukleti izvietošanai pašvaldībās 

Paziņojumi, ar dokumenta izstrādi saistītie materiāli, priekšlikumu sniegšanas iespējas pieejamas Valsts 
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv - 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070 . 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022. -2027. gadam izdrukas 

bija pieejamas šajās iestādēs to darba laikā līdz ārkārtējās situācijas laikā noteikto stingro ierobežojumu 
stāšanās spēkā (21. oktobrī), kad klientu apkalpošana klātienē vairs nenotika un iestādes apmeklētājiem 
bija slēgtas: 

• Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (1.stāva foajē), 
• Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13 (2.stāvā), 
• Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī un tās filiālēs, 

• Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 2, 
Daugavpilī (29.kabinetā), 

• Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 7, Ilūkstē, 
Augšdaugavas novadā, 

• Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Skolas ielā 17, Špoģos, 
Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā. 

Iepazīstoties ar plānošanas dokumenta projektu, ikvienam bija iespēja iesūtīt priekšlikumus arī 
elektroniski uz pašvaldību e-pastiem attistiba@daugavpils.lv vai planojam.novadu@dnd.lv. Jauninājums 
publiskās apspriešanas procesā bija mobilās lietotnes “Daugavpils” izmantošana – tajā tika publicēta 
informācija par dokumentu un tā sadaļas, un sniegta iespēja lietotnē iesniegt priekšlikumus.  

Iedzīvotājiem bija iespēja saņemt klātienes vai attālinātu konsultāciju par interesējošiem jautājumiem 
saistībā ar dokumenta izstrādi – Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē un Ilūkstes pilsētas administrācijā (līdz 
ārkārtējās situācijas laikā noteikto stingro ierobežojumu stāšanās spēkā, kad klientu apkalpošana 
klātienē vairs nenotika un iestādes apmeklētājiem bija slēgtas). 
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2021. gada 11. oktobrī plkst.14:00 un plkst. 17:00 Zoom platformā norisinājās divas tiešsaistes publiskās 
apspriešanas sanāksmes, kurās piedalījās dokumenta izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, pašvaldības 
pārstāvji, iedzīvotāji. Sanāksme plkst.14:00 bija ar uzsvaru uz Augšdaugavas novada attīstības plāniem, 
tajā kopā piedalījās 14 dalībnieki. Sanāksme plkst.17:00 bija ar uzsvaru uz Daugavpils valstspilsētas 
attīstības plāniem, tajā kopā piedalījās 19 dalībnieki. Sanāksmju laikā netika saņemti priekšlikumi 
dokumenta pilnveidei (protokoli 1.pielikumā). (skat.5 attēlu). 

 

Attēls 5. Ekrānuzņēmums no publiskās apspriešanas sanāksmes plkst.17:00 

2021. gada 25. oktobrī tika saņemts Latgales plānošanas reģiona atzinums par Attīstības programmas 

1. redakcijas projektu (skat.2.pielikumā). LPR atzinīgi vērtē Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada kopīgi izstrādāto attīstības plānošanas dokumentu un tajā ietvertos risinājumus gan kopīgi 
īstenojamiem projektiem, gan individuālajām rīcībām. Sagatavojot galīgo redakciju, tika sniegts 
ieteikums visā dokumentā precizēt Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas termiņu, kas 
ņemts vērā. 

Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti 30 priekšlikumi no iedzīvotājiem un iedzīvotāju, uzņēmēju 
grupas, biedrībām. Priekšlikumi tika iesniegti gan elektroniski iesūtot uz pašvaldību norādītajiem e-

pastiem, iesūtot mobilajā aplikācijā, gan iesniegti rakstiski, aizpildot priekšlikumu veidlapas iestādēs, 
kurās tika nodrošināta pieeja drukātajiem dokumentiem. Ziņojums par Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam publiskās apspriešanas laikā 
saņemtajiem priekšlikumiem skatāms šī ziņojuma 3.pielikumā. 

3. pielikumā ietverti arī divi Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030. gadam publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi, kas tika attiecināti uz 
Attīstības programmu, jo to tvērums bija orientēts uz rīcībām un investīciju projektiem. 

Kopumā veiktie redakcionāli tehniskie precizējumi nemaina dokumenta būtību un nemaina stratēģiskos 

uzstādījumus, līdz ar to nav nepieciešama projekta atkārtota publiskā apspriešana un nav nepieciešams 
pieņemt domes lēmumu par attīstības programmas redakcijas nodošanu pilnveidošanai. Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmu 2022. -2027.  gadam virzīt domes lēmumu 

pieņemšanai par dokumenta apstiprināšanu. 
 

Ziņojumu sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

Attīstības departamenta  
Investīciju un starptautisko sakaru nodaļa  
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Pielikums Nr.1 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 

2022. – 2027. gadam publiskās apspriešanas sanāksme 

 

Sanāksmes protokols Nr.1 

2021. gada 11.oktobrī, tiešsaistē 

Sanāksmes sākums plkst.14:00 

Sanāksmi vada: Laine Šildere, SIA “Reģionālie projekti” 

Sanāksmi protokolē: Laura Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” 

Sanāksmes darba kārtība: 
1. Ievadvārdi: Arvīds Kucins, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

2. Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022. – 2027. 

gadam projekta redakcijas prezentācija ar uzsvaru uz Augšdaugavas novadu (SIA “Reģionālie 
projekti”, L.Šildere). 

3. Jautājumi, priekšlikumi, diskusija (15:35-15:55) 

Sanāksmē piedalās, Zoom platformā pieslēgušos dalībnieku saraksts: 

1. Arvīds Kucins, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

2. Vitālijs Aizbalts, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

3. Aivars Rasčevskis, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks 

4. Daina Krīviņa, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

5. Vita Rūtiņa, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvalde 

6. Olga Lukaševiča, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības 
pārvalde 

7. Olga Tolmačova, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

8. Sintija Rabčevska, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

9. Iveta Megne, Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija 

10. Zanda Lisovska, Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija 

11. Dina Kumačeva, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

12. Artjoms Mahļins, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

13.  Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” pārstāvis 

14. Ingrīda Bernāne, Latgales plānošanas reģions 

Sanāksmes norise: 

Pēc ievadvārdiem, dalībnieku iepazīstināšanas ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
attīstības programmas 2022. – 2027. gadam projekta redakcijas prezentācijas ar uzsvaru uz 
Augšdaugavas novadu, L.Šildere un O.Tolmačova aicina sniegt priekšlikumus, uzdot jautājumus. 

Tiek uzdots jautājums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030. gadam un attīstības programmas 2022.-2027. gadam darbības termiņa 
noteikšanas pamatojumu. S.Rabčevska atbild, ka vidēja termiņa plānošanas dokumenta (attīstības 
programmas) termiņš nepārsniedz Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam termiņu, un 
ilgtermiņa plānošanas dokumenta (stratēģijas) termiņš nepārsniedz Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas termiņu, kas ir līdz 2030. gadam. 

I.Bernāne izsaka atzinību par dokumentu izstrādi un saturu. 

 

Sanāksme slēgta plkst. 14:38. 

Protokolēja     /paraksts/      L.Dimitrijeva 
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Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas  

2022. – 2027. gadam publiskās apspriešanas sanāksme 

 

Sanāksmes protokols Nr.2 

2021. gada 11.oktobrī, tiešsaistē 

Sanāksmes sākums plkst.17:00 

Sanāksmi vada: Laine Šildere, SIA “Reģionālie projekti” 

Sanāksmi protokolē: Laura Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” 

Sanāksmes darba kārtība: 
4. Ievadvārdi: Sabīne Šņepste, Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas izpilddirektore  
5. Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022. – 2027. 

gadam projekta redakcijas prezentācija ar uzsvaru uz Daugavpili (SIA “Reģionālie projekti”, 
L.Šildere) 

6. Jautājumi, priekšlikumi, diskusija  
Sanāksmē piedalās: 

1. Sabīne Šņepste, Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas izpilddirektore  
2. Daina Krīviņa, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

3. Vita Rūtiņa, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvalde 

4. Olga Tolmačova, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

5. Olga Lukaševiča, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības 
pārvalde 

6. Sintija Rabčevska, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

7. Elīna Pūga, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

8. Zanda Lisovska, Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija 

9. Artjoms Mahļins, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

10. Dina Kumačeva, Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

11. Aleksejs Mackevičs, Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāts 

12. Ingrīda Bernāne, Latgales plānošanas reģions 

13. Līna Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” 

14. Iedzīvotājs 

15. Iedzīvotājs 

16. Iedzīvotājs 

17. Iedzīvotājs 

18. Iedzīvotājs 

19. Iedzīvotājs 

 

Sanāksmes norise: 

Pēc ievadvārdiem, dalībnieku iepazīstināšanas ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 

attīstības programmas 2022. – 2027. gadam projekta redakcijas prezentāciju ar uzsvaru uz Daugavpili, 

L.Šildere un O.Tolmačova aicina sniegt priekšlikumus, uzdot jautājumus. 

Tiek uzdots jautājums, vai ir plānots uzbūvēt  jauno tiltu pāri Daugavai un uzcelt jauno strūklaku 
Jaunbūvē. S.Rabčevska sniedz atbildi, ka tilta būvniecība ir paredzēta Investīciju plānā. O.Tolmačova 
sniedz atbildi, ka kopumā ir plānota parku un skvēru attīstība un Investīciju plānā nav detalizēti 
projekti, kas attīstāmi apkaimēs un parkos. Turpinās diskusija. 
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Tiek uzdoti jautājumi, vai turpinās darbs pie lidostas attīstības un vai pašvaldība to atbalsta. 
O.Tolmačova sniedz atbildi, ka lidostas attīstība tika plānota iepriekšējā un arī šajā attīstības 
programmā, taču īstenošana ir atkarīga arī no ārējā finansējuma. Politiskais atbalsts ir mainīgs, taču 
no Attīstības departamenta viedokļa lidostas attīstība ir būtiska. D.Krīviņa komentē, ka projektēšana 
ir apturēta, un lidosta tiek skatīta kā industriālā parka sastāvdaļa. 

Tiek uzdots jautājums, vai Sēlijas parkā Grīvā ir plānota bērnu rotaļu laukuma ierīkošana. S.Rabčevska 
sniedz atbildi, ka Sēlijas parka labiekārtošana ir iekļauta Investīciju plānā un tā tiek skatīta jau šobrīd, 
sīkāk jāprasa Komunālās saimniecības pārvaldei. 

Tiek uzdots jautājums, vai ir plānota dzīvnieku kapsēta. S.Rabčevska sniedz atbildi, ka dzīvnieku 
kapsētas izveide tiek plānota kā kopīgs projekts ar Augšdaugavas novada pašvaldību. 

 

Sanāksme slēgta plkst. 17:40. 

 

Protokolēja     /paraksts/      L.Dimitrijeva 
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Pielikums Nr.2 
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Pielikums Nr.3 

Ziņojums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 

publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem 

 

Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

1.  Biedrība “Dvietes 
vīnogas”, 

Augšdaugavas 
novada domes 

deputāts deputāts 
Viktors Jasiņavičs 

VPT3 “Ilgtspējīgs 
mājoklis, vide un 
infrastruktūra – 

203.punkts 

Vēsturiska 
laukakmens tilta un 

ainavu parka 

infrastruktūras 
atjaunošana. 

Vēlētos šo punktu papildināt ar 
sekojošiem veicamajiem 
darbiem: 

− Centra dīķu iztīrīšana un 
gultnes padziļināšana, slūžu 

atjaunošana, vai jaunu 
izbūve; 

− Strūklakas un laivu 
piestātnes ierīkošana. 

Dvietes pagasta centra dīķi jau 
vairāk kā 40 gadus nav tīrīti un viņi 
nemitīgi aizaug un ar katru gadu krīt 
ūdens līmenis tajos. Dīķis ir kā 
papildinājums parka ainavai. 
Atjaunojot veco laukakmeņu 
Muižas tiltu tas ir obligāti jāizdara, 
jo ir bojātas vecās ūdens slūžas. Kā 
arī jāpadziļina gultne, lai var braukt 
ar laivām. Pievilcīgākai centra 
ainavai būtu nepieciešams dīķa vidū 
izvietot strūklaku, par ko būtu 
priecīgi pansijas iemītnieki, vietējie 
iedzīvotāji un viesi. 

Ņemts vērā.  
Investīciju plāns, balstoties uz priekšlikumu, 
papildināts ar projektu “Dvietes centra dīķu 
tīrīšana un labiekārtošana”. 

2.   Pašā Dvietes centrā pretī 
baznīcai atrodas ļoti skaista 
celtne, kur atradās Dvietes 
ambulance. Patreiz lielajā, 
skaistajā ēkā atrodas tikai 
bibliotēka, kas aizņem mazāko 
ēkas daļu. 

Bijusī Dvietes ambulances ēka 
varētu būt kā papildinājums jau 
esošajai pansijai, jo līdzšinējā ēka ir 
pilnībā apdzīvota. Ja ēkai netiks 
atrasts pielietojums, tad drīzumā tā 
pārtaps par graustu. 

Ņemts vērā.  
Investīciju plāns, balstoties uz priekšlikumu, 
papildināts ar projektu “Dvietes ambulances ēka 
attīstība un sociālo pakalpojumu izveide”. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

3.  Augšdaugavas 
novada domes 

deputāts Viktors 
Jasiņavičs 

Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Infrastruktūras uzlabošana pie 
Ilūkstes Raiņa vidusskolas: 
1) Sporta laukuma 

atjaunošanas turpinājums 
(pielikumā shēma-plāns): 
a) skrejceļš ar diviem 

skrejceliņiem ar sarkano 
mīksto (moderno) 
segumu gar esošo žogu 
(100m distance); 

b) tāllēkšanas sektora 
izbūve (futbola laukuma 
otrajā pusē). 

2) Raiņa skvēra renovācija 
(ietves, soliņi, laukumi). 

3) Skolas fasādes krāsošana 
(tuvojas skolas 100 gadu 

jubileja) 

 1) Pieņemts zināšanā. Investīciju plānā jau ir 

ietverts projekts Nr.73 “Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas sporta bāzes pilnveide un 
teritorijas labiekārtošana”. 

2) Ņemts vērā. Investīciju plāns papildināts ar 
projektu “Ilūkstes Raiņa vidusskolas 

teritorijas labiekārtošana”. 
3) Pieņemts zināšanā. Nodots atbildīgajām 

pašvaldības personām un novada 
pašvaldības 2022. gada budžeta 
sagatavošanas darba grupai izvērtēšanai 
iekļaušanai budžeta projektā pie 

uzturēšanas darbiem. 

4.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Sporta manēžas celtniecība, 
izmantojot esošo darbnīcu un 
garāžas telpas (neaiztiekot) 
šautuves telpas un sporta skolas 
kabinetus. 

a) Vienas nesošas sienas 
celtniecība; 

b) Nesošās sienas no pagalma 
puses nojaukšana; 

Pamatojums: 

1. Sākumskolas bērni varēs 
normāli nodarboties sporta 
stundās. 

2. Sporta skola varēs rīkot 
treniņus gan vieglatlētiem, gan 
futbolistiem, īpaši ziemas 
periodā. 

3. Sporta manēža ļoti labu lomu 
spēlēs nometņu laikā un 

Pieņemts zināšanai.  
Iesniegtais priekšlikums tiks nodots atbildīgajām 
pašvaldības iestādēm izvērtēšanai, cik tālu tas ir 
iekļaujams ilgtermiņa attīstības plānos. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

c) Angāra tipa jumta ar jumta 
logiem būvēšana. 

Pielikumā: shēma-plāns. 
1) 2022.g. – projekta 

izstrāde. 
2) 2023.-2024.g. - 

būvēšana 

pievilinās potenciālo nometņu 
gribētāju. 

4. Jaunsargi varēs Sporta manēžu 
izmantot savu fizisko aktivitāšu 
veikšanai. 

5.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Dīķa, pie Ilūkstes estrādes, 
krasta nostiprināšana un 
labiekārtošana (krasta 
nolīdzināšana, smilts uzbēruma 
veidošana, tualete, utt.) 

Vasarā pulcējas daudz cilvēku pie 
dīķa (atpūšas, sauļojas). 

Pieņemts zināšanai.  
Iesniegtais priekšlikums tiks nodots atbildīgajām 
pašvaldības personām un novada pašvaldības 
2022. gada budžeta sagatavošanas darba grupai 
izvērtēšanai, vai tas ir iekļaujams 2022. gada 

pašvaldības budžeta projektā pie uzturēšanas 
darbiem. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

6.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

1) Bijušā bērnudārza ēkas 
pārbūvēšana un pansionāta 
vecajiem ļaudīm izveidošana 
Subatē, 1.maija ielā 1 
(Dvietes pansionātā vietu 
vairs nav un cilvēki stāv 
rindā). 

2) Trīsstāvu ēkas (māja no 
sarkaniem ķieģeļiem) 
Subatē, 1.maija ielā 4 
celtniecības pabeigšana un 
dzīvokļu izveidošana 
topošiem medicīnas 
darbiniekiem pansionātā un 
pansionāta sociāliem 
darbiniekiem, kā arī 
daudzbērnu ģimenēm. 

Pamatojums:  

a) Darba vietu veidošana. 
b) Iedzīvotāju atturēšana no 

aizbraukšanas. 

1) Ņemts vērā.  
Investīciju plāns, balstoties uz šo un citiem 
saņemtajiem priekšlikumiem, papildināts ar 
projektu “Ēkas 1.maija ielā 1, Subatē 
infrastruktūras attīstība”, par ēkas izmantošanas 
mērķi vienojoties Investīciju plāna aktualizācijas 
procesā.  

2) Ņemts vērā. 
Investīciju plāns, balstoties uz šo un citiem 
saņemtajiem priekšlikumiem, papildināts ar 
projektu “Ēkas 1.maija ielā 4, Subatē 
infrastruktūras attīstība”, par ēkas izmantošanas 
mērķi vienojoties Investīciju plāna aktualizācijas 
procesā.  

7.  Augšdaugavas 
novada domes 

deputāte Gunta 
Okmane 

Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns  

Ēkas Subatē, 1.Maija ielā-1 

atjaunošana, rekonstrukcija, 
pielāgojot dzīvojamam fondam 
un citām aktivitātēm 

Ēkai ir visas komunikācijas 
(ūdensvads, siltums, elektrība, 
jāatjauno pieslēgumi), tā netiek 
izmantota kopš 2009. gada. 

Iedzīvotāji daudzkārt griezās 
Ilūkstes novada domē ar lūgumu 
izmantot un neaizlaist ēku 

Ņemts vērā.  
Investīciju plāns, balstoties uz šo un citiem 
saņemtajiem priekšlikumiem, papildināts ar 
projektu “Ēkas 1.maija ielā 1, Subatē 
infrastruktūras attīstība”, par ēkas izmantošanas 
mērķi vienojoties Investīciju plāna aktualizācijas 
procesā. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

8.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Ēkas Subatē 1.Maija ielā-4 

(nepabeigtā celtniecība) 
remonts, 6 dzīvokļu izveide un 
dzīvojamā fonda (ne sociāla) 
izveidošana 

Ēka tika uzcelta, bet netika 
pabeigta. Bija plānoti 6 dzīvokļi. 
Patreiz ēkas pamatkonstrukcijas ir 
labā stāvoklī, veicams iekšdarbi, 
logu ielikšana. Subatiešu rūpe. 
Būtiski tiktu risināts dzīvojamā 
fonda trūkums Subatē 

Ņemts vērā. 
Investīciju plāns, balstoties uz šo un citiem 
saņemtajiem priekšlikumiem, papildināts ar 
projektu “Ēkas 1.maija ielā 4, Subatē 
infrastruktūras attīstība”, par ēkas izmantošanas 
mērķi vienojoties Investīciju plāna aktualizācijas 
procesā. 

9.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Subates pludmales volejbola 

laukumu pilnveidošana, 
uzlabošana, Subate, Brīvības 
iela-13 

Subate ir volejbola un īpaši-
pludmales volejbola pilsēta. 
2021.gadā notika XVIII pludmales 

volejbola turnīrs, kas pulcē viesus, 
arī no Lietuvas. Esam izteikuši 
priekšlikumu novada sporta 
nodaļai, ka Subate varētu būt viena 
no novada volejbola sacensību 
organizēšanas vietām (posms vai 
visas sacensības), Blakus ir 
pludmale, bērnu laukums. 

Pieņemts zināšanai.  
Iesniegtais priekšlikums tiks nodots atbildīgajām 
pašvaldības personām un novada pašvaldības 
2022. gada budžeta sagatavošanas darba grupai 
izvērtēšanai, vai tas ir iekļaujams 2022. gada 

pašvaldības budžeta projektā pie uzturēšanas 
darbiem. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

10.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Subates kultūrmantojuma – 

ebreju mājas Subatē, Domes 
ielā-7 – saglabāšana un 
atjaunošana. Ēka atrodas 
aizsargājamā pieminekļa- 

Subates vēsturiskais centra 
ietvarā. 

Subate ir bijusi un arī ir 
daudznacionāla un 
daudzkonfesionāla pilsēta. Ebreji ir 
devuši kultūrmantojumam savu 
pienesumu. Ēka ir vienīgā būve, kas 
ir saglabājusies autentiska kā ebreju 
bodīte. Objekts būtu nozīmīgs kā 
tūrisma, tā arī kultūras jomas 
pienesums. Blakus ēkai ir zemes 
gabals-ābeļdārzs, uz kura atradās 
divas sinagogas. 

Ņemts vērā.  
Investīciju plāns papildināts ar projektu “Subates 

ebreju bodītes atjaunošana”. 

11.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Subates Skolas ielas seguma 

izveidošana, veicinot šīs ielas kā 
pilsētas vēsturiskā centra daļas 
saglabāšanu un izkopšanu. 

Iela ir ar vienstāva apbūvi, šaura, tā 
ved uz vēsturiskajām vecticībnieku 
apdzīvotajām vietām. Te nav 

piemērojams asfalta segums, bet 
gan segums pietuvināts bruģim. 
Mērķis- saglabāt ielas senatnīgumu. 
Diemžēl Domes iela jau to ir 
praktiski zaudējusi. 

Ņemts vērā. Investīciju plāns papildināts ar 
projektu “Skolas ielas Subatē seguma izveide”. 

12.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Dabas objekta “Saliņa” 
atjaunošana un pielāgošana 
tūrismam un atpūtas 
vajadzībām 

Saliņa ir unikāls objekts, kuru ir 
iecienījuši atpūtnieki (vietēji un 
viesi). Diemžēl objekts ir īsti 
nesaredzams, ieaudzis niedrēs, 
netiek regulāri kopts un nav 
labiekārtots. Tas ir neizmantots 
potenciāls gan tūrisma, gan kultūras 
aktivitātēm. 

Pieņemts zināšanai.  
Iesniegtais priekšlikums tiks nodots atbildīgajām 
pašvaldības personām un novada pašvaldības 
2022. gada budžeta sagatavošanas darba grupai 
izvērtēšanai, vai tas ir iekļaujams 2022. gada 

pašvaldības budžeta projektā pie uzturēšanas 
darbiem. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

13.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Subates slidotavas izveidošana 
uz skolas stadiona daļas. 

Subatē ir ezeri, kurus var un 
izmanto arī kā slidotavas, hokeja 
laukumus. Dažreiz apmeklētajiem ir 
nedrošības sajūta, ka ledus var 
ielūzt. Par slidotavu uz sauszemes 
Subates jaunatne jau runā un domā 
vairākus gadus. Ir ideja, ka tā varētu 
būt uz viena no Subates skolas 
stadiona zemes gabala. Galvenais , 

lai ir iespēja izmantot ūdenspadevi. 

Bortus jaunieši ir gatavi izgatavot 
paši. Biedrības “Subatieši” īpašumā 
ir slidu noma, ir hokeja spēles 
aprīkojums 

Ņemts vērā. 
Investīciju plāns papildināts ar projektu “Subates 
slidotavas izveide”, norādot nevalstisko sektoru 
un jauniešus kā sadarbības partnerus. 

14.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Skatu torņa izbūve uz Subates 
luterāņu kalna 

No kalna paveras lielisks skats uz 

pilsētu. No torņa būtu iespējams 
ieraudzīt pat Lietuvas pilsētas Ābeļi 
baznīcas torņus. 

Ņemts vērā. Investīciju plāns papildināts ar 
projektu “Skatu torņa izbūve Subates luterāņu 
kalnā”. 

15.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Subates publiskās pirts 
rekonstrukcija, remonts, 

pakalpojuma uzlabošana, Kalna 
iela 

Subatē atrodas unikāls objekts- 

Subates pilsētas pirts. Subatiešu 

iecienīta vieta. Protams, tā sevi 
neatpelna. Tomēr tā mums ir mīļa. 
Vēlamies to remontēt, jumts, 
krāsns, iekštelpas. Otrais gals 
patreiz netiek izmantots. Tur būtu 
iespēja izveidot saunu. Pirts ir pie 

ezera, skaists skats, var rīkot 
dažādas aktivitātes. 

Ņemts vērā. Investīciju plāns papildināts ar 
projektu “Publiskās pirts Subatē rekonstrukcija”. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

16.  Dzintars Pabērzs, 
Ilūkstes novada 
sporta skolas 

direktors 

Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Skeitparka izveide Ilūkstes 

pilsētas stadiona teritorijā. 
Skeitparks ir nepieciešams bērniem 
un jauniešiem. To pierāda Ilūkstes 
stadionā esošās rampas 

izmantojums(šobrīd tā tiek 

norakstīta nolietojuma dēļ). 
Skeitparku izmantotu ne tikai 

novada jaunieši, bet arī tas būtu 
lielisks piedāvājums vasaras 

nometņu dalībniekiem no citām 
Latvijas pilsētām. 

Ņemts vērā. Investīciju plāns papildināts ar 
projektu “Skeitparka izveide Ilūkstes stadiona 
teritorijā”. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

17.  Iedzīvotājs 
(iesniegts mobilajā 
lietotnē 
“Daugavpils”) 

 Pilsētas infrastruktūra nav 
piemērota drošai un ērtai 
braukšanai ar velotransportu 
ikdienā. Ir nepieciešams izveidot 
savstarpēji savienotus 
veloceliņus nokļūšanai no 
apkaimes uz apkaimi. 

 Pieņemts zināšanai.  
Attīstības programmas rīcības plāna uzdevums 

U75. “Attīstīt gājēju un velosatiksmes 
infrastruktūru” paredz infrastruktūras attīstību, 
savukārt U80. “Īstenot datos balstītu satiksmes 
infrastruktūras un mobilitātes attīstības 
plānošanu” paredz izstrādāt pilsētas satiksmes 
infrastruktūras pilnveides plānu, kura ietvaros 
ņemams vērā priekšlikums - izveidot savstarpēji 
savienotus veloceliņus nokļūšanai no apkaimes 
uz apkaimi. 

Papildus iepriekšminētajam velo ceļu izbūve 
galvenokārt tiek paredzēta ielu pārbūves 
projektu īstenošanas ietvaros, līdz ar to, to 
izbūve tiek iekļauta kā šo projektu neatņemama 
sastāvdaļa, vispirms izvērtējot satiksmes 
drošības, ērtuma un citus velo ceļu izbūves 
aspektus. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

18.  Iedzīvotāju, 
uzņēmēju grupa 

Augšdaugavas 
novada Investīciju 
plāns VTP2, 12.lpp. 

Priekšlikums papildināt  Lūdzu izskatīt iespēju un papildināt 
ar ideju uzņēmējdarbības 
atbalstam, kā arī ceļa 
infrastruktūras saglabāšanai – 

degradētas teritorijas atjaunošana 
kad.apz. 4456 005 0169 Eglaines 

pagastā. Zemes gabals atrodas ceļa 
posmā Laši-Pabērži, kurā aktīvas ir 
vairāk kā 5 zemnieku saimniecības 
lauksaimniecības un graudkopības 
nozarēs, bet īpašumus apsaimnieko 
arī fiziskas personas, SIA Egle, mežu 
īpašumi pieder arī Latvijas Valsts 
mežiem. Minētā zemes gabala 

atjaunošana (laukuma izveide) 
nepieciešama, lai būtu iespēja veikt 
preču pārkraušanu. Tas atvieglotu 
problēmu preču piegādātāju 
(minerālmēslu piegādāšana lielos 
apjomos ik pavasari/rudeni) 

lielgabarīta transportlīdzekļu 
manevrēšanas spēju z/s adresē 
(visbiežāk kā viensētas) un 
izkraušanu. Kā arī šādā veidā tiktu 
mazināta slodze uz visu ceļa 
infrastruktūru visā ceļa garumā Laši-
Pabērži. 

Ņemts vērā. Investīciju plāna projekts 
“Vēsturiskā Lašu pilskalna atjaunošana” 
papildināts ar sasniedzamo rezultātu par 
estrādes izveidi.  
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

19.  Augšdaugavas 
novada Investīciju 
plāns VTP2, 22.lpp. 

Priekšlikums papildināt 
(pielikumā shēma) 

Ceļu posma Laši-Pabērži 
atjaunošanā iekļaut arī ceļa 
turpinājumus Pabērži-Neigūte un 
Pabērži-Pabēržu kapi 
(ter.plānojumā Eglaines pagasta 

funkcionālā zonējuma kartē ceļa 
numuri 2-24 un 2041). Šis posms 
graudkopējiem ļoti svarīgs, ceļi 
šauri, nav atjaunoti, tehnika nevar 
izmainīties. Šeit ir divas kapsētas, 
kurās notiek kapusvētki, kopj 
piederīgie. 
Ceļš Eglaine-Lietuvas robeža (caur 
Pabēržiem) tiek izmantots arī 
Ilūkstes sasniegšanai (peldbaseins), 
braucot no Lietuvas Republikas. 

Pieņemts zināšanai. Priekšlikumā minētā ceļa 
posma uzlabošanas idejas nodota pašvaldības 
atbildīgajai Ceļu fonda komisijai izvērtēšanai un 
iekļaušanai 2022. gada  pašvaldības budžeta 
projektā. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

20.  Augšdaugavas 
novada Investīciju 
plāns VTP2, 13.lpp. 

Priekšlikums papildināt  Lai veicinātu kultūras attīstību 
dabiskā vidē, kultūras pieminekļu 
popularizēšanu, ilgtspējīgu 
izmantošanu un infrastruktūras 
attīstību kultūras pasākumiem, 
priekšlikums iekļaut ideju par 
vienkāršas lauka estrādes izveidi 
Lašu pilskalna pakājē. Tradīcijas 
organizēt pasākumus Lašu pilskalnā 
vienmēr ir bijušas atbalstītas un 
apmeklētas (Līgo svētki), ārpus 
organizētiem pasākumiem tā ir 
iecienīta tūristu apmeklējuma vieta, 
vietējie iedzīvotāji dodas pastaigā 
uz parku. Daudzi pasākumi vasarā 
varētu notikt dabā (arī Covid 
ierobežojošos apstākļos), ja būtu 
infrastruktūra minimālām 
vajadzībām. 

Pieņemts zināšanai.  
Iesniegtais priekšlikums tiks nodots atbildīgajām 
pašvaldības personām un novada pašvaldības 
2022. gada budžeta sagatavošanas darba grupai 
izvērtēšanai, vai tas ir iekļaujams Rīcības 
plāna/Investīciju plāna aktualizācijas projektā un 
2022. gada pašvaldības budžeta projektā. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

21.  Ilūkstes Raiņa 
vidusskola 

Augšdaugavas 
novada Investīciju 
plāns 

Daudzfunkcionālas mācību 
bāzes, kas piemērota 
jaunsardzes interešu izglītībai 
un VAM pasniegšanai 
vidusskolā, ierīkošana, 
pārbūvējot veco padomju laika 
celto šautuvi Stadiona ielā 1, 

Ilūkstē. 

Realizējot projektu, tiks izveidots 
daudzfunkcionāls objekts, kas 
piemērots jaunsardzes interešu 
izglītībai (90 jaunieši) un VAM 
pasniegšanai vidusskolā (40 

jaunieši), kas no 01.09.2024. būs 
obligāts priekšmets vidējās 
izglītības programmās. 
Objektā paredzēts šaut ar “Airsoft”, 
“CROSMAN” un “Hatsan”. Klinšu 
siena paredzēta alpīnisma un 
tūrisma iemaņu apgūšanai. Telpa 
tiks izmantota, lai  sliktos laika 

apstākļos veiktu ierindas, 
orientēšanās, WHT un DAKO 
apmācību. Izveidoto objektu būs 
iespējams  izmantot nometņu 
vajadzībām līdz 60 jauniešiem. 
Kopumā šo objektu varētu 
izmantot, rīkojot DN, nometnes un 
sacensības visa JC 2NN līmenī, kas 
iekļauj ap 1000 jauniešiem. 
Objektā ir paredzēts izveidot  arī 
interaktīvu telpu-klasi, kur gūt 
zināšanas par kibervidi un drošību. 
Būvniecība paredzēta 2022. gadā 
sadarbībā ar Latvijas Aizsardzības 
ministriju. 

Ņemts vērā. 
Investīciju papildināts ar projektu 

“Daudzfunkcionālas mācību bāzes, kas 

piemērota jaunsardzes interešu izglītībai un 

VAM pasniegšanai vidusskolā izveide, veicot ēku 

pārbūvi Stadiona ielā 1, Ilūkstē”. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

22.  Biedrība “Prodes 
mantinieki” 

Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Trenažieru zāles izveide Subates 
Kultūras nama pagrabtelpās 
Tirgus laukums 19, Subate 

Iedzīvotāju iesniegums ar lūgumu 
izveidot trenažieru zāli tika iesniegts 
Ilūkstes pilsētas administrācijā 
21.01.2020.  

Subatē dzīvo un mācās  jauniešu ap 
20 jaunieši, kas vēlas aktīvi pavadīt 
savu brīvo laiku. Viņiem ir iespēja 
pulcēties spēļu istabā, kur ir 

nodrošinātas galda spēles, biljards. 
To brīvdienās pamatā izmanto 
studējošie jaunieši un mazāki bērni 
pēc skolas. Turpretī pusaudžu 
intereses 14+ netiek ņemtas vērā. 
Pusaudži rosina atvērt Subatē 
trenažieru zāli. 

Investīciju plāns papildināts ar projektu 

“Trenažieru zāles izveide Subatē”. 

23.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Publiskās tualetes izveide 
Subatē. 

Subate tiek uzskatīta par tūrisma 
pērli un vasaras tūrisma sezonas 
laikā to apmeklē daudz tūristu, taču 
pēc iedvesmojošas pastaigas pa 
pilsētu publiskās tualetes ir vitāli 
nepieciešamas arī pilsētas tēla 
veidošanai. Jo pašreiz tiek 
izmantota viena tualete kultūras 
namā, kas veido garas rindas un 
sagādā neērtības. 

Ņemts vērā. Investīciju plāna projekts “Mazā 
Subates ezera piegulošās publiskās teritorijas 
labiekārtošana” papildināts ar sasniedzamo 
rezultātu par publiskās tualetes izveidi. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

24.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Palielināt pašvaldību dzīvojamo 
fondu izmantojot Subates 

pašvaldības īpašumā esošās 
ēkas 

Vitāli nepieciešama Subatei, lai 
atjaunotu nolaisto dzīvojamo 
fondu. 

Ņemts vērā. 
Investīciju plāns, balstoties uz šo un citiem 
saņemtajiem priekšlikumiem, papildināts ar 
projektu “Ēkas 1.maija ielā 1, Subatē 
infrastruktūras attīstība” un “Ēkas 1.maija ielā 4, 
Subatē infrastruktūras attīstība”, par ēku 

izmantošanas mērķi vienojoties Investīciju plāna 
aktualizācijas procesā. 

25.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Luterāņu baznīcas kalna 
labiekārtošana un Lapenes 
uzstādīšana 

Luterāņu baznīca ir viena no 
Subates tūrisma objektu pērlēm, 
veidojot maršrutu pa pilsētu 
kāpums Luterāņu baznīcas kalnā 
šobrīd ir bīstams, jo taka ir palikusi 
bez margām, trepes nav izveidotas. 
Kalna galā paveras lielisks skats uz 

abiem Subates ezeriem un 

I.Ziedoņa fonds viegli ir uzstādījis 
zīmi “Skaisti”, te ļoti noderētu arī 
lapene, kur vairāk laika pavadīt 
labiekārtotā vidē baudot skaistos 
skatus. 

Ņemts vērā. 
Investīciju plāns, balstoties uz šo un citiem 
saņemtajiem priekšlikumiem, papildināts ar 
projektu “Skatu torņa izbūve un teritorijas 

labiekārtošana Subates luterāņu kalnā”. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

26.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Laukuma pie daudzdzīvokļu 
mājām 1.maija ielā 
labiekārtošana 

Daudzdzīvokļu mājas pagalms nav 
drošs bērniem un jauniešiem, arī 
vecākiem cilvēkiem trūkts soliņu. 
Jāizveido automašīnu stāvvieta, 
rotaļu laukums, lapene. 

Pieņemts zināšanā. Investīciju plānā jau ir 
paredzēts projekts “Daudzdzīvokļu namu 
iekšpagalmu un publiskās telpas labiekārtošana” 
ar īstenošanas vietu bijušā Ilūkstes novada 
teritorijā. Priekšlikums par laukuma pie 

daudzdzīvokļu mājām 1.maija ielā 

labiekārtošanu nodots atbildīgām pašvaldības 
struktūrvienībām, lai šī projekta īstenošanas 
laikā ideja tiktu izvērtēta līdz ar pārējās 
teritorijas vajadzībām. 

27.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Publiskās pirts remonts Subatē Krāsns atjaunošana, kosmētiskais 
remonts. Ņemot vērā to, ka Subatē 
nav centrālās kanalizācijas un 
ūdensapgādes, publiskās pirts 
pakalpojums ir ļoti pieprasīts un 
veido daļu no subatiešu brīvdienu 
rituāla. Šobrīd pirts telpas ir morāli 
novecojušas un krāsnij 
nepieciešams kapitālais remonts vai 
arī nomaiņa. 

Ņemts vērā. Investīciju plāns papildināts ar 
projektu “Publiskās pirts Subatē rekonstrukcija”. 

137



27 

 

Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

28.  Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Luterāņu baznīcas ērģeļu 
atjaunošana 

Baznīcas telpā  ir ļoti laba  akustiska. 
Ērģeļu restaurācija ir pasākumu 
komplekss ar mērķi atjaunot 
instrumentu darba kārtībā, 
maksimāli novēršot “laika zoba” 
nodarījumus mūsdienu dzīves 
apritē.  Mērķis   saglabāt un nodot 
nākamajām paaudzēm  
kultūrvēsturisku objektu – Subates 

evaņģēliski  luteriskās  baznīcas 
vēsturiskās Martina  ērģeles, kā arī 
veicināt Latgales un Sēlijas novadu 
garīgās kultūras tradīciju 
saglabāšanu un popularizēšanu 
jaunatnes vidū. Ērģeļu restaurācija 
un atjaunošana sniegs iespēju 
izmantot šo instrumentu ne tikai 
draudzes vajadzībām 
dievkalpojumos, bet arī plaši lietot 
to gan draudzes organizētos, gan 
viesmākslinieku koncertos, gan 
citos  kultūras pasākumos. 

Ņemts vērā. Investīciju plāns papildināts ar 
projektu “Subates luterāņu baznīcas ērģeļu 
atjaunošana”, norādot pašvaldību kā sadarbības 
partneri. 
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Nr. 

p. k. 

Priekšlikuma 
iesniedzējs 

Dokumenta 

redakcija (konkrēta 
punkta redakcija, norādot 

lpp.) 

Priekšlikums vai iebildums par 
projekta konkrēto punktu 

Iesniedzēja pamatojums 
priekšlikumam / iebildumam 

Priekšlikums ņemts vērā / nav ņemts vērā, 
pamatojums, projekta attiecīgā punkta galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

29.  Iedzīvotājs 
(iesniegts 

ilgtspējīgas 
attīstības 
stratēģijas 
publiskajā 
apspriešanā) 

Augšdaugavas 
novada Rīcības 
plāns, Investīciju 
plāns 

Jaunu tūrisma objektu 
veidošana - interesanta būtu 
pārceltuve no Līksnas uz 
Pristaini. 

Pārceltuve pastāvēja līdz 20.gs. 
vidum, ainaviska vieta. 

Ņemts vērā.  
Investīciju plāns papildināts ar projektu  
“Pārceltuves no Līksnas uz Pristaini izveide”. 

30.  Iedzīvotāju grupa 

(iesniegts 

ilgtspējīgas 
attīstības 
stratēģijas 
publiskajā 
apspriešanā) 

 Uzkrāt vienā pieņemšanas 
punktā metāllūžņus lietotās 
sadzīves tehnikas un 
transportlīdzekļus un izveidot 
piepilsētā instalācijas un art-
objektus, piesaistot 

māksliniekus. 

Tādā veidā mēs, piesaistīsim 
cilvēkus iepazīt, kas ir laikmetīga 
māksla, radīsim no atkritumu 
izgāztuves art-objektus. Tādā veidā 
arī tiks popularizēta laikmetīgā 
kultūra. 

Pieņemts zināšanā. Priekšlikumā minētā ideja 
attiecināma uz attīstības programmas uzdevuma 
rīcību Daugavpils valstspilsētas Rīcības plānā 
R1.1.1. “Sabiedrības iesaistes veicināšanas savas 
dzīves telpas un aktivitāšu uzlabošanā” un 
R11.43.1. “Radošo industriju un radošās 
uzņēmējdarbības veicināšana”, ko perspektīvā 
radošo jomu pārstāvji un aktīvie iedzīvotāji 
sadarbojoties var realizēt. Augšdaugavas novada 
rīcības plānā ideja sasaistāma ar U1. un U9. 
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  III.  ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANA  

 

 

9. LĒMUMI PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANU   
 

9.1.  Daugavpils domes lēmums: 

Daugavpils domes 2021.gada 11.novembra sēdes lēmums Nr.754 (prot. Nr.44, 32.§) “Par Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam apstiprināšanu”. 
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9.2.  Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmums: 
 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 11.novembra sēdes lēmums Nr.235 (protokols Nr.13., 2.&) 

“Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam apstiprināšanu”. 
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Aug5daugavas novada pa5valdiba

Dome

RrA. Nr. 40900016J10. Rigas ieta 2. Daugavpils. LV-540t.Iiitr.654222j8,
www.augsdaugavasnovads.lv

LEMUMS
Daugavpill

2021.gada l l.novembrT

Parnatojoties uz likuma ,'par paivaldibam,' l4.panta otras dalas l.punktu, A.ttistrbas
planoSanas sistemas likuma 6.panta aetuflo dalu, Teiitorijas altistrtas plarosanas likuma
5.panta pinnas dalas 3.punktu, l2.panta pirmo un ceturto dalu, il.panta 3.punktu,
A-dministratrvo teritoriju un apdzrvoto vietu likuma parejas noteiiumu 9. un 25.punktu.
Ministru kabineta 20l4.gada l4.ok1obra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pasvaldlbu
teriloriias atllstTbas planosanas dokumentiem,, 2.1, 3., 25.) un 6g.punktu, r,rcmot vera
Latgales planosanas regiona pozitlvo atzinumu (30.09.2021. vcstule Nr.Z.+.:/:SO;,
Argsdaugavas novada paSvaldfuas dome, balsojot ar 13 balsm par (VitAlijs Aizbalts, Janii
Belkovskis, Viktors Jasi4avids, Maigurs Kricvans, Arvrds Kucini, pavils ivcders, Aleksc.js
Mackevids, Gunta Okmane, Dzintars paberzs, Aivars Rasdevskis, Deniss Sarafa4uki,
Aleksandrs Sibircevs, RegTna Tama[c), pret nav, atturas nav, noleinj:

1. PapildinAt Daugavpils valstspilsetas un AugBdaugavas novada attr-subas
programmas 2022.-2027.gadam (turpmak Attishbas progmmma) redakcijas sejumu
"AugSdaugavas novada invesuciju plans 2022.2024.gadam:, (IV_Ii) ar p.oj"Lto iA"lu
"Daudzfulkcionalas macrbu bazes, kas piemerota.jauniardzes interesu izgtitiUai un Vailt
pasniegsanai vidusskola izveide, veicot aku parblvi Stadiona icla I , Ihkstc,,.

2. Apstiprinat AttTstrbas programmu saskarla ar pielikumu.

speka staianas ievictot palvaldibas timekla vietne

AugSdaugavas novada paivaldTbas

dornes priekSsedetajs

e-pasts pasts@augsdangavasnovads.lv,

Nr.235

Protokols Nr.l3., 2.&

Par Daugavpils valstspilsetas un Augsdaugavas novada attTstibas programmas
2022.-2021 .gad.am apstiprinasanu

3. Lamumu par AtUstbas programma apstiprinasanu piecu darbdienu laika pcc ta
asnovacl

A.Kucins
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10. PAZIŅOJUMI PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANU   
 

 

10.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības plašsaziņas līdzekļos:  

 

1) Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-

attistiba/daugavpils-pilsetas-attistibas-programmas-2021.-2027.gadam-izstrade  

 

2) Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-

zinas/apstiprinata-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programma-2022.-

2027.gadam (13.11.2021.) 

 

3) Facebook profilā “Daugavpils pilsēta” https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2089017941235968  

(13.11.2021.) 
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https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2089017941235968
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DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMA 2022.-2027.GADAM

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 11.novembrī apstiprināja abu
pašvaldību kopīgo attīstības programmu, kas būs spēkā līdz 2027.gadam. 

Pašreizējās situācijas raksturojums (kopīgais)
Pašreizējās situācijas raksturojums (Daugavpils valstspilsēta)
Pašreizējās situācijas raksturojums (Augšdaugavas novads)

Stratēģiskā daļa
Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2022.-2027. gadam
Rīcības plāns (Daugavpils valstspilsēta)
Investīciju plāns (Daugavpils valstspilsēta)

Rīcības plāns (Augšdaugavas novads)
Investīciju plāns (Augšdaugavas novads)

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība 

Attīstības programmas saīsinātā versija
Daugavpils domes 11.11.2021. lēmums Nr.754
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 11.11.2021. lēmums Nr.235

------------------------------------------------------------------------------------

APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030.GADAM

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 14.oktobrī apstiprināja abu
pašvaldību kopīgo ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas būs spēkā līdz 2030.gadam.

Stratēģijas dokumenti pieejami šeit:

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz
2030.gadam
Daugavpils domes 14.10.2021. lēmums Nr.654
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmums Nr.171

-------------------------------------------------------------------------------------

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.11.2021, 10:51
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https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/I_I_Pasreizaja_situacija_Kopigais.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/I_II_Pasreizeja_situacija_Daugavpils.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/I_III_Pa%C5%A1reizeja_situacija_Augsdaugava.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/II_Strategiska_dala.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/II_Pielikums_Daugavpils_IEKRP.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/III_I_Ricibas_plans_Daugavpils.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/IV_I_Investiciju_plans_Daugavpils.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/III_II_Ricibas_plans_Augsdaugava.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/IV_II_Investiciju_plans_Aug%C5%A1daugava.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/V_Istenosana_uzraudziba.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/buklets%20(005).pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/lem_754.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/L%C4%93m%20235.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/I_IAS_04102021_gala.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/654_lem.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Augsdaugava_14102021_171.pdf
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APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS
NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2027.GADAM Pilsētas ziņas

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome
11.novembrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo attīstības
programmu, kas būs spēkā līdz 2027.gadam. Attīstības
programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un
pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto
uzstādījumu īstenošanai.

Pašvaldības ir vienojušās nākamajiem septiņiem gadiem noteikt
piecas vidēja termiņa prioritātes stratēgijā noteikto ilgtermiņa
stratēģisko uzstādījumu sasniegšanai:

Attīstības programmas saīsinātā versija

Daugavpils domes 11.11.2021. lēmums Nr.754

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Attīstības departamenta

Investīciju un starptautisko sakaru nodaļa

13.11.2021, 13:20  140
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https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/news/2021/11/pilseta-no-drona-rudens-02-001_max.jpg
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/buklets%20(005).pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/lem_754.pdf
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Daugavpils pilsēta
@daugavpilsdome · 4,7 (56 reviews) ·
Pilsēta

 Sūtīt ziņojumu
Sveiki! Informē mūs, kā varam palīdzēt.

VairākSākums Par Attēli Atsauksmes Patīk

Daugavpils pilsēta
 · 

 Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 11. 
novembrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo attīstības programmu, 
kas būs spēkā līdz 2027. gadam.

13. Novembris plkst. 15:24

DAUGAVPILS.LV
APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN
AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA…

44 2 lietotāji dalījās

Patīk Komentēt Dalies

Rakstīt komentāru...
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https://www.facebook.com/daugavpilsdome/photos/a.360295920774854/1927931017344662/
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/photos/a.360291690775277/1937590599712037/?__tn__=%3C
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/?__cft__[0]=AZXp0mAURXrnXNIoSVWoaZxQK1bJfbKMx8Y7C_M1Y4NJEBSnNzrENlV_on_sCInSf7A0Si6AjKrct3B0KrCeM9Eg2yVLcFoCTAUeP2AlevvDI_5L_5z2SmSTfnG96i_FQ5cfUDeYGdS1HNo9BJBytzv4&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/?__cft__[0]=AZXp0mAURXrnXNIoSVWoaZxQK1bJfbKMx8Y7C_M1Y4NJEBSnNzrENlV_on_sCInSf7A0Si6AjKrct3B0KrCeM9Eg2yVLcFoCTAUeP2AlevvDI_5L_5z2SmSTfnG96i_FQ5cfUDeYGdS1HNo9BJBytzv4&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/?__cft__[0]=AZXp0mAURXrnXNIoSVWoaZxQK1bJfbKMx8Y7C_M1Y4NJEBSnNzrENlV_on_sCInSf7A0Si6AjKrct3B0KrCeM9Eg2yVLcFoCTAUeP2AlevvDI_5L_5z2SmSTfnG96i_FQ5cfUDeYGdS1HNo9BJBytzv4&__tn__=%3C%3C%2CP-R
https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/apstiprinata-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programma-2022.-2027.gadam?fbclid=IwAR07PF2Vx3BTqaHNEJZpu0g0f_AIxvsb4PH0t4FGPLQ37z8rz6lEh5XL83Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.daugavpils.lv%2Fpilseta%2Fpar-daugavpili%2Fpilsetas-zinas%2Fapstiprinata-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programma-2022.-2027.gadam%3Ffbclid%3DIwAR3aO-x6q4U3-7DUZN197WUpSKvyYhbFfQUzT7E8CD05Hydtc1SE_Mu77hk&h=AT340SMnP58kOCsEVhU6MTIUn5VqH1kLF6XoB6WjkUbPCkrVA181MX6eDLUzzBjuIwE14JdvzqF1gwkLtkFVSLDVJ6h8toQSGkb2nszJp11b2Wjo0W6GQaTl7qYLmLxyNaaZ&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2AYcsdyRmtGGIBMYWrzDUPSrZ6aKojHYEYGqrZJUMD5tMTJl0mPe43YtGH988QoQvkdHHbFh9IbU5-guzp8MG1g8pDXXesXZjfjNWUP_Kz_2kjuqaDd28J-F6r3j0zyF6uYF3wUh3EIZTifDahoc7aCK4se_-pnIkzCDovBJCGjgg
https://www.facebook.com/bookmarks/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notifications/


 

 

10.2. Augšdaugavas novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos:  

 

1) Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/

daugavpils-novada-attistibas-programma/  

 

2) Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/apstiprinata-

daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programma-2022-2027-gadam/  

(16.11.2021.) 

 

3) Facebook profilā “Augšdaugavas novada pašvaldība” https://www.facebook.com/AugsdaugavasNovads/p

osts/259067116260203 (16.11.2021.) 

 

4) Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijas tīmekļa vietnē 
https://www.ilukste.lv/apstiprinata-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-

programma-2022-2027-gadam/ (16.11.2021.) 
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https://www.daugavpilsnovads.lv/apstiprinata-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programma-2022-2027-gadam/
https://www.facebook.com/AugsdaugavasNovads/posts/259067116260203
https://www.facebook.com/AugsdaugavasNovads/posts/259067116260203
https://www.ilukste.lv/apstiprinata-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programma-2022-2027-gadam/
https://www.ilukste.lv/apstiprinata-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programma-2022-2027-gadam/
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https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/daugavpils-novada-attistibas-programma/ 1/1

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas attīstības
programmas izstrādi visai teritorijai.

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 11.novembrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo attīstības programmu
2022.-2027.gadam.

Lēmums Nr.235 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam apstiprināšanu”
(protokols Nr. 13, 2.&)

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un
pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam sadaļas:

Pašreizējās situācijas raksturojums (kopīgās sadaļas);
Pašreizējās situācijas raksturojums (Daugavpils valstspilsēta);
Pašreizējās situācijas raksturojums (Augšdaugavas novads);
Stratēģiskā daļa;
Rīcības plāns (Daugavpils valstspilsēta);
Rīcības plāns (Augšdaugavas novads);
Investīciju plāns (Daugavpils valstspilsēta);
Investīciju plāns (Augšdaugavas novads);

     Konsolidētais Augšdaugavas novada investīciju plāns

Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība; 
Stratēģiskās daļas pielikums – Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2022.-2027. gadam.

Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties arī šeit: 
• Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) pašvaldības iestādes
darba laikā; 
• valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā sadaļā Teritorijas attīstības plānošana vai
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070

Augšdaugavas novada pašvaldības lēmumi par Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizāciju:

Lēmums Nr.253 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas
novada investīciju plāna 2022.-2O24.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 13, 25.&)

Konsolidētais Daugavpils novada investīciju plāns (zaudējis spēku)

Konsolidētais Ilūkstes novada investīciju plāns (zaudējis spēku)
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https://www.daugavpilsnovads.lv/
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3125/Lem_Nr_235_11112021.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/I_Pa%C5%A1reizeja_situacija_Kopigais.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/I_II_Pasreizeja_situacija_Daugavpils.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/I_III_Pa%C5%A1reizeja_situacija_Augsdaugava.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/II_Strategiska_dala.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/III_I_Ricibas_plans_Daugavpils.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/III_II_Ricibas_plans_Aug%C5%A1daugava.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/IV_I_Investiciju_plans_Daugavpils.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/IV_II_Investiciju_plans_Aug%C5%A1daugava.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/V_Istenosana_uzraudziba.pdf
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Daugavpils_IEKRP.pdf
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3125/Lem_Nr_253_11112021.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3125/IP_DN_Konsolidets_28102021.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/3125/IP_IN_konsolidets_28102021.pdf


APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2022.-2027.GADAM

16. novembris, 2021

Augšdaugavas novada pašvaldības dome un Daugavpils dome 11.novembrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo
attīstības programmu, kas būs spēkā līdz 2027.gadam. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Daugavpils valstspilsētas
un augšdaugavas novada ilgtspējīgajā attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzīto uzstādījumu īstenošanai.

Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties šeit:

Novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā Attīstība/ Attīstības plānošana
/Attīstības programma;
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī)
pašvaldības iestādes darba laikā;
valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā sadaļā Teritorijas attīstības plānošana
vai https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070

Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļa
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https://www.daugavpilsnovads.lv/
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/post/79124/ANP_1.jpg
https://www.daugavpilsnovads.lv/apstiprinata-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-programma-2022-2027-gadam/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070
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https://www.facebook.com/AugsdaugavasNovads/posts/259067116260203 1/1

Augšdaugavas novada pašvaldība

 · 

Apstiprināta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 

attīstības programma 2022.-2027.gadam

https://www.daugavpilsnovads.lv/apstiprinata-daugavpils.../

Nospied ievadīšanas taustiņu, lai publicētu.

1 h

Patīk Komentēt Dalies

 Rakstīt komentāru...
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Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Augšdaugavas 
novada pašvaldību 

Projekta izstrādes vadības grupa:  Sabīne Šņepste,  Daina Krīviņa,  Sintija 
Rabčevska, Olga Tolmačova, Iveta Megne, Zanda Lisovska, Olga Lukaševiča, Vita 

Rūtiņa 

 

Kontakti:  Daugavpils pilsētas pašvaldība,  K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, 
LV-5401, Tel.: 65404344, info@daugavpils.lv, www.daugavpils.lv 

 

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

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

 

 

Izpildītājs: SIA “Reģionālie projekti” 

Projekta izstrādes komanda: Laine Šildere, Līna Dimitrijeva, Jānis Ozols, Santa 
Pētersone, Laura Dimitrijeva,  Sanita Fazilova u.c. 

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

birojs@rp.lv, www.rp.lv 
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