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  I.  ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANA 

 

 

1. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMI ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDEI 
 

1.1. Daugavpils pilsētas domes lēmums un darba uzdevums: 
 

1) Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.februāra sēdes lēmums Nr.58 (prot. Nr.4, 8.§) “Par Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 

 

2) Darba uzdevums “Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrāde” (Pielikums Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.februāra lēmumam Nr.58).  
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1.2. Daugavpils novada domes lēmums un darba uzdevums: 
 

1) Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra sēdes lēmums Nr.2746 (protokols Nr.104., 1.&) “Par 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 

 

2) Darba uzdevums “Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde” 
(Pielikums Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra lēmumam Nr.2746 (protokols Nr.104., 1.&)).  
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1.3. Ilūkstes novada domes lēmums un darba uzdevums: 
 

1) Ilūkstes novada domes 2021.gada 28.janvāra sēdes lēmums Nr.8 (prot. Nr.3, 6.§) “Par Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 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
ILUKSTES NOVADA DOME

Brrvibas iel6 7, Il[kst6,Ly-5447
T-ab. 65 447 850, e-pasts dome@ilukste.lv

LEMUMS
Ihikste

202l.gada 2S.janv5rI
Nr.8

prot. Nr.3, 6.$

-ru,ffi 
?;##,?l;'#:ffi'tren:,t?"lililHft#j"

. Pamatojoties uz.. likuma "par paSvaldrbdm,, 14.pa
pranosuruJ';i#;, likuma 6.pantarylurto dalu un ,,
likuma 5'panta pirmds dafas 3.punktu, 7}.pantu dirro autri aa*lnistrauvo teritoriju un apdzTvotovietu. likuma 

-pdrejas 
noteikumu 9. un 25.punktu, Minirt.u kabineta iozo.guau l3.oktobranoteikumiem Nr'63 | "Iaunizveidojarno pasvaldibu teritoriju attTst-rbas pfi*sunu, dokumentuprojektu valsts hdzfinanscjuma piesl;irsanas kartTba", Ministru kabineta'iili+.guau l4.oktobranoteikumu Nr'628 'Noteikumi par pasvaldibu toitori;ur atusubas pldnosanas dokumentiem,,66'punktu un vides airsardtrbar * ,.[iordlds atusubu, ,iinirt.i; as 2020.gada. vadllniju ,,Metodika2021' gadajaunveidojamo novadu paEvaldibu darblbas uzsaksanai,, l3.sladalu ,iNovada 

teritorijasplanosana", kd arT 4emot vErd attrsubas un uzqEmEjdaruiirr'[frni,":*?t.ot .2021. atzinumu(prot.Nr. 1, 2.A$) dotajd j autajuma,

ar 15 balslm PAR (Stefans Rdzna, Maig-urs Krievdns, 
{rtu-rs Bogdanovids, Guntars cepun-tis,Jdnis Krievans, vitolds. Kveders, Jdzeps Maduks, Dainis Millefi, a.tir-'siranovids, Dacestalidzane, Kristaps Averjanovs, viktors iasi4avids, trcna t<uti4a, Andis (Tsis, Ilvars $sis), PRET- nav, ATTURAS - nav, novada dome nolema: 

.---'---' - ---*rv I'Lrvru' ar

1' uzsdkt Daugavpils valstspilsEtas un Augsdaugavas novada ilgtspEjlgas atustrbas stratEgijas hdz2030.gadam izstr-adi (turpmdk _ StratEglja).

2' sadarboties Strato[ijas izstrddE ar Daugavpils valstspilsetas un Daugavpils novada pa5valdlb.m.
3 ' Sadarblbd ar Daugavpils novada pasvaldTbu nodrosinat integretds jaunveidojamd Augsdaugavas

novada daf as sagatavo5anu StratEgijas dokumentam.

4. Apstiprindt Strategijas izstrddes darba uzdevumu (pierikumd).

5' $Pstiprinat par StratEgijas izstrades vadltaju Daugavpils pilsetas domes izpilddirektori Sablni
S4epsti.

6' NozImEt Il[kstes.novada pasvaldlbas izpilddirektoli lsu Bukovsku par atbildrgo personu par
StratEgijas Augsdaugavasnovada dafas izstradi no Ilukltes novada pasvaldlbas puses.

\

Domes priek5sEdOtdjs
Stefans R6zna
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Apstiprindts

ar IlDkstes novada domes

202l.gada28 janv-ara lEmumu Nr.8
prot.Nr.3, 6.$

DARBA UZDEVUMS

,, D a ug avp ils v al stsp ils Et as un A ugi da ug av as n ov ada

il g ts p Cjtg as uttts t\b as str at E g ij as izs tr d d e "

1. Tzstrfrddt ilgtermi4a atfisUbas pliino5anas dokumentu - Daugavpils valstspilsEtas un

Augldaugavas novada IlgtspEjlgas atUsUbas stratEf;iju lidz 2030.gadam (turpmdk -
StratCgija), integr6jot Sddu Daugavpils valstspilsOtas pa5valdrbas un jaunveidojamd

Aug5daugavas novada ietilpsto5o pa5valdTbu spekd esoSo plano5anas dokumentu

redakcijas, nepiecie5amlbas gadljumd veicot datu aktualiz6ciju :

Daugavpils pilsetas ilgtspdjigas attrstrbas stratdgij a 201 4.-2030. gadam,

D augavpils novada ilgtsp 0j igas atUstrb as strat6 gij a 20 I 5 . -203 0 . gadam,

Iltkstes novada ilgtsp6jigas atUsUbas stratEgij a 20 13 .-2030. gadam.

P arcdzlt StratEgij as dokumentam 5 Sdas s adaf as :

2.1. Pa5reizEj6s situAcijas anahzes kopsavilkums - Daugavpils pils6tas un

Aug5daugavas novadaviittkarte (eso5d situdcija alctualizeta pec nepiecie5amlbas);

2.2, Vienotsilgtermir,rastratefiiskaisredzejums;

2.3. Katras pa5valdlbas specifiskie strat6giskie m6rl,<i un priorit6tes;

2.4, Saska4ota telpiskds attrsubas perspektr-va, t.sk.vadllnijas pamatprincipiem

teritoriju plano5anai un attrstrbai valstspilsetai un piegufo5ajam novadam;

2.5. Strat6gijas rsteno5anas uzraudzrbas kafiTba, ietverot koprgos un katras

p aS v al dlb as sp e ci fi sk o s vzr audzlb as rdd-rtdj u s ;

2.6. Pdrskats par sabiedrlbas lldzdalibu.

Ja atbildigd institDcij a par ietekmes uz vidi novOrtejumu ir pie46musi lemumu par

stratdgiskds ietekmes nz vidi proced[ras piemOro5anu Strat6gijai, nodro5inat

normatrvajos aktos par ietekmes uz vidi novOrtOSanu noteiktds proced[ras ievero5anu

attiecrgi vienam vai abiem pldno5anas dokumentiem.

StratE gij as izstrddes tiesiskais pamatojums :

4.L Likums "Par pa5valdibam";

4.2. Attrstrbas plano3anas sistemas likums;

4.3. Teritorijas atUstrbas plano5anas likums;

4.4. Administratr-vo teritoriju un apdzrvoto vietu likuma Parejas noteikumu

9.punkts;

4.5. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 'Noteikumi par

paSvaldibu teritorij as attrstrbas plano5anas dokumentiem";

4.6. Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr.970 " Sabiedribas

hdzdal-rb as k6rUb a atUstrb as p lano 5 anas pro ces 6" ;

1.1 .

t.2.

1.3.

2.

a

4.
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4.7. Likums "Par ietekmes uz vidi novefiOjumu";

4.8. Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr.157 "KarUba, kddd veicams

ietekmes uz vidi stratEgiskais novOrtEjums".

5. StratOgijas izstrddi veikt saska4a ar spOk6 esoBo Latvijas Republikas normaUvo aktu

prasibdm, kd arI atbilsto5i spOkd eso5ajiem Teritorijas attrsUbas pldno5anas likuma

grozljumiem un atbilsto5i sp6kd esolajiem Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra

noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pa5valdibu teritorijas attTsUbas plano5anas

dokumentiem" groz-rjumiem, ka afi citiem spOkd eso5ajiem atustTbas plano5anas

dokumentu izstrddes noteikumiem. Strategijai, tds gala redakcijas iesnieg5anas brTdr,

jAatbilst spekd eso5ajiem, apstiprin6tajiem teritoriju atUsUbas pldno5anas normaUvajiem

aktiem un speka eso5ajiem normauvo aktu grozljumiem.

6. Par Strategijas izstrddi atbild Attrstibas plano5anas komisija.

7. Strat6gijas izstrddO 4emt vera Latgales plano5anas refiiona spOkd esoSo ilgtspOjigas

atustibas stratefiju, Latvijas ilgtspdjigas atUstibas stratOgiju lTdz 2030.gadam, Latvijas

Nacionalo attrsubas planu 2021-2027.gadam, Eiropas hmega un citus saisto5os atUstrbas

plano5anas dokumentus, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Relionu komitejas

politiskos dokumentus par KohEzijas politiku pOc 2020.gada.

8. Ijemot verd Daugavpils pilsetas, Daugavpils novada un Iliikstes novada spOkd eso5os

teritoriju planojumus, telpiskas atUsUbas perspektrvu noteikt grafiskd un rakstisk6 veidd

- funkcionalas teritorijas perspekuvo telpisko struktrlru, ietverot galvenas funkciondlds

telpas un nozrmrgakos telpiskas struktrlras elementus un to ilgtermiqaizmairyas.

9, Nodro5inat sabiedribas parstavju lldzdalibu Stratdgijas izstradA atbilsto5i Ministru

kabineta 2009, gada 25, augusta noteikumiem Nr.970 "Sabiedr-rbas lidzdalibas k6rUba

atustrbas pldno5anas procesd" un Ministru kabineta 2014.gada 14. oktobra noteikumiem

Nr.628 "Noteikumi par pa5valdibu teritorijas attrstrbas pldno5anas dokumentiem"

nosactjumiem.

10. StratOgijas sadafu izstr-adi veikt saskarya ar spdkd eso5o Latvijas Republikas normattvo

aktu prasrbdm un Latvijas Republikas Vides aizsardztbas un re$iondlas attrstrbas

ministrijas metodiskiem ieteikumiem.

11. S as izstrades process un izpildes termiqi:

Nr.
p.k

Pasf,kums Termi4S (ieskaitot)

1. SagatavoSanEs StratEfijas izstriidei 202l.gada janvdris

1.1 Katras iesaistTtds domes lEmumu pie4em5ana par kopTgas

StratEgijas izstrddes uzsdk5anu
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t.2. Lemumu par StratEfijas izstrddes uzsdk5anu nosiiu5ana Latgales

pldno5anas relionam un ievietoSana teritorij as atUstTbas pl6no5anas

informdcij as sistEmd (TAPIS).

Pazilojuma par StratE$ijas izstrddes uzsdk5anu public65ana

iesaistTto pa5valdibu mdjas lapds un vietdjE laikrakst6

1 .3. StratEgijas izstrddes detalizdta darba plana

lTdzdallbas p l6na izstr-ade, ap spri e Sana i esaist-rto

izv eidotd instit[cij a.

un sabiedrTbas

pa5valdrbu koplgi

T,4, Pazilojuma par sabiednbas lTdzdalTbas iespEjdm sagatavo5ana,

publicEsana majas lapds un vietEjd laikrakstd, nosltT5ana Latgales

pldno5anas refionam publicE5anai td mdj aslapa.

1.5. Saistr-tu augstdka un

(t.sk. konsultdcijas

institucijam).

lldzrga h-me4a pldno5anas

ar Latgales plEnoianas

dokumentu anallze

refiionu un valsts

) StratEgiskais ietekmes uz vidi nov€rtEjums 202l.gada janv6ris

2.1 Konsultacijas ar attiecTgo Valsts vides dienesta re$iondlo vides

pdrvaldi, ka arT Dabas aizsardzrbas pdrvaldi un VeselTbas inspekciju

par Strategijas Tsteno5anas iesp6jamo ietekmi uz vidi un cilvEka

veselTbu. Iesnieguma nos0u5ana Vides pdrraudzibas valsts birojam

par SIVN piemero5anu/nepiem6ro5anu plano5anas dokumentiem.

3. Strat6gijas (un Yides p6rskata) L.redakcijas izstriide 202l.gadamaijs

3.1 Strategijas 1 redakcijas izstrdde

3.2. Vides pdrskata 1. redakcijas izstrdde (a b[s nepiecie5ams)

J.J. StratEgijas 1. redakcijas (un Vides pdrskata) 1. redakcijas

izskau5ana kopTgu pldno5anas dokumentu izstr6des vadlbas/darba

grupd

4. Strate$ijas (un Vides parskata) l.redakcijas publiska

apsprieBana

2021.gada junijs

4.\ Katras domes lEmums par StratEgijas 1. redakcijas (un Vides

pdrskata) 1 . redakcij as nodo5ana publiskaj ai apsprie5anai

4.2. Pazi4ojuma par StratE$ijas 1. redakcijas (un Vides pdrskata) 1.

redakcijas publisko apsprie5anu ievieto5ana TAPIS, publicE5ana

iesaistTto pa5valdTbu mdjas lapds un vietEjd laikrakstd
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4.3. StratEgijas 1 . redakcij as publiskds apsprie5anas organize5ana.

(Vides pdrskata 1. redakcijas saskar,ro5ana ar Vides p-arraudzlbas

valsts biroja noradTtajdm iestddEm)

4.4. Publiskds apsprie5anas rezultatu apkopo5ana

4.5. Strategijas 1. redakcijas (un Vides pdrskata

apsprie5anas rezultdtu izv6rtE5ana kopTgu

izstrSdes vadTbas/darba grupd.

1. redakcijas) publiskds

pldno5anas dokumentu

4.6. StratEgijas 1. redakcijas (un Vides pdrskata 1. redakcijas) publiskas

apsprie5anas kopsavilkuma izstrddd5ana un publicE5ana mdjas lapds.

5. StratEgijas (un Vides plrskata) gala redakcija Ne vEl6k ka lTdz

202l.gada

29.oktobrim

5.1 StratEgijas gala redakcijas (un Vides pdrskata gala redakcijas)

izstrdde, 4emot vErd publiskds apsprie5anas rezultdtus un instituciju

sniegtaj os atzinumos norddTtos iebildumus un priek5likumus

5,2. StratEgijas gala redakcijas iesnieg5ana Latgales pldno5anas

re$i onam atzinuma sa4em Sanai

5.3. Katras domes lEmums par StratEfijas gala redakcijas (un Vides

pdrskata gala redakcij as) apstiprinSSanu

5,4. Katras domes lEmuma par Strat0gijas gala redakcijas apstiprind5anu

publicESana iesaistTto pa5valdlbu majas lapds un vietEjd laikrakst6

5.5. Apstiprin6tds StratE[ijas publisko5ana, iesnieg5ana Vides

aizsardzlrbas un re$iondlas atusubas ministrijai un Latgales

p lano5anas re$ionam, ievieto5ana TAPIS sistEm6.

1 2. NepiecieSamlbas gadlj umd aktualizet

izstrades.

pec Stratefiijas 1. redakcijasizstrades termiqus

I

Domes priek5sEdEtdjs tefans Razna
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1.4.  Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumi: 

 

1) Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta sēdes lēmums Nr.117 (protokols Nr.7., 

34.&) “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra lēmumā Nr.2746 “Par Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”. 
 

2) Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta sēdes lēmums Nr.118 (protokols Nr.7., 

35.&) “Par grozījumu Ilūkstes novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.8 “Par Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 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.117 
           Protokols Nr.7., 34.&                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2021.gada 1.februāra lēmumā Nr.2746 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 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.2746 “Par 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādes uzsākšanu” grozījumu un izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

 
“6. Nozīmēt Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu 

par atbildīgo personu par Stratēģijas 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.118 
           Protokols Nr.7., 35.&                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
Par grozījumu Ilūkstes novada domes 

2021.gada 28.janvāra lēmumā Nr.8 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 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.8 “Par Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
uzsākšanu” grozījumu un svītrot 6.punktu. 

 
 
 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs      A.Kucins 
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2. PAZIŅOJUMI PAR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 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_19695  
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https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695


 

 

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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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

30

https://www.daugavpilsnovads.lv/
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3/31/2021 Jaunveidojamā Augšdaugavas novada attīstības plānošana - Daugavpils novada dome
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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

34



 

 

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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https://www.ilukste.lv/jaunveidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana/ 1/1

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

36

https://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Sezu_protokoli/2021/Sede_2021_03/8.pdf
https://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Sezu_protokoli/2021/Sede_2021_03/7.pdf
https://www.ilukste.lv/wp-content/uploads/page/41787/AP-un-IAS-preses-relize-1.pdf
https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.ilukste.lv%2Fjaunveidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana%2F&linkname=Jaunveidojam%C4%81%20Aug%C5%A1daugavas%20%20novada%20att%C4%ABst%C4%ABbas%20pl%C4%81no%C5%A1ana&linknote=
https://www.ilukste.lv/#facebook
https://www.ilukste.lv/#twitter
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.ilukste.lv%2Fjaunveidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana%2F&title=Jaunveidojam%C4%81%20Aug%C5%A1daugavas%20%20novada%20att%C4%ABst%C4%ABbas%20pl%C4%81no%C5%A1ana
https://www.ilukste.lv/
https://www.ilukste.lv/


3/31/2021 Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības izstrādā kopīgus attīstības plānošanas dokumentus – Ilūkst…

https://www.ilukste.lv/daugavpils-pilsetas-daugavpils-novada-un-ilukstes-novada-pasvaldibas-izstrada-kopigus-attistibas-planosanas-dokumentus/ 1/2

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: 
 

1) Laikrakstā “Latgales Laiks” 26.02.2021.  
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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.4-02/39 “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. 4-02/39 
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 ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk – 
Stratēģija).   
Izvērtētā dokumentācija: 
Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Pašvaldība) 2021. gada 30. marta vēstule Nr.1.2.–8/531 
“Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei”, iesniegums “Par plānošanas dokumenta 
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
uzsākšanu” (turpmāk – Iesniegums), Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 11. februāra 
lēmums Nr. 58 (prot. Nr.4, 9.§) “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu izstrādes uzsākšanu” ar Darba uzdevumu, 
Ilūkstes novada domes 2021. gada 28. janvāra sēdes lēmums Nr. 8 “Par Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” 
ar Darba uzdevumu un Daugavpils novada domes 2021. gada 1. februāra sēdes lēmums Nr. 
2746 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādes uzsākšanu izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – Lēmums ar Darba uzdevumu), 
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD Daugavpils RVP) 
2021. gada 18. marta vēstule Nr.2.3/622/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 11. marta vēstule Nr. 4.6.2.–1./225 “Par ietekmes uz vidi 
stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību”.  
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Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis: 
Pašvaldības ieskatā Stratēģijai 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 
izstrādāts Vides pārskats1; 2) spēkā esošajam Daugavpils novada teritorijas plānojums 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) Stratēģija nesaturēs 
izmaiņas, kas varētu pastiprināt vai radīt vides problēmas Ilūkstes novada teritorijā, jo to 
paredzēts izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Ilūkstes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2013. –2030. gadam4 un Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2019.–2030. gadam5, t.i. 
plānošanas dokumentiem, kuriem ir veikts Stratēģiskais novērtējums; 4) Stratēģija paredz ņemt 
vērā arī šobrīd spēkā esošajās pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijās noteiktos ilgtermiņa 
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 Stratēģija 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.–
8/531 “Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei” un Iesniegums, ar kuru 
Pašvaldība informē, ka ir pieņemts Lēmums ar Darba uzdevumu.  Atbilstoši Iesniegumam 
un Lēmumam ar Darba uzdevumu: 
2.1. Stratēģija ietver administratīvās teritorijas: Daugavpils pilsētu, Daugavpils novadu un 

Ilūkstes novadu. Stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 
kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, 
attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Stratēģija tiks sagatavota, 
integrējot tajā šobrīd spēkā esošos ilgtermiņa uzstādījumus, kas ietverti Daugavpils 
pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijās līdz 
2030. gadam, un izvērtējot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam 

 

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 Atzinums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2013 
5 Atzinums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2018 
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(Latvija 2030), Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam un Latgales 
stratēģiju 2030. Stratēģijas izstrāde tiks veikta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas izstrādātajiem “Metodiskie ieteikumi reģionāla un vietēja līmeņa 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādei un to vērtēšanas kārtībai”. 

2.2.  Iesniegumā norādīts: “uzsākot izstrādāt attīstības stratēģiju grūti prognozēt 
paredzētās darbības – rīcības, kas atbilst likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
1. un 2.pielikumā paredzētām darbībām.” Stratēģijas izstrādes mērķis tiek vērsts uz 
pašvaldību noteikto (arī pastarpināto) funkciju nodrošinājuma kvalitātes un 
pieejamības raksturojumu un analīzi turpmākai šo resursu attīstībai. Stratēģija nav 
vērsta uz pašvaldību teritorijas attīstības izmantošanu jeb funkcionālo zonējumu 
noteikšanu, to nosaka pašvaldību citi plānošanas dokumenti, t.i., teritorijas plānojums 
vai lokālplānojums. Stratēģija 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. Būtiskas vides problēmas vai vides kvalitātes pasliktināšanās saistībā ar pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenta – Stratēģijas izstrādi nav sagaidāmas. 

2.4. 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 – Stratēģijā netiek noteiktas.  

2.5. 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 
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. 

2.6. 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.  
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2.7. Detalizēti risinājumi ĪADT aizsardzībai ir iekļauti izstrādātajos dabas aizsardzības 
plānos. Stratēģijā netiks paredzētas Natura 2000 teritorijās un tām piegulošajās 
teritorijās tādas rīcības jeb pasākumi, kas būtu pretrunā ar ĪADT aizsardzības un 
izmantošanas normatīvo aktu prasībām un ĪADT aizsardzības un apsaimniekošanas 
prioritātēm, ilgtermiņa un īstermiņa attīstības mērķiem. Jaunizstrādājamā Stratēģija 
neienes jaunus aspektus Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada 
teritorijas attīstības plānošanā, kas varētu apdraudēt ĪADT aizsardzības režīmu. 
Iesniegumā norādīts, ka tiks ņemti vērā DAP administrācijas ieteikumi Stratēģijas 
izstrādes gaitā un apskatīti, iekļauti pie vadlīnijām teritorijas plānošanai. 

3. Saskaņā ar Darba uzdevumu Stratēģijas izstrādei noteikti šādi uzdevumi: 
3.1.1. īstenot izstrādes sākumposma aktivitātes – esošās situācijas izpēte; 
3.1.2. izvērtēt un ņemt vērā augstāka līmeņa un līdzīga līmeņa esošos teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentus, teritorijas plānojumus un tuvējo pašvaldību 
spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus; 

3.1.3. apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada 
un Ilūkstes novada plānošanas dokumentus, kopīgā stratēģijā integrēt pašvaldību 
spēkā esošo plānošanas dokumentu redakcijas – Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2014.–2030. gadam, Daugavpils novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2015.–2030. gadam un Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2013.–2030. gadam; 

3.1.4. izstrādāt vienotu ilgtermiņa stratēģisko redzējumu, saskaņotu telpiskās attīstības 
perspektīvu un noteikt kopīgus uzraudzības rādītājus, kā arī ietvert katras 
pašvaldības specifiskos stratēģiskos mērķus un prioritātes. 

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.2.3/622/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 
2000 teritorijām, VVD Daugavpils RVP ieskatā Stratēģijai 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 
rekomendējusi Stratēģijas prioritātēs un telpiskās attīstības perspektīvā paredzēt 
pasākumus tipiskās Latgales un Sēlijas ainavas saglabāšanā un attīstības programmas 
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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 uzmanību uz augstvērtīgo ainavu telpu, tajā 
skaitā aizsargājamo ainavu apvidos “Augšdaugava” un “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. Ņemot vērā minēto un zinot, ka Stratēģijā tiek noteikts 
Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas attīstības redzējums, mērķi to 
sasniegšanai, prioritātes, specializācija un telpiskās attīstības perspektīva, DAP 
administrācija paudusi viedokli, ka Stratēģijai nepieciešams piemērot Stratēģisko 
novērtējuma procedūru. 

4.3. Veselības inspekcijas 2021. gada 11. marta vēstule Nr. 4.6.2.–1./225 “Par ietekmes uz 
vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību”, kurā Veselības inspekcija uzskata, ka 
plānošanas dokumenta 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. Stratēģija 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 Stratēģija 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. 
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 
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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 Stratēģiju paredzēts izstrādāt kā jaunu plānošanas 
dokumentu Daugavpils valstspilsētai un Augšdaugavas novadam ar mērķi Stratēģijā 
noteikt ilgtermiņa attīstības redzējumu, izvirzīt stratēģiskos mērķus un attīstības 
prioritātes. Stratēģija ir hierarhiski augstākais plānošanas dokuments, ko apstiprina 
vietējā pašvaldība. Saistībā ar minēto konstatējams: 

5.3.1. Atbilstoši Biroja rīcībā pieejamai informācijai Daugavpils valstspilsētai un 
Augšdaugavas novadam ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ir spēkā esošas, bet ar 
Stratēģiju tiks pārskatīti Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
turpmākie stratēģiskie mērķi un attīstības prioritātes. Atbilstoši Darba 
uzdevumam Stratēģijā ir plānots apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos 
Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada plānošanas 
dokumentus, integrējot pašvaldību spēkā esošo plānošanas dokumentu 
redakcijas – Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.–2030. 
gadam6, Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.–2030. gadam7 
un Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2030. gadam8. 

5.3.2. Iepriekšējā plānošanas periodā Stratēģiskais novērtējums ir bijis veikts un tā 
ietvaros Vides pārskats ir bijis izstrādāts Ilūkstes novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai 2013.–2030. gadam9. Savukārt Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijai 2014.–2030. gadam Birojs 2014. gada 20. februārī pieņēmis 
lēmumu Nr. 7 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu10, 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 11

.  
5.3.3. 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.4–03/312), Daugavpils novada teritorijas plānojumam 2012.–2023. 
gadam (Biroja 2012. gada 17. decembra atzinums Nr. 4013) un Ilūkstes novada 
teritorijas plānojumam 2019.–2030. gadam (Biroja 2018. gada 15. novembra 
atzinums Nr. 4–03/1314). 

5.3.4. Atbilstoši Iesniegumā norādītajam Stratēģija tiks izstrādāta, ievērojot Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (Latvija 2030) un Latgales plānošanas reģiona 
attīstības plānošanas dokumentos noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un 
prioritātes. 

 

6  Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_1146 
7  Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_5973 
8  Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_3586 
9  Atzinums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2013 
10 Lēmums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2014 
11 Lēmums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/lemumi/?type=10&year=2016 
12 Atzinums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2019 
13 Atzinums pieejams:  http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2012 
14 Atzinums pieejams: http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi/?year=2018 
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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 Stratēģiju nākamajam plānošanas 
periodam, ir paredzēts izvērtēt un ņemt vērā jau noteiktos attīstības virzienus. 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. Attiecībā uz jauno plānošanas dokumenta 
izstrādi no Iesnieguma un Darba uzdevuma neizriet, ka Stratēģijas 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 dokumenti varētu būtu pielīdzināmi 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 Stratēģijas 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, – jo ar šo dokumentu tiks likts pamats jaunās teritoriālās 
vienības (pilsētas un novadu) telpiskās attīstības prioritātēm, 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, un tie no Likuma viedokļa ir bijuši novērtēti 
(skatīt šā Lēmuma 5.3.3. punktu). Arī vērtējot plānošanas teritoriju un risinājumus 
kopskatā ar Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam15 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 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 Stratēģiju 
(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 DAP vispārēji vērš plānošanas dokumenta izstrādātājas 
uzmanību uz to, ka Stratēģijā nepieciešams integrēt arī vides, dabas un ainavas 
aizsardzības apsvērumus, tomēr šāds nosacījums uz plānošanas dokumentu izstrādi 
attiecas arī gadījumos, kad tam netiek veikts Stratēģiskais novērtējum. Kā norādījusi 

 

15Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2019. gada 26. novembra rīkojumu Nr. 587 “Par Reģionālās politikas 
pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam” 
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DAP administrācija, tad 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 
Stratēģija 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 Stratēģijas 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 Stratēģijai 
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 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 Stratēģiju, 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 ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 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 
vēstuli Nr.1.2.–8/531 “Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Daugavpils valstspilsētas 
un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei”, Iesniegumu un tam 
pievienoto dokumentāciju par Stratēģijas 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 dokumenta īstenošanai nav paredzama tik 
būtiska negatīva ietekme uz vidi, lai piemērotu Stratēģisko novērtējumu. 
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Lēmums: 
Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 
 
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) Veselības inspekcijas dokuments 11.03.2021. Nr.4.6.2.-1./225 “Par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību”. 
 

2) Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes dokuments 18.03.2021. Nr.2.3/622/DA/2021 “Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi 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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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 
11.03.2021 

Reģ. Nr.1.2.-7/947 

Daugavpilī 
 

11.03.2021. Nr. 4.6.2.-1./225 
 

Uz 03.03.2021. Nr. 1.2.-8/335 
 

 
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.-8/335 „Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei”, kur lūdzat sniegt viedokli par 
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 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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SAŅEMTS 
Daugavpils pilsētas 

DOMĒ 
19.03.2021 

Reģ. Nr.1.2.-7/1073 

 

Daugavpilī 
 

18.03.2021Nr.2.3/622/DA/2021 
Uz 03.03.2021.  Nr.  1.2.-8/335 
 

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 ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 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 stratēģija 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 ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai.   

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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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.  ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA  

 

 

5. LĒMUMI PAR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI  
 

5.1. Daugavpils domes lēmums: 

Daugavpils domes 2021.gada 12.augusta sēdes lēmums Nr.500 (prot. Nr.33, 2.§) “Par Daugavpils valstspilsētas 

un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. 
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5.2. Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmums: 
 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 15.jūlija sēdes lēmums Nr.21 (protokols Nr.3., 18.&) “Par 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas nodošanu 
publiskai apspriešanai”. 
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6. PAZIŅOJUMI PAR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 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.  Ilūkstes pilsētas administrācijas plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā 

 

6.5. Citos plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā 
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6.1. Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695  

 

 

 

 

66

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695


 

 

6.2.  Daugavpils pilsētas pašvaldības plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā: 

 

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

 

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

zinas/daugavpils-pilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-strategiju-1.-redakcija-nodos-publiskai-

apspriesanai (12.08.2021.) 

 

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

pilsetas-attistibas-programmas-2021.-2027.gadam-izstrade  (18.08.2021.) 

 

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

zinas/publiskai-apspriesanai-nodot-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-attistibas-

strategiju-1.-redakcija (24.08.2021.) 

 

5) Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/afisa/publiska-apspriesana 

(24.08.2021.) 

 

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

zinas/publiskai-apspriesanai-nodot-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-attistibas-

strategiju-1.-redakcija (06.09.2021.) 

 

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

augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-publiska-apspriesana-zoom-platforma 

 

8) Facebook profilā “Daugavpils pilsēta” https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2017012205103209 

(12.08.2021.) 

 

9) Facebook profilā “Daugavpils pilsēta” https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2026771124127317 

(25.08.2021.) 

 

10) Facebook profilā “Daugavpils pilsēta” https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2032929503511479 

(02.09.2021.) 

 

11) Publiskajā ārtelpā - Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī 
 

12) Publiskajā ārtelpā - Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K. Valdemāra ielā 13 (2.stāvā), 
Daugavpilī 
 

13) Publiskajā ārtelpā - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Vienības ielā 8, Daugavpilī 
 

14) Publiskajā ārtelpā - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5a, 
Daugavpilī 
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8/19/2021 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības stratēģiju 1. redakcijā nodos publiskai apspriešanai

https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/daugavpils-pilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-strategiju-1.-redakcija-nod… 1/2

DAUGAVPILS PILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 1. REDAKCIJĀ NODOS PUBLISKAI
APSPRIEŠANAI Pilsētas ziņas

Daugavpils pilsētas un jaunizveidotā
Augšdaugavas novada pašvaldība izstrādājušas
valstspilsētas un novada kopīgo plānošanas
dokumentu. Ceturtdien, 12. augustā
Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti
pieņēma lēmumu par Daugavpils valstspilsētas
un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 1. redakcijas nodošanu publiskai
apspriešanai.

Darbs pie kopīgās ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas tika uzsākts šī gada janvāra beigās, pašvaldību domēm pieņemot attiecīgos lēmumus
par izstrādes uzsākšanu. Pilsēta un novads ir vienojušies par kopīgu vīziju 2030. gadam –
“Daugavpils valstspilsēta un Augšdaugavas novads – iedzīvotāju skaita ziņā lielākā un ekonomiski
nozīmīgākā valstspilsēta ar funkcionālo teritoriju Austrumbaltijā, kas unikāla savā daudzveidībā, ar
radošiem, izglītotiem, garīgi bagātiem cilvēkiem, stipru Latgales un Sēlijas identitāti un vienlīdz
pievilcīgu vidi iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem.”

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais pašvaldības ilgtermiņa attīstības
plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek izstrādāta pašvaldības attīstības programma,
teritorijas plānojums un lokālplānojumi. Attīstības stratēģijā tiek noteikti teritorijas stratēģiskie
mērķi, prioritātes, kā arī tiek iezīmēta teritorijas attīstības telpiskā perspektīva, kas būs pamats
pašvaldības attīstības programmas prioritāšu, rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai
turpmākajos deviņos gados.

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā integrētas jau
iepriekš apstiprinātās, un līdz šim spēkā esošā Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2014.-2030. gadam, Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030. gadam, kā arī
Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam.

Plānošanas dokumentā noteiktas četras ilgtermiņa prioritātes. Tās vērstas uz daudzveidīgu,
atvērtu un integrētu vietējo kopienu, uzņēmējdarbības attīstību, neitrālas klimata vides veidošanu,
kā arī sadarbību un pārvaldību.

Aicinām sekot līdzi aktuālajiem jaunumiem saistībā ar attīstības plānošanas dokumentu izstrādi,
sabiedrības līdzdalības iespējām un publiskās apspriešanas norisi domes mājaslapā
www.daugavpils.lv.

 

12.08.2021, 14:10  308
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8/19/2021 Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības stratēģiju 1. redakcijā nodos publiskai apspriešanai

https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/daugavpils-pilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-strategiju-1.-redakcija-nod… 2/2

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa
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8/26/2021 Daugavpils valstspilsētas un jaunveidojamā Augšdaugavas novada attīstības plānošana

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/daugavpils-pilsetas-attistibas-programmas-2021.-2027.gadam-izstrade 1/3

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN JAUNVEIDOJAMĀ
AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

NO 26.AUGUSTA LĪDZ 22.SEPTEMBRIM NOTIKS DAUGAVPILS
VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

INFORMĀCIJA PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
1.redakcija

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 !

 

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

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMĒ 12.AUGUSTĀ IR PIEŅEMTS LĒMUMS NODOT
SABIEDRISKAI APSPRIEŠANAI DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN
AUGŠDAUGAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
1.REDAKCIJU.

Publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts četras nedēļas, kas sākas piecas darbdienas pēc
plānošanas dokumenta redakcijas publicēšanas Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā. Publiskā apspriešana un publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta atbilstoši
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām. Par sabiedriskās apspriešanas norises laiku un veidu tiks izziņots vēlāk.

Dome lēmums Nr.500
Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības stratēģiju 1. redakcijā nodos
publiskai apspriešanai

 

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.08.2021, 11:56

71

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
mailto:attistiba@daugavpils.lv
mailto:planojam.novadu@dnd.lv
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Priek%C5%A1likumu_Veidlapa__IAS_1.red_..docx
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/DD%20lem_500.pdf
https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/daugavpils-pilsetas-un-augsdaugavas-novada-attistibas-strategiju-1.-redakcija-nodos-publiskai-apspriesanai


8/26/2021 Publiskai apspriešanai nodod Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 1. redakcijā

https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/publiskai-apspriesanai-nodot-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-il… 1/1

PUBLISKAI APSPRIEŠANAI NODOD DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS
NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 1. REDAKCIJĀ Pilsētas ziņas

No 26. augusta līdz 22. septembrim notiek Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu
pašvaldības nodrošina kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai.
Stratēģija ir hierarhiski augstākais valstspilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas
dokuments un tajā noteikts Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa
attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

6. septembrī plkst. 15:00 tiešsaistē “ZOOM” platformā notiks publiskās apspriešanas sanāksme

Vairāk informācijas šeit:
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Pazinojums%20IAS%20publiska%20apspriesana.pdf

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un

starptautisko sakaru nodaļa

24.08.2021, 16:02  362
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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 līdz 2030.gadam 

1.redakcijas publiskā apspriešana. 

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības 
nodrošina kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski 
augstākais valstspilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās 
attīstības perspektīva. 

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

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 6.septembrī plkst.15.00 tiešsaistē 

“ZOOM” platformā, pieslēgšanās saite: 

https://us06web.zoom.us/j/85255984414?pwd=M1BUS090WHRXSjNGbGUyb0ZLNGZVdz09  
 

Tikšanās ID: 852 5598 4414 

Pieejas kods: 107653 

 

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

 

Elektroniskā formātā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
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_19695  

Stratēģijas 1.redakcijas izdrukas būs pieejamas vairākās iestādēs to darba laikā:  

− Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (1.stāva foajē) un Daugavpils 

pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13 (2.stāvā) 
− Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī un tās filiālēs Jaunbūvē, Grīvā, Ruģeļos, 

Ķīmijā un Jaunajā Forštadtē 

− 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 

− Augšdaugavas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs 

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 

Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem saistībā ar 
stratēģijas 1.redakcijas dokumentu, aicinām vērsties  

✓ Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, zvanot pa tālruni 65476066,  
✓ Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, zvanot pa tālruni 

65476882,  

✓ Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā, zvanot pa tālruni 65447866. 
 

Aicinām ikvienu iesaistīties Daugavpils valstspilsētas un 

Augšdaugavas novada attīstības plānošanā! 
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9/2/2021 Publiskā apspriešana

https://www.daugavpils.lv/afisa/publiska-apspriesana 1/4

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

NO 26.AUGUSTA LĪDZ 22.SEPTEMBRIM NOTIKS DAUGAVPILS
VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

INFORMĀCIJA PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
1.redakcija

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 !

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.08.2021, 16:47

26. AUG - 22. SEP
00:15 - 23:45
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9/21/21, 12:58 PM Tiešsaistes sanāksme par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakciju

https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/publiskai-apspriesanai-nodot-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-il… 1/1

TIEŠSAISTES SANĀKSME PAR DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 1. REDAKCIJU Pilsētas ziņas

No 26. augusta līdz 22. septembrim notiek Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu
pašvaldības nodrošina kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai.
Stratēģija ir hierarhiski augstākais valstspilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas
dokuments un tajā noteikts Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa
attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

6. septembrī plkst. 15:00 tiešsaistē “ZOOM” platformā notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Piekļuves saite:  https://us06web.zoom.us/j/85255984414?
pwd=M1BUS090WHRXSjNGbGUyb0ZLNGZVdz09

Tikšanās ID: 852 5598 4414

Pieejas kods: 107653

 

Vairāk informācijas šeit:
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Pazinojums%20IAS%20publiska%20apspriesana.pdf

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un

starptautisko sakaru nodaļa

06.09.2021, 13:25  497

75

https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/news/2021/08/-001_max.jpg
https://us06web.zoom.us/j/85255984414?pwd=M1BUS090WHRXSjNGbGUyb0ZLNGZVdz09
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Pazinojums%20IAS%20publiska%20apspriesana.pdf


9/27/21, 12:12 PM Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskā apspriešana ZOOM platformā

https://www.daugavpils.lv/afisa/daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-publiska-apspriesana-zoom-… 1/2

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PUBLISKĀ
APSPRIEŠANA ZOOM PLATFORMĀ

06. SEP
15:00
ZOOM PLATFORMĀ

     

76

http://www.vienibasnams.lv/userfiles/Info_LV_MA_2021.pdf
https://smartcity.lucidus.lv/
https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates/preses-relizes/get/nid/59
https://www.facebook.com/daugavpilsdome?ref=hl#!/daugavpilsdome


9/22/21, 10:39 AM (1) Daugavpils pilsēta – Ieraksti | Facebook

https://www.facebook.com/daugavpilsdome/posts/2017012205103209 1/6

Daugavpils pilsēta
@daugavpilsdome · Pilsēta

Sūtīt ziņojumu

VairākSākums Par Attēli Patīk

Daugavpils pilsēta
 · 

 Tuvākajā laikā publiskai apspriešanai nodos Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais pašvaldības 
ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek 
izstrādāta pašvaldības attīstības programma, teritorijas plānojums un 
lokālplānojumi.

12. augusts

  1
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Daugavpils pilsēta
@daugavpilsdome · Pilsēta Sūtīt ziņojumu

VairākSākums Par Attēli Atsauksmes Patīk

Daugavpils pilsēta
 · 

No 26. augusta līdz 22. septembrim notiek Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu 
pašvaldības nodrošina kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. 
Stratēģija ir hierarhiski augstākais valstspilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments un tajā noteikts Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa 
attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

6. septembrī plkst.15:00 tiešsaistē “ZOOM” platformā notiks publiskās apspriešanas sanāksme
Vairāk informācijas šeit: https://saite.lv/dc83w

25. augusts plkst. 12:15

44 3 lietotāji dalījās

Patīk Komentēt Dalies

Rakstīt komentāru...

IZCELTS IERAKSTS
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https://www.facebook.com/daugavpilsdome/?__cft__[0]=AZWPcx_FTqQpmjAESoClcOUle4U1Qz6GfbaRBuplGRN6OWkCKTXq006N_2XfRm4GnqaZuNXSt1t43VQ8Y62ik12BVCFu4UNXiMwGz8P3nke5nYv_IUuIJYO2pmzECZw50MCVU1cCD3EKHm9Duxtw80B1&__tn__=-UC%2CP-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsaite.lv%2Fdc83w%3Ffbclid%3DIwAR02wqV8B1Zjj-9HbdAbDxxunvr1VerJqpxO-MdtLm9rH_zK8iumVfRjRcQ&h=AT2hB_Xlai0b3HJeqmaeQzHjGNiVKgT-DyIAfXwfWXZcw70EE0wOXR-S6gGej3gsb9SgxhdIoi_0ugSSwqarxeUtQUMMwwnW4puD4c6pksg2Fp3mjiuNEXtyFuRH9V8bgR4pyzERSKC6NNbPJ_nw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2_cFcGOUBqjG2xwZM1eAT70KF8QmVN4PNdbRI-4fZJkB94fr4kZ0zxN3cSCPJO3_HqBTHqDQANEH-2VlBV6xBrfvsj8k9rsY2LlsdL8yMhzw_7v8hgmVtAvUH7hJxY5BNUhFNnc20xB6OvVshzRVO_gi1nq8sAlKl1VaWJ0zCZRiU
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/?__cft__[0]=AZWPcx_FTqQpmjAESoClcOUle4U1Qz6GfbaRBuplGRN6OWkCKTXq006N_2XfRm4GnqaZuNXSt1t43VQ8Y62ik12BVCFu4UNXiMwGz8P3nke5nYv_IUuIJYO2pmzECZw50MCVU1cCD3EKHm9Duxtw80B1&__tn__=%3C%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/photos/pcb.2026771124127317/2026771084127321/?__cft__[0]=AZWPcx_FTqQpmjAESoClcOUle4U1Qz6GfbaRBuplGRN6OWkCKTXq006N_2XfRm4GnqaZuNXSt1t43VQ8Y62ik12BVCFu4UNXiMwGz8P3nke5nYv_IUuIJYO2pmzECZw50MCVU1cCD3EKHm9Duxtw80B1&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/daugavpilsdome/photos/pcb.2026771124127317/2026771087460654/?__cft__[0]=AZWPcx_FTqQpmjAESoClcOUle4U1Qz6GfbaRBuplGRN6OWkCKTXq006N_2XfRm4GnqaZuNXSt1t43VQ8Y62ik12BVCFu4UNXiMwGz8P3nke5nYv_IUuIJYO2pmzECZw50MCVU1cCD3EKHm9Duxtw80B1&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/watch/?ref=tab
https://www.facebook.com/marketplace/?ref=app_tab
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Daugavpils pilsēta
@daugavpilsdome · Pilsēta Sūtīt ziņojumu

VairākSākums Par Attēli Atsauksmes Patīk

Daugavpils pilsēta
 · 

 No 26. augusta līdz 22. septembrim notiek Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas publiskā apspriešana.
Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu 
pašvaldības nodrošina kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. 
Stratēģija ir hierarhiski augstākais valstspilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments un tajā noteikts Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa 
attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

 6. septembrī plkst.15:00 tiešsaistē “ZOOM” platformā notiks publiskās apspriešanas sanāksme.
Vairāk informācijas: https://www.daugavpils.lv/.../Pazinojums%20IAS%20publiska...

2. septembris plkst. 15:03

4Tu, Sintija Rabčevska un vēl 2 lietotāji 7 lietotāji dalījās

Patīk Komentēt Dalies
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https://www.facebook.com/pages/?category=your_pages&ref=bookmarks
https://www.facebook.com/watch/?ref=tab
https://www.facebook.com/marketplace/?ref=app_tab
https://www.facebook.com/bookmarks/
https://www.facebook.com/
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PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī 
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PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13 (2.stāvā), Daugavpilī 
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PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Vienības ielā 8, Daugavpilī 
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PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5a, Daugavpilī 
 

 

 

 

 

 

     

83



 

 

6.3.  Augšdaugavas novada pašvaldības plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā: 
 

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

nveidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana/  

 

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

nodod-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategiju-1-redakcija/ 

(25.08.2021.) 

 

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

un-daugavpils-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-1-redakcijas-publiska-apspriesana-zoom-platforma/ 

(02.09.2021.) 

 

4) Facebook profilā “Augšdaugavas novada pašvaldība” https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

4650299065003540&id=535602743139880 (25.08.2021.) 

 

5) Facebook profilā “Augšdaugavas novada pašvaldība” https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

4675163772517069&id=535602743139880 (02.09.2021.) 

 

6) Facebook profilā “Augšdaugavas novada pašvaldība” https://www.facebook.com/events/375162774151734?

ref=newsfeed (06.09.2021.) 

 

7) Publiskajā ārtelpā – Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī 
 

8) Publiskajā ārtelpā - Augšdaugavas novada pagastos 
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JAUNVEIDOJAMĀ AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

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:

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 !

2021.gada 28.jūnija lēmums Nr. 3156 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai”

2021.dada 15. jūlijā lēmums Nr. 21 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšadaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”

 

Notiek darbs pie Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgas attīstības programmas un
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes

2021.gada 16.septembra lēmums Nr.127 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības
programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”

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
2022 2027 d i d kš ” 85

https://www.daugavpilsnovads.lv/
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
https://www.daugavpils.lv/assets/upload/manager/AttistibasDepartaments/Dokumenti/Planosana/Priek%C5%A1likumu_Veidlapa__IAS_1.red_..docx
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/68261/Lem_NR_3156_IAS_Publ_apspries_28062021.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/68261/Lem_Nr_21_IAS_15072021.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/68261/Lem_Nr_127_16092021.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/68261/Lem_NR_2746_IAS_01022021_c.pdf
https://www.daugavpilsnovads.lv/wp-content/uploads/page/68261/Lem_NR_2747_AP_2022_2027_01022021_c.pdf
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« Uzdevumu taka “Jaunie detektīvi” Jaunsventes parkā
Subates ebreju kapsētas jaunā žoga un informatīvo plākšņu atklāšana »

PUBLISKAI APSPRIEŠANAI NODOD NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU

25. augusts, 2021

No 26. augusta līdz 22. septembrim notiek Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina
kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski augstākais
valstspilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils valstspilsētas un
Augšdaugavas novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

6. septembrī plkst. 15:00 tiešsaistē “ZOOM” platformā notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Vairāk informācijas šeit.
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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 līdz 2030.gadam 

1 .redakcijas publiskā apspriešana. 

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības 
nodrošina kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski 
augstākais valstspilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās 
attīstības perspektīva. 

Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 2 6 .augusta līdz 2 2 .septem brim . 

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2 0 2 1 .gada 6.septembrī plkst .1 5 .0 0  tiešsaistē 

“ZOOM” platformā, pieslēgšanās saite: 

https://us06web.zoom.us/j/85255984414?pwd=M1BUS090WHRXSjNGbGUyb0ZLNGZVdz09  
 

Tikšanās ID: 852 5598 4414 

Pieejas kods: 107653 

 

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

 

Elektroniskā formātā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
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_19695  

Stratēģijas 1.redakcijas izdrukas būs pieejamas vairākās iestādēs to darba laikā:  

− Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (1.stāva foajē) un Daugavpils 

pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13 (2.stāvā) 
− Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī un tās filiālēs Jaunbūvē, Grīvā, Ruģeļos, 

Ķīmijā un Jaunajā Forštadtē 

− 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 

− Augšdaugavas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs 

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 

Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem saistībā ar 
stratēģijas 1.redakcijas dokumentu, aicinām vērsties  

✓ Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, zvanot pa tālruni 65476066,  
✓ Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, zvanot pa tālruni 

65476882,  

✓ Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā, zvanot pa tālruni 65447866. 
 

Aicinām ikvienu iesaistīties Daugavpils valstspilsētas un 

Augšdaugavas novada attīstības plānošanā! 
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AUGŠDAUGAVAS NOVADA UN DAUGAVPILS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS APSPRIEŠANA

2. septembris, 2021

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 līdz 2030.gadam 1.redakcijas
publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina
kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski augstākais
valstspilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils valstspilsētas un
Augšdaugavas novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

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

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 6.septembrī plkst.15.00 tiešsaistē “ZOOM” platformā,
pieslēgšanās saite:

https://us06web.zoom.us/j/85255984414?pwd=M1BUS090WHRXSjNGbGUyb0ZLNGZVdz09 88
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https://us06web.zoom.us/j/85255984414?pwd M1BUS090WHRXSjNGbGUyb0ZLNGZVdz09

Tikšanās ID: 852 5598 4414 
Pieejas kods: 107653

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

Elektroniskā formātā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
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_19695

89

https://us06web.zoom.us/j/85255984414?pwd=M1BUS090WHRXSjNGbGUyb0ZLNGZVdz09
http://www.daugavpils.lv/
http://www.augsdaugavasnovads.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695


9/3/21, 7:58 PM Augšdaugavas novada un Daugavpils attīstības stratēģijas apspriešana - Augšdaugavas novada pašvaldība

https://www.daugavpilsnovads.lv/augsdaugavas-novada-un-daugavpils-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-1-redakcijas-publiska-apspriesana-zoom-… 3/4
90



Augšdaugavas novada
pašvaldība
@AugsdaugavasNovads · Valdības
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Sveiki! Informē mūs, kā varam palīdzēt.
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Augšdaugavas novada pašvaldība
 · 25. augusts plkst. 14:00

DAUGAVPILSNOVADS.LV
Publiskai apspriešanai nodod novada attīstības stratēģiju -
Augšdaugavas novada pašvaldība

44 7 lietotāji dalījās
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Augšdaugavas novada pašvaldība
 · 

Aicinām ikvienu iesaistīties Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības plānošanā!

6. septembrī plkst. 15.00 Zoom platformā.

Nospied ievadīšanas taustiņu, lai publicētu.

2. septembris plkst. 11:01

PR, 6. SEP.
Augšdaugavas nov. un Daugavpils ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 1.redakc. publiskā…

Interesē

44

Patīk Komentēt Dalies

Rakstīt komentāru...
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Augšdaugavas nov. un
Daugavpils ilgtspējīgas…
Tiešsaistes pasākums Dodies uz saiti

Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 6.septembrī plkst.15.00
tiešsaistē “ZOOM” platformā

Pieslēgšanās saite:
https://us06web.zoom.us/j/85255984414?
pwd=M1BUS090WHRXSjNGbGU... Skatīt vairāk

Mājas Tiešsaistes

Detalizēta informācija:
5 people responded

Pasākuma rīkotājs: Augšdaugavas novada pašvaldība

Publisks pasākums · Ikviens Facebook tīklā vai ārpus tā

Viesi Skatīt visu

0
WENT

5
INTERESTED

Informācija par rīkotāju

Pasākumi
Search Events

Kategorijas

Sākums

Tavi pasākumi

Dzimšanas dienas

Paziņojumi

Create New Event

Your Upcoming Events
You don't have any events coming up.

Amatniecība

Dārzkopība

Dejas

Dzērieni

Filma

Fitness

Iepirkšanās

Komēdija

Labsajūta

Lit tū
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https://www.facebook.com/events/discovery/?suggestion_token=%7B%22event_flags%22%3A%5B%22online%22%5D%7D
https://www.facebook.com/AugsdaugavasNovads
https://www.facebook.com/AugsdaugavasNovads
https://www.facebook.com/events/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D
https://www.facebook.com/events/calendar/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D
https://www.facebook.com/events/birthdays/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D
https://www.facebook.com/events/notifications/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D
https://www.facebook.com/events/create/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D&dialog_entry_point=bookmark
https://www.facebook.com/events/search/?q=Amatniec%C4%ABba&sde=AbrQ9KopLfqYT7heXVVCxznkZYxRr9hU1JA4cdLbJhjgs56yyeHW3e833A9dGP1WlEHOyagjWyFL9Y79gw-Ko1iVuJCILVkpVsHkmSbBFb3SEA&__epa__=FILTERS&__eps__=EVENTS_DASHBOARD&filters=eyJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5OjAiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5XCIsXCJhcmdzXCI6XCIyNTg2NDc5NTc4OTUwODZcIn0ifQ%3D%3D
https://www.facebook.com/events/search/?q=D%C4%81rzkop%C4%ABba&sde=AbrQ9KopLfqYT7heXVVCxznkZYxRr9hU1JA4cdLbJhjgs56yyeHW3e833A9dGP1WlEHOyagjWyFL9Y79gw-Ko1iVuJCILVkpVsHkmSbBFb3SEA&__epa__=FILTERS&__eps__=EVENTS_DASHBOARD&filters=eyJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5OjAiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5XCIsXCJhcmdzXCI6XCIxNzQ4MDg5NzU4ODM4MjEzXCJ9In0%3D
https://www.facebook.com/events/search/?q=Dejas&sde=AbrQ9KopLfqYT7heXVVCxznkZYxRr9hU1JA4cdLbJhjgs56yyeHW3e833A9dGP1WlEHOyagjWyFL9Y79gw-Ko1iVuJCILVkpVsHkmSbBFb3SEA&__epa__=FILTERS&__eps__=EVENTS_DASHBOARD&filters=eyJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5OjAiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5XCIsXCJhcmdzXCI6XCIzNjM3NjQ4MDA2NzczOTNcIn0ifQ%3D%3D
https://www.facebook.com/events/search/?q=Dz%C4%93rieni&sde=AbrQ9KopLfqYT7heXVVCxznkZYxRr9hU1JA4cdLbJhjgs56yyeHW3e833A9dGP1WlEHOyagjWyFL9Y79gw-Ko1iVuJCILVkpVsHkmSbBFb3SEA&__epa__=FILTERS&__eps__=EVENTS_DASHBOARD&filters=eyJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5OjAiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5XCIsXCJhcmdzXCI6XCI0MTIyODQ5OTU3ODY1MjlcIn0ifQ%3D%3D
https://www.facebook.com/events/search/?q=Filma&sde=AbrQ9KopLfqYT7heXVVCxznkZYxRr9hU1JA4cdLbJhjgs56yyeHW3e833A9dGP1WlEHOyagjWyFL9Y79gw-Ko1iVuJCILVkpVsHkmSbBFb3SEA&__epa__=FILTERS&__eps__=EVENTS_DASHBOARD&filters=eyJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5OjAiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5XCIsXCJhcmdzXCI6XCIzOTI5NTU3ODEwODE5NzVcIn0ifQ%3D%3D
https://www.facebook.com/events/search/?q=Fitness&sde=AbrQ9KopLfqYT7heXVVCxznkZYxRr9hU1JA4cdLbJhjgs56yyeHW3e833A9dGP1WlEHOyagjWyFL9Y79gw-Ko1iVuJCILVkpVsHkmSbBFb3SEA&__epa__=FILTERS&__eps__=EVENTS_DASHBOARD&filters=eyJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5OjAiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5XCIsXCJhcmdzXCI6XCIxMTM4OTk0MDE5NTQ0MjY0XCJ9In0%3D
https://www.facebook.com/events/search/?q=Iepirk%C5%A1an%C4%81s&sde=AbrQ9KopLfqYT7heXVVCxznkZYxRr9hU1JA4cdLbJhjgs56yyeHW3e833A9dGP1WlEHOyagjWyFL9Y79gw-Ko1iVuJCILVkpVsHkmSbBFb3SEA&__epa__=FILTERS&__eps__=EVENTS_DASHBOARD&filters=eyJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5OjAiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5XCIsXCJhcmdzXCI6XCIxNzU5OTA2MDc0MDM0OTE4XCJ9In0%3D
https://www.facebook.com/events/search/?q=Kom%C4%93dija&sde=AbrQ9KopLfqYT7heXVVCxznkZYxRr9hU1JA4cdLbJhjgs56yyeHW3e833A9dGP1WlEHOyagjWyFL9Y79gw-Ko1iVuJCILVkpVsHkmSbBFb3SEA&__epa__=FILTERS&__eps__=EVENTS_DASHBOARD&filters=eyJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5OjAiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5XCIsXCJhcmdzXCI6XCI2NjAwMzI2MTc1MzYzNzNcIn0ifQ%3D%3D
https://www.facebook.com/events/search/?q=Labsaj%C5%ABta&sde=AbrQ9KopLfqYT7heXVVCxznkZYxRr9hU1JA4cdLbJhjgs56yyeHW3e833A9dGP1WlEHOyagjWyFL9Y79gw-Ko1iVuJCILVkpVsHkmSbBFb3SEA&__epa__=FILTERS&__eps__=EVENTS_DASHBOARD&filters=eyJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5OjAiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5XCIsXCJhcmdzXCI6XCIxNzEyMjQ1NjI5MDY3Mjg4XCJ9In0%3D
https://www.facebook.com/events/search/?q=Literat%C5%ABra&sde=AbrQ9KopLfqYT7heXVVCxznkZYxRr9hU1JA4cdLbJhjgs56yyeHW3e833A9dGP1WlEHOyagjWyFL9Y79gw-Ko1iVuJCILVkpVsHkmSbBFb3SEA&__epa__=FILTERS&__eps__=EVENTS_DASHBOARD&filters=eyJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5OjAiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJmaWx0ZXJfZXZlbnRzX2NhdGVnb3J5XCIsXCJhcmdzXCI6XCI0MzIzNDcwMTM4MjM2NzJcIn0ifQ%3D%3D
https://www.facebook.com/bookmarks/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notifications/


PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

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

Augšdaugavas novada pagastos 
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6.4.  Ilūkstes pilsētas administrācijas plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā: 

 

1) Ilūkstes pilsētas administrācijas tīmekļa vietnē https://www.ilukste.lv/uzsakta-daugavpils-valstspilsetas-un-

augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-1-redakcijas-publiska-apspriesana/ (24.08.2021.) 

 

2) Facebook profilā “Ilūkstes Novada Vēstis”  https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/posts/182335

5574490777 (24.08.2021.) 

 

3) Ilūkstes pilsētas administrācijas informatıv̄ajā izdevumā “Ilūkstes Novada Vēstis” (2021.gada augusts) - 

https://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Avizes/2021/Septembris.pdf 

 

4) Publiskajā ārtelpā – Ilūkstes pilsētas administrācijas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā 
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https://www.ilukste.lv/uzsakta-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-1-redakcijas-publiska-apspriesana/
https://www.ilukste.lv/uzsakta-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-1-redakcijas-publiska-apspriesana/
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/posts/1823355574490777
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/posts/1823355574490777
https://www.ilukste.lv/images/stories/Dokumenti_pdf/Avizes/2021/Septembris.pdf


https://www.ilukste.lv/uzsakta-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-

attistibas-strategijas-1-redakcijas-publiska-apspriesana/  
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https://www.ilukste.lv/uzsakta-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-1-redakcijas-publiska-apspriesana/
https://www.ilukste.lv/uzsakta-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-1-redakcijas-publiska-apspriesana/


ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
@IlukstesNovadaVestis · Sabiedrības un kultūras
notikumu tīmekļa vietne Sūtīt ziņojumu

VairākSākums Par Attēli Video Patīk

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
 · 24. augusts plkst. 15:24

44 8 lietotāji dalījās

Patīk Komentēt Dalies

9+ 2 

98

https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/photos/a.425945917565090/1519710281521976/
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/photos/a.425944934231855/1373263272833345/?__tn__=%3C
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/?__cft__[0]=AZX6CW4iyKHajKtCcOacyBscL2EzJKPiO9ex6VjMOF6SEV9oZk4wc2Ak9QjcSbtmn_UuF_jqE63l26X3HvItHX60K6wM5ngtZNHGG_4up96DRWWwbNcGKr-r8QDujBO20opj9PRb7c7nOcZSWbP8F-Xj&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/?__cft__[0]=AZX6CW4iyKHajKtCcOacyBscL2EzJKPiO9ex6VjMOF6SEV9oZk4wc2Ak9QjcSbtmn_UuF_jqE63l26X3HvItHX60K6wM5ngtZNHGG_4up96DRWWwbNcGKr-r8QDujBO20opj9PRb7c7nOcZSWbP8F-Xj&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/?__cft__[0]=AZX6CW4iyKHajKtCcOacyBscL2EzJKPiO9ex6VjMOF6SEV9oZk4wc2Ak9QjcSbtmn_UuF_jqE63l26X3HvItHX60K6wM5ngtZNHGG_4up96DRWWwbNcGKr-r8QDujBO20opj9PRb7c7nOcZSWbP8F-Xj&__tn__=%3C%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/IlukstesNovadaVestis/photos/a.425948027564879/1823355517824116/?__cft__[0]=AZX6CW4iyKHajKtCcOacyBscL2EzJKPiO9ex6VjMOF6SEV9oZk4wc2Ak9QjcSbtmn_UuF_jqE63l26X3HvItHX60K6wM5ngtZNHGG_4up96DRWWwbNcGKr-r8QDujBO20opj9PRb7c7nOcZSWbP8F-Xj&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/watch/?ref=tab
https://www.facebook.com/marketplace/?ref=app_tab
https://www.facebook.com/groups/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notifications/


ILŪKSTES NOVADA VĒSTISNr.  4 .  2021.  gada augusts6

AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOME

Daugavpils valstspilsēta un Augšdaugavas novads –
iedzīvotāju skaita ziņā lielākā un ekonomiski nozīmīgākā
valstspilsēta ar funkcionālo teritoriju Austrumbaltijā, kas

unikāla savā daudzveidībā, ar radošiem, izglītotiem,
garīgi bagātiem cilvēkiem, stipru Latgales un Sēlijas
identitāti un vienlīdz pievilcīgu vidi iedzīvotājiem,

uzņēmējiem un tūristiem

Daugavpils -
Austrumbaltijas

ekonomiskās attīstības
virzītājspēks

Augšdaugavas novads -
nozīmīgs funkcionālais areāls

un spēcīga lauku telpas
teritorija

SM1
Labklājīga un

laimīga
sabiedrība

SM2
Ekonomikas

izaugsme

SM3
Sasniedzama
un kvalitatīva

lauku un
urbānā telpa

SM4 Efektīva
pašvaldību

pārvaldība un
attīstīta

sadarbība

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas 

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

ATTĀLINĀTĀ SANĀKSME 
6.SEPTEMBRĪ PLKST.15:00

ZOOM PLATFORMĀ

No 26.augusta 
līdz 22.septembrim

Stratēģiskie mērķi

Elektroniski dokuments
pieejams un 

vairāk informācijas par
publisko apspriešanu:

Aicinām piedalīties publiskajā apspriešanā!

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina
kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski augstākais
valstspilsētas un novada pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils

valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīva

Vīzija 2030

Ilgtermiņa prioritātes

IP1 Daudzveidīga,
atvērta un integrēta

vietējā kopiena

IP2 
Uzņēmējdarbības

attīstība

IP3 
Klimatneitrāla vide

IP4 
Sadarbība un

pārvaldība

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
Augšdaugavas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs

Dokumenta izdrukas pieejamas vairākās iestādēs to darba laikā:
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7ILŪKSTES NOVADA VĒSTISNr.  4 .  2021.  gada augusts

AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOME

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 līdz 
2030.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspil-
sētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas integ-
rētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stra-
tēģija ir hierarhiski augstākais valstspilsētas un novada teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils valst-
spilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa attīstības redzējums 
(vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 26.augusta 
līdz 22.septembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 6.septem-

brī plkst.15.00 tiešsaistē “ZOOM” platformā, pieslēgša-
nās saite: https://us06web.zoom.us/j/85255984414?pwd=M-
1BUS090WHRXSjNGbGUyb0ZLNGZVdz09 

Tikšanās ID: 852 5598 4414
Pieejas kods: 107653

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

Elektroniskā formātā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdau-
gavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakciju var iepa-
zīties: Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.
lv sadaļā “Pilsēta/Pilsētas attīstība”, Augšdaugavas novada paš-
valdības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā “Attīstība/
Attīstības plānošana”. Dokumenti pieejami arī https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_19695 

Stratēģijas 1.redakcijas izdrukas būs pieejamas vairākās 
iestādēs to darba laikā: 

−	 Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 
Daugavpilī (1.stāva foajē) un Daugavpils pilsētas pašvaldības 
Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13 (2.stāvā)

−	 Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī un tās 
filiālēs Jaunbūvē, Grīvā, Ruģeļos, Ķīmijā un Jaunajā Forštadtē

−	 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

−	 Augšdaugavas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs

Priekšlikumus aicinām iesniegt:
nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai pla-
nojam.novadu@dnd.lv 

 pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departa-
mentam - K.Valdemāra iela  13, Daugavpils, LV-5401 vai Augšdau-
gavas novada pašvaldības centrālās administrācijas  
Attīstības pārvaldei - Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401.
Lūdzam izmantot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU

Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums in-
teresējošiem jautājumiem saistībā ar stratēģijas 1.redakcijas doku-
mentu, aicinām vērsties 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, 
zvanot pa tālruni 65476066, 

 Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 
Attīstības pārvaldē, zvanot pa tālruni 65476882, 

 Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas 
administrācijā, zvanot pa tālruni 65447866.

Aicinām ikvienu iesaistīties Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības plānošanā!

AUGŠDAUGAVAS NOVADA JAUNI PROJEKTI

PLĀNO ATTĪSTĪT BIJUŠO KLOSTERI
UN RAŽOŠANAS TERITORIJU

19. augustā norisinājās Augšdaugavas novada pašvaldības 
Attīstības komitejas izbraukuma sēde Ilūkstē, kuras laikā deputāti 
un klātesošie pašvaldības speciālisti izskatīja divus nozīmīgus 
jautājumus, iepazīstoties ar esošo situāciju tieši objektos.
Kā viens no galvenajiem jautājumiem, kurš tika izskatīts 
izbraukuma komitejas sēdē bija SAM 5.6.2. projekta ,,Degradēto 
rūpniecisko teritoriju revitalizācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes 
novada teritorijās, II kārta” Nr. 5.6.2.0117111035 / turpmāk 
tekstā Projekts/ ietvaros uzbūvētās ražošanas teritorijas attīstība. 
Izbraukuma komitejas sēdē piedalījās arī komersanti, kuriem, 
saskaņā ar projekta pieteikumā sniegto apliecinājumu, ir jāinvestē 
šajā teritorijā, lai attīstītu saimniecisko darbību un radītu jaunas 
darba vietas. Saskaņā, ar projekta ietvaros parakstīto apliecinājumu, 
revitalizētajā teritorijā, bijušajā putnu fermā, līdz 2023. gada beigām 
jānodrošina iznākuma rādītāji: investīcijas 3 miljonu eiro apmērā 
un 24 jaunas darbavietas.
Attīstības komitejas izbraukuma sēdē uzņēmēji izklāstīja savas 
ieceres teritorijas attīstībai. Sākotnēji uzņēmēji plānoja būvēt 

ražošanas ēkas metāla konstrukciju ražošanai, taču straujais cenu 
kāpums uz izejmateriāliem šos plānus mainīja. Uzņēmēji skaidroja, 
ka alternatīvais variants ir attīstīt bioetanola ražošanu. Kā skaidroja 
uzņēmuma pārstāvis, patlaban notiek projektēšana, bet konkrētie 
datumi nav zināmi, par cik tiek plānota darbība, kura prasa rūpīgu 
izvērtējumu no Valsts vides dienesta puses.
Attīstības komitejas deputāti vienojās ar uzņēmēju pārstāvjiem, ka 2 
nedēļu laikā pašvaldībā tiek iesniegts plāns ar konkrētām darbībām, 
laika grafiks un indikatīvās izmaksas projekta īstenošanai.
Pašvaldībai ir svarīgi regulāri tikties ar uzņēmējiem, sekot līdzi 
uzņēmēja attīstības plāniem šajā teritorijā, lai līdz noteiktajam 
termiņam tiktu sasniegti iznākuma rādītāji, kuri deklarēti projektā, 
lai piesaistītu ERAF finansējumu.
Daudzas Latgales pašvaldības iesaistījās Degradēto teritoriju 
revitalizācijas programmā. Augšdaugavas novadā ir vairākas 
teritorijas, kuras atgrieztas ekonomiskajā apritē, piesaistot 
komersantus  – Randenē, kur darbojas šūšanas cehs, Sventes 
pagastā, kur paplašināsies paipalu ražotne, Višķu, Tabores un 
Vecsalienas pagastā tika attīstīta publiskā infrastruktūra – 
pārbūvēti pašvaldības ceļi komercdarbības attīstības veicināšanai.
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PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

Ilūkstes pilsētas administrācijas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) 
Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā 
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6.5.  Citos plašsaziņas līdzekļos un publiskajā ārtelpā: 

 

1) Laikrakstā “Latgales Laiks” 20.08.2021.  

 

2) Latgales Centrālās bibliotēkas tīmekļa vietnē  http://www.lcb.lv/ (27.08.2021.) 

 

3) Facebook profilā “Latgales Centrālā bibliotēka” https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/4217001651701496 

(27.08.2021.)  

 

4) Publiskajā ārtelpā – Latgales Centrālajā bibliotēkā 
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Laikrakstā “Latgales Laiks” 20.08.2021. 
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     LCB » Jaunumi

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

 27.08.2021 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas novada
domes lēmumu, uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 1.redakcijas
publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo
novadu pašvaldības nodrošina kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības

stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski augstākais valstspilsētas un novada teritorijas
attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada
ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Veidlapas un
informatīvie materiāli ir izvietoti Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs (bibliotēku kontaktinformācija
šeit).

Publiskā apspriešana notiek no 2021. gada 26. augusta līdz 22. septembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021. gada 6. septembrī plkst.15.00 tiešsaistē
“ZOOM” platformā, pieslēgšanās saite – šeit.

Tikšanās ID: 852 5598 4414
Pieejas kods: 107653
Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā
vai viedierīcē ir lejupielādēta “ZOOM” lietotne.

Elektroniskā formātā ar Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 1.redakciju var iepazīties: Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv,
Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv. Dokumenti pieejami arī
www.geolatvija.lv.

Stratēģijas 1.redakcijas izdrukas būs pieejamas vairākās iestādēs to darba laikā:
− Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (1.stāva foajē) un Daugavpils
pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13 (2.stāvā);
− Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī un tās filiālēs Jaunbūvē, Grīvā, Ruģeļos,
Ķīmijā un Jaunajā Forštadtē;
− 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;
− Augšdaugavas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs

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
Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem saistībā ar
stratēģijas 1.redakcijas dokumentu, aicinām vērsties
✓ Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, zvanot pa tālruni 65476066;
✓ Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, zvanot pa tālruni
65476882;
✓ Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā, zvanot pa tālruni 65447866.

Aicinām ikvienu iesaistīties Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības plānošanā!
  «« Atpakaļ
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Latgales Centrālā bibliotēka
@lcb.lv · 5 (26 reviews) · Bibliotēka 

Sūtīt ziņojumu
Sveiki! Informē mūs, kā varam palīdzēt.

VairākSākums Par Attēli PatīkLatgales Centrālā bibliotēka atrodas Latgales Centrālā
bibliotēka.

 · Daugavpils · 
BIBLIOTĒKĀS IESPĒJA PIEDALĪTIES PUBLISKĀ APSPRIEŠANĀ
Uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskā apspriešana.  
Iedzīvotāju ērtībām publiskās apspriešanas veidlapas un informatīvie 
materiāli ir izvietoti arī Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs.
Plašāka informācija bit.ly/3mH1GQX
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un izteikt savu viedokli!

27. augusts

  1
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PAZIŅOJUMS PUBLISKAJĀ ĀRTELPĀ 

Latgales Centrālajā bibliotēkā 

     

 

 

      Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē  
                  Jaunbūves bibliotēkā 

       18. novembra ielā 161, Daugavpilī 
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7. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 2021.GADA 6.SEPTEMBRĪ  

2021.gada 6.septembrī plkst. 15:00 Zoom platformā norisinājās tiešsaistes publiskās apspriešanas sanāksme (sanāksmes 
protokolu skatīt nākamajā lapā) 
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Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030. gadam publiskās apspriešanas sanāksme 

 

Sanāksmes protokols 

2021. gada 6.septembrī, tiešsaistē 

Sanāksmes sākums plkst.15:00 

Sanāksmi vada: Līna Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” 

Sanāksmi protokolē: Laine Šildere, SIA “Reģionālie projekti” 

Sanāksmes darba kārtība: 
1. Ievadvārdi: Sabīne Šņepste, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administrācijas 

izpilddirektore un Aivars Rasčevskis, Augšdaugavas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja 1.vietnieks (15:02-15:05) 

2. Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030. gadam projekta redakcijas prezentācija (SIA “Reģionālie projekti”, projekta vadītāja 
Līna Dimitrijeva) (15:05-15:35). 

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

 

L.Dimitrijeva aicina sniegt priekšlikumus, uzdot jautājumus. 

Tiek sniegta atbilde uz SIA “ARHIS” pārstāvja jautājumu, kas uzdots tērzētavā – lūgums sniegt 
komentāru kā stratēģijas ietvaros investoram, attīstītājam vai uzņēmējam jārīkojas? Kas 
stratēģijas ietvaros reāli sekmē lēmumu pieņemšanu sakarā ar investīciju projektu attīstību? 

L.Dimitrijeva sniedz atbildi, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir politisks dokuments un iezīmē 

pašvaldību politisko virzienu un būtiskākās vēlamās izmaiņas, tāpēc labu stratēģiju raksturo tās 
ieviešana un sekošana noteiktajiem attīstības virzieniem. Investoriem jāskatās, vai tiem aktuālās 
jomas – mājokļi, industriālās teritorijas, infrastruktūra ir iekļautas. 

L.Šildere komentē, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un teritorijas plānojuma, iespējamo 
lokālplānojumu ciešo sasaisti, ar ko iespējams grozīt teritorijas plānojumu, ciktāl tas nav pretrunā 
ar ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas ir būtiska uzņēmējiem. 

V.Aizbalts vērš uzmanību uz Satversmes tiesas lēmumu par administratīvi teritoriālo reformu un 
par iespējamo Augšdaugavas novada nākotni, ka turpmākās rīcības var ietekmēt ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un attīstības programmas saturu. 

Tiek sniegta atbilde uz SIA “ARHIS” pārstāvja jautājumu par sanāksmes ieraksta pieejamību 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departamentā pēc pieprasījuma. 

V.Aizbalts sniedz komentāru par Špoģiem kā reģionālas nozīmes attīstības centru, kas ir noteikts 

šajā stratēģijā, taču tika plānots jau iepriekš. 

L.Dimitrijeva uzsver teritorijas kohēzijas un līdzsvarotas attīstības nozīmīgumu, ka reģionālas 
nozīmes attīstības centrs  sniedz pakalpojumus ne tikai sava novada iedzīvotājiem, bet to var 
izmantot apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji. 

D.Krīviņa sniedz komentāru par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nozīmīgumu pilsētai un tālāko 
attīstības programmas ieviešanu ciešā sasaistē ar to. Nozīmīgākie Daugavpils un Augšdaugavas 
novada kopīgie infrastruktūras attīstības projekti ir pilsētas apvedceļs un otru tilts pār Daugavu. 

V.Aizbalts komentē, ka arī tiekoties ar Satiksmes ministru, tika akcentēts, ka valstiskā līmenī otrs 
tilts pār Daugavu ir viena no augstākajām prioritātēm. Uztrauc industriālā parka  attīstības virzība 
lidlauka teritorijā un lūdz pilsētai politisku atbalstu sadarbībai. 
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D.Krīviņa atzīmē, ka abām pašvaldībām kopīga lieta ir arī sasaistīta velosatiksmes infrastruktūra, 
kopīgi velomaršruti, kas īpaši tika akcentēts attīstības programmas tematiskajās darba grupās un 
iedzīvotāju aptaujā. 

V.Aizbalts piekrīt par nozīmīgo veloinfrastruktūras sasaisti starp novadu un pilsētu. 

Turpinās diskusija par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kā arī citiem teritorijas attīstības 
plānošanas jautājumiem. 

Sanāksme slēgta plkst. 15:55. 

Sanāksmē piedalās: Zoom platformā pieslēgušos dalībnieku saraksts  - 
 

1. Sabīne Šņepste, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore 

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

3. Vitālijs Aizbalts, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

4. Daina Krīviņa, Daugavpils valstspilsētas 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 valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

8. Sintija Rabčevska, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

9. Ieva Strode - Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija 

10. Iveta Megne, Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija 

11. Zanda Lisovska, Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija 

12. Ināra Natarova, Augšdaugavas novada pašvaldības administrācija  
13. Svetlana Krapivina, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

14. Anna Dideviča, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

15. Helēna Trošimova, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

16. Ilga Leikuma, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

17. Jeļena Stepanova, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

18. Jolanta Ūzuliņa, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

19. Santa Upīte, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

20. Dagnija Briška, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

21. Krāslavas novada pašvaldības administrācijas pārstāvis 

22. Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” pārstāvis 

23. Santa Pētersone, SIA “Reģionālie projekti” 

24. Ivo Narbuts, SIA “Reģionālie projekti” 

25. SIA “ARHIS” pārstāvis 

26. Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pārstāvis  

27. Tatjana Moskalenko, Latgales plānošanas reģions 

28. Valentīna Gadzāne, Augšdaugavas novada pašvaldības Demenes pagasta pārvalde 

29. Viktors Jasiņavičs, Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāts 

30. Jolanta Bāra - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Dabas resursu 
nodaļa 

31. Ināra Krūtkrāmele – Latgales plānošanas reģions 

32. Ināra Miglāne - Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde 

33. Jānis Belkovskis, Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāts 

34. Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pārstāvis 

35. Ruta (bez uzvārda) 
 

Protokolēja     /paraksts/       L.Šildere 
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8. LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATZINUMS  

Latgales plānošanas reģiona dokuments 2021.gada 21.septembrī Nr.2.4.3/317 “Atzinums par Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 1.redakcijas projektu” (atzinumu skatīt nākamajā lapā) 
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SAŅEMTS 
Daugavpils pilsētas 

pašvaldībā 
22.09.2021 

     Reģ. Nr.1.2.-7/3408 

 
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  
 

RĪGĀ 
2021.gada 21.septembrī 
Nr.2.4.3/317 
Uz 2021.gada 20.augusta Nr.1.2.-8/1 

Daugavpils valstpilsētas pašvaldībai 
info@daugavpils.lv 

Zināšanai: 
Augšdaugavas novada pašvaldībai 

dome@augsdaugavasnovads.lv 
 
Atzinums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas projektu 

 
Latgales plānošanas reģions (LPR) 2021.gada 20.augustā ir saņēmis Daugavpils 

valstspilsētas pašvaldības vēstuli par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas nodošanu publiskai 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.1 “Kritēriju izpildes vērtējums par ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas atbilstību Latgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentiem un 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām”. Dokumenta sabiedriskās apspriešanas laikā ir  
ievērotas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma normas. 

LPR atzinīgi vērtē Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgi izstrādāto 
ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu un tajā ietvertos stratēģiskos uzstādījumus. 
Sagatavojot dokumenta galīgo redakciju, iesakām dokumentā izveidot atsevišķu sadaļu, kurā 
noteikta kārtība, kādā pašvaldība nodrošina stratēģijas uzraudzību un īstenošanas rezultātu 
novērtēšanu. Šajā kārtībā var sniegt atsauci uz kopīgu Attīstības programmas un Stratēģijas 
ieviešanas uzraudzību un rezultātu novērtēšanu. Tāpat dokumentam pievienojama sadaļa par 
sabiedrības iesaistes nodrošināšanu, izstrādājot Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.  

 
Pielikumā: Kritēriju izpildes vērtējums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas atbilstību Latgales plānošanas reģiona 
plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām uz 5 (piecām) lapām. 

 
 

  Ar cieņu 
  Latgales plānošanas reģiona  
  Administrācijas vadītāja     I.Maļina-Tabūne 

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

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums 21.09.2021. vēstulei Nr.2.4.3./317 
 

 

Pielikums Nr.1 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 ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS ATBILSTĪBU LATGALES PLĀNOŠANAS 

REĢIONA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM UN NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM  
 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nosaukums: Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas iesniegšanas datums: 20.08.2021. 

Aizpildīšanas datums: 20.09.2021. 
 

 
N. 
p. 
k. 

 
Kritērijs 

Pants/ 
punkts 
normatīva
-jos aktos 

Atzīme par 
izpildi 

(jā / nē) 

Komentārs 
 (par atbilstību kritērijam un nepieciešamie uzlabojumi) 

 

1. Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk – IAS) ir izstrādāta atbilstoši noteiktajai attīstības plānošanas sistēmai (Attīstības plānošanas 
sistēmas likuma (APSL) 8.pants un 9.panta (2) un (4) daļa, Teritorijas attīstības plānošanas likuma (TAPL) 12.panta (4) daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (MKN 628) 18.punkts) 

1.1. IAS ir izstrādāta ilgtermiņam  APSL 
8.pants 

Jā Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir izstrādāta kā ilgtermiņa attīstības plānošanas 
dokuments 

1.2. IAS ir izstrādāta, ievērojot 
hierarhiski augstākā nacionāla 
līmeņa attīstības plānošanas 
dokumentā - Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā līdz 
2030.gadam noteiktos ilgtermiņa 
attīstības mērķus un prioritātes 

APSL 
9.panta 
(2)daļa; 

MKN 628 
18.punkts 

Jā Stratēģija izstrādāta, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam 
noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes 

1.3. IAS ir izstrādāta saskaņā ar LPR 
IAS noteiktajiem ilgtermiņa 
attīstības mērķiem un prioritātēm 
  

APSL 
9.panta 
(4)daļa; 

MKN 628 
18.punkts 

Jā 
 

Stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar LPR IAS noteiktajiem ilgtermiņa attīstības mērķiem un 
prioritātēm 

1.4. IAS ir izstrādāta, izvērtējot blakus 
esošo pašvaldību ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas  

MKN 628 
18.punkts 

Jā Stratēģija ir izstrādāta, ņemot vērā funkcionālo sadarbību ar nacionālas nozīmes 
centriem (valstspilsētām) un pārrobežu saites. Sadarbība attēlota arī grafiski 
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1.5. TAPL 12.panta (4) daļā minētās 
pašvaldības ir izstrādājušas 
kopēju integrētu ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju visai 
teritorijai 

TAPL 
12.panta 

(4)daļa 

Jā Izstrādāta kopēja integrēta Stratēģija Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada (kas 
ietver bijušos Daugavpils un Ilūkstes novadus) teritorijai 

2. IAS ietver šādas sadaļas (Teritorijas attīstības plānošanas likuma (TAPL) 21.panta (1) daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” (MKN 628) 19.2 punkts) 

2.1. Stratēģiskā daļa MKN 628 
19.1.punkts 

Jā Ir izstrādāta Stratēģiskā daļa 

2.2. Telpiskās attīstības perspektīva 
rakstveidā un grafiskā veidā un 
vadlīnijas-pamatprincipi 
teritoriju plānošanai un attīstībai 

TAPL 
21.panta 
(1) daļa; 

MKN 628 
19.2.punkts 

Jā Ir izstrādāta telpiskās attīstības perspektīva 

3. Stratēģiskā daļa (Teritorijas attīstības plānošanas likuma (TAPL) 21.panta (1) daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (MKN 628) 19.1., 20. 1.punkts) 

3.1. Stratēģiskajā daļā ir ietverts 
ilgtermiņa attīstības redzējums 
(vīzija), stratēģiskie mērķi  

TAPL 
21.panta 
(1) daļa; 

MKN 628 
19.1.punkts 

Jā Stratēģiskajā daļā ir ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija) (2.1. sadaļa): 
Daugavpils valstspilsēta un Augšdaugavas novads - iedzīvotāju skaita ziņā lielākā un 
ekonomiski nozīmīgākā valstspilsēta ar funkcionālo teritoriju Austrumbaltijā, kas unikāla 
savā daudzveidībā, ar radošiem, izglītotiem, garīgi bagātiem cilvēkiem, stipru Latgales un 
Sēlijas identitāti un vienlīdz pievilcīgu vidi iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem.  
un  
stratēģiskie mērķi (2.2.sadaļa): Labklājīga un laimīga sabiedrība; Ekonomikas izaugsme; 
Sasniedzama un kvalitatīva lauku un urbānā telpa; Efektīva pašvaldību pārvaldība un 
attīstīta sadarbība. 

3.2. Stratēģiskajā daļā ir ietvertas 
ilgtermiņa attīstības prioritātes 

MKN 628 
19.1.punkts 

Jā Stratēģiskajā daļā ir ietvertas ilgtermiņa attīstības prioritātes (2.2.sadaļa): Daudzveidīga, 
atvērta un integrēta vietējā kopiena; Uzņēmējdarbības attīstība; Klimatneitrāla vide; 
Sadarbība un pārvaldība 

3.3. MKN 628 2. 1 punktā minēto 
pašvaldību IAS ir kopīga 
stratēģiskā daļa 

MKN 628 
20. 1 punkts 

Jā Stratēģiskā daļa ietver kopīgu Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada stratēģisko 
attīstības redzējumu 
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4. Telpiskās attīstības perspektīva (Teritorijas attīstības plānošanas likuma (TAPL) 21.panta (2) daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” (MKN 628) 20.un 20. 1 punkts) 

4.1. Telpiskās attīstības perspektīvā ir 
aprakstīta un grafiski attēlota 
vēlamā teritorijas telpiskā 
struktūra, ietverot: 

MKN 628 
20.punkts 

 

Jā Telpiskās attīstības perspektīvā ir aprakstīta un grafiski attēlota vēlamā teritorijas 
telpiskās attīstības perspektīva(4.daļa un 9.attēls) 

4.1.1. nozīmīgākos esošās telpiskās 
struktūras elementus un vēlamās 
ilgtermiņa izmaiņas, galvenās 
funkcionālās telpas 

TAPL 
21.panta 
(2) daļa; 

MKN 628 
20.punkts 

Jā Ir ietverti nozīmīgākie esošās telpiskās struktūras elementi un vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas, galvenās funkcionālās telpas (4.daļa, 2.tabula) 

4.1.2. apdzīvojuma struktūra un 
priekšlikumus attīstības centru 
izvietojumam 

TAPL 
21.panta 
(2) daļa; 

MKN 628 
20.1.punkts 

Jā Ir ietverta vēlamā apdzīvojuma struktūra un priekšlikumi attīstības centru izvietojumam 
(4.1.sadaļa, 11.attēls, 3.un 4.tabula) 

4.1.3. dabas teritoriju telpisko struktūru TAPL 
21.panta 
(2) daļa; 

MKN 628 
20.2.punkts 

Jā Ir ietverta dabas teritoriju telpiskā struktūra (2.tabula, 4.4.sadaļa Lauksaimniecības un 
mežsaimniecības teritorijas, 20.atēls; 4.5.sadaļa Dabas, ainaviski vērtīgās, 
kultūrvēsturiski nozīmīgās un tūrisma teritorijas, 21.-23.attēli) 

4.1.4. galvenos transporta koridorus un 
infrastruktūru, kā arī maģistrālos 
inženierkomunikāciju tīklus un 
objektus 

TAPL 
21.panta 
(2) daļa; 

MKN 628 
20.3.punkts 

Jā Ir ietverts galveno transporta koridoru un infrastruktūras, maģistrālo 
inženierkomunikāciju tīklu un objektu apraksts un grafiskais attēlojums (4.2.sadaļa, 15.un 
16.attēls; 
4.3.sadaļa, 17.-19.attēli) 

4.1.5. ainaviski vērtīgās un  
kultūrvēsturiski nozīmīgās 
teritorija, citas īpašas teritorijas 
(ja tādas nepieciešams noteikt)  

TAPL 
21.panta 
(2)daļa; 

MKN 628 
20.4.punkts 

Jā Ir ietverts dabas, ainaviski vērtīgo, kultūrvēsturiski nozīmīgo un tūrisma teritoriju, kā arī 
īpašo plānošanas teritoriju apraksts un grafiskais attēlojums 
(4.5.sadaļa Dabas, ainaviski vērtīgās, kultūrvēsturiski nozīmīgās un tūrisma teritorijas, 
21.-23.attēli; 4.6.sadaļa Īpašas plānošanas teritorijas Daugavpilī, 24.attēls) 

4.1.5. prioritāri attīstāmās teritorijas TAPL 
21.panta 
(2) daļa; 

Jā Ir ietverts prioritāri attīstāmo teritoriju apraksts un grafiskais attēlojums (4.7.sadaļa) 
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MKN 628 
20.5.punkts 

4.2. MKN 628 2. 1 punktā minēto 
pašvaldību IAS ir gan kopīga, gan 
katrai pašvaldībai individuāla 
telpiskās attīstības perspektīva 

MKN 628 
20. 1 punkts 

Jā Katras pašvaldības kopīgā un individuālā telpiskās attīstības perspektīva ir integrēta 
2.daļā Telpiskās attīstības perspektīva gan aprakstu, gan grafiskā veidā  

5. IAS īstenošanas uzraudzība (Teritorijas attīstības plānošanas likuma (TAPL) 3.pants un 12.panta (3) daļa) 
5.1. IAS paredzēta kārtība, kādā 

pašvaldība nodrošina IAS 
uzraudzību un īstenošanas 
rezultātu novērtēšanu 

TAPL 
12.panta 
(3) daļa 

 

Jā Ir noteikti galvenie sociālekonomiskie rādītāji, lai mērītu stratēģisko mērķu īstenošanas 
progresu. 
Ieteikums Stratēģijā izveidot atsevišķu sadaļu, kurā noteikta kārtība, kādā pašvaldība 
nodrošina IAS uzraudzību un īstenošanas rezultātu novērtēšanu. Šajā kārtībā var 
sniegt atsauci uz kopīgu Attīstības programmas un Stratēģijas ieviešanas uzraudzību un 
rezultātu novērtēšanu. 

5.2. Izstrādājot jaunu IAS, ir veikts 
spēkā esošās IAS izvērtējums un 
īstenošanas prakse 

TAPL 
3.pants 

Jā  Telpiskās attīstības perspektīva Daugavpils pilsētas līmenī ir saglabāta no Daugavpils 
pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030. gadam, savukārt Augšdaugavas 
novadam tā veidota, izvērtējot Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-
2030. gadam un Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030. gadam, 
un izstrādājot kompleksus risinājumus jaunā Augšdaugavas novada attīstībai.  
Ņemot vērā, ka pastāvīgi aktualizējamajā Esošās situācijas analīzē ir veikts detalizēts 
attīstības rādītāju apskats un analīze, ieteikums Ievadā papildināt teikumu “Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. 
gadam (turpmāk arī – Stratēģija) ir izstrādāta, izvērtējot, integrējot un aktualizējot 
šādus Daugavpils valstspilsētas pašvaldības un jaunveidojamā Augšdaugavas novadā 
ietilpstošo pašvaldību spēkā esošos ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus(...)” 
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5 
 

6. Sabiedrības līdzdalība IAS 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) 10.5, 13.,14. punkts, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” (MKN 628) 3., 8., 16., 17., 67. un 69.punkts) 

6.1. IAS 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 Stratēģijas izstrādes procesā ir notikusi publiskā apspriešana no 26.augusta līdz 
22.septembrim, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma normas 

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

MKN 970 
13.punkts, 
MKN 628 
3., 8., 16. 

un 
17.punkts 

Jā Pašvaldības tīmekļa vietnē ir ievietota informācija 
https://www.daugavpils.lv/afisa/publiska-apspriesana 
TAPIS ir ievietota informācija https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695 
 

 
 
 
 
I.Bernāne 
Ingrida.Bernane@lpr.gov.lv  
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9. ZIŅOJUMS PAR ILGTSPĒJĪGĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI 

Ziņojums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 
publiskās apspriešanas norisi (skatīt nākamajā lapā) 
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Ziņojums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030. gadam publiskās apspriešanas norisi 

Lēmums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030. gadam Augšdaugavas novada pašvaldības domē tika pieņemts 2021. gada 15.jūlijā, savukārt 
Daugavpils pilsētas domē 2021. gada 12. augustā. Publiskā apspriešana norisinājās no 2021. gada 26. 
augusta līdz 22. septembrim. 

Paziņojumi par publisko apspriešanu un tās ietvaros plānoto sanāksmi tika publicēti (skat.1. un 

2.attēlu): 

1) Pašvaldību tīmekļa vietnēs – www.daugavpils.lv (18.augustā), www.daugavpilsnovads.lv 

(Augšdaugavas novada pašvaldība, 25. augustā) un www.ilukste.lv (Ilūkstes pilsētas 
administrācija, 24. augustā) 

2) Laikrakstā “Latgales Laiks” 20. augusta izdevumā, 
3) Pašvaldību sociālo tīklu lapās platformā Facebook – Daugavpils pilsēta, Augšdaugavas novada 

pašvaldība, Ilūkstes Novada Vēstis, Latgales Centrālā bibliotēka u.c. 

Attēls 1. Paziņojumi par publisko apspriešanu laikrakstā “Latgales Laiks” un pašvaldību 
sociālos tīklos 
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Attēls 2. Paziņojumi par publisko apspriešanu pašvaldību tīmekļa vietnēs un sociālos tīklos 
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Paziņojumi par publisko apspriešanu un dokumenta izdrukas, priekšlikumu veidlapas tika izvietotas 

vairākās vietās Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada pašvaldībās, t.sk. pašvaldības 
iestādēs. (skat.3.attēlu.) 

Sabiedrības informēšanai par publisko apspriešanu abu pašvaldību informācijas kanālos tika izmantoti 

vienota dizaina un satura plakāti, skat.4.attēlu, kurā ievietots QR kods un īsā saite, kuru aktivizējot var 
ērtāk piekļūt informācijai. 

 

Attēls 4. Publiskās apspriešanas plakāts izvietošanai pašvaldībās 
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Paziņojumi, ar dokumenta izstrādi saistītie materiāli, priekšlikumu sniegšanas iespējas pieejamas 
Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv - 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695. 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 

izdrukas bija pieejamas šajās 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, 
• Augšdaugavas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs. 

Iepazīstoties ar plānošanas dokumenta projektu, ikvienam bija iespēja iesūtīt priekšlikumus arī 
elektroniski uz pašvaldību e-pastiem attistiba@daugavpils.lv vai planojam.novadu@dnd.lv . 

Iedzīvotājiem bija iespēja saņemt klātienes vai attālinātu konsultāciju par interesējošiem jautājumiem 
saistībā ar dokuments izstrādi – Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē un Ilūkstes pilsētas administrācijā. 

2021. gada 6. septembrī plkst.15:00 Zoom platformā norisinājās tiešsaistes publiskās apspriešanas 
sanāksme, kurā piedalījās dokumenta izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti” un 35 dalībnieki. Sanāksmes 
laikā netika saņemti priekšlikumi dokumenta pilnveidei (protokols 1.pielikumā). (skat.5 attēlu). 

Attēls 5. Ekrānuzņēmums no publiskās apspriešanas sanāksmes 

2021. gada 22. septembrī tika saņemts Latgales plānošanas reģiona atzinums par Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 1. redakcijas projektu (skat.2.pielikumā). LPR atzinīgi vērtē Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada kopīgi izstrādāto ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu un tajā ietvertos 
stratēģiskos uzstādījumus. Latgales plānošanas reģions ieteica, sagatavojot dokumenta galīgo redakciju, 
dokumentā izveidot atsevišķu sadaļu, kurā noteikta kārtība, kādā pašvaldība nodrošina stratēģijas 
uzraudzību un īstenošanas rezultātu novērtēšanu. Tāpat tika ieteikts dokumentam pievienot sadaļu par 
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sabiedrības iesaistes nodrošināšanu, izstrādājot Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Minētie ieteikumi ņemti vērā, sagatavojot ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas gala redakciju - veikti redakcionāli precizējumi, kas neietekmē dokumenta būtību un nemaina 

tajā līdz šim izvirzīto stratēģisko ietvaru. 

Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti 29 priekšlikumi. Priekšlikumi tika iesniegti gan 
elektroniski iesūtot uz pašvaldību norādītajiem e-pastiem, gan iesniegti rakstiski, aizpildot priekšlikumu 
veidlapas iestādēs, kurās tika nodrošināta pieeja drukātajiem dokumentiem. Viens priekšlikums tika 
iesniegts TAPIS, to iesniedza juridiska persona. Aktīvu dalību izrādīja Daugavpils Valsts ģimnāzijas 
11.klašu skolēni, sniedzot jauniešu viedokli par pašvaldību turpmāko attīstību. Iesniegtie priekšlikumi, 
galvenokārt, ir attiecināmi uz pašvaldību attīstības programmu, tādēļ lielākā daļa priekšlikumu pieņemti 
zināšanai un tiks skatīti plānojot attīstības programmā iekļaujamās rīcības un investīciju projektus. 
Ziņojums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem skatāms šī ziņojuma 3.pielikumā. 

 

Kopumā veiktie redakcionālie precizējumi nemaina dokumenta būtību un nemaina stratēģisko ietvaru, 

līdz ar to nav nepieciešama projekta atkārtota publiskā apspriešana un nav nepieciešams pieņemt 
domes lēmumu par redakcijas nodošanu pilnveidošanai. Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam  virzīt domes lēmuma pieņemšanai par 
dokumenta apstiprināšanu. 
 

 

Ziņojumu sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

Attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa 

  

123



Pielikums Nr.1 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030. gadam publiskās apspriešanas sanāksme 

 

Sanāksmes protokols 

2021. gada 6.septembrī, tiešsaistē 

Sanāksmes sākums plkst.15:00 

Sanāksmi vada: Līna Dimitrijeva, SIA “Reģionālie projekti” 

Sanāksmi protokolē: Laine Šildere, SIA “Reģionālie projekti” 

Sanāksmes darba kārtība: 
1. Ievadvārdi: Sabīne Šņepste, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administrācijas 

izpilddirektore un Aivars Rasčevskis, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 
1.vietnieks (15:02-15:05) 

2. Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. 
gadam projekta redakcijas prezentācija (SIA “Reģionālie projekti”, projekta vadītāja Līna 
Dimitrijeva) (15:05-15:35). 

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

 

L.Dimitrijeva aicina sniegt priekšlikumus, uzdot jautājumus. 

Tiek sniegta atbilde uz SIA “ARHIS” pārstāvja jautājumu, kas uzdots tērzētavā – lūgums sniegt 
komentāru kā stratēģijas ietvaros investoram, attīstītājam vai uzņēmējam jārīkojas? Kas stratēģijas 
ietvaros reāli sekmē lēmumu pieņemšanu sakarā ar investīciju projektu attīstību? 

L.Dimitrijeva sniedz atbildi, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir politisks dokuments un iezīmē 
pašvaldību politisko virzienu un būtiskākās vēlamās izmaiņas, tāpēc labu stratēģiju raksturo tās 
ieviešana un sekošana noteiktajiem attīstības virzieniem. Investoriem jāskatās, vai tiem aktuālās jomas 
– mājokļi, industriālās teritorijas, infrastruktūra ir iekļautas. 

L.Šildere komentē, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un teritorijas plānojuma, iespējamo 
lokālplānojumu ciešo sasaisti, ar ko iespējams grozīt teritorijas plānojumu, ciktāl tas nav pretrunā ar 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas ir būtiska uzņēmējiem. 

V.Aizbalts vērš uzmanību uz Satversmes tiesas lēmumu par administratīvi teritoriālo reformu un par 
iespējamo Augšdaugavas novada nākotni, ka turpmākās rīcības var ietekmēt ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un attīstības programmas saturu. 

Tiek sniegta atbilde uz SIA “ARHIS” pārstāvja jautājumu par sanāksmes ieraksta pieejamību Daugavpils 
valstspilsētas pašvaldības Attīstības departamentā pēc pieprasījuma. 

V.Aizbalts sniedz komentāru par Špoģiem kā reģionālas nozīmes attīstības centru, kas ir noteikts šajā 
stratēģijā, taču tika plānots jau iepriekš. 

L.Dimitrijeva uzsver teritorijas kohēzijas un līdzsvarotas attīstības nozīmīgumu, ka reģionālas nozīmes 
attīstības centrs  sniedz pakalpojumus ne tikai sava novada iedzīvotājiem, bet to var izmantot 
apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji. 

D.Krīviņa sniedz komentāru par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nozīmīgumu pilsētai un tālāko 
attīstības programmas ieviešanu ciešā sasaistē ar to. Nozīmīgākie Daugavpils un Augšdaugavas novada 
kopīgie infrastruktūras attīstības projekti ir pilsētas apvedceļs un otru tilts pār Daugavu. 
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V.Aizbalts komentē, ka arī tiekoties ar Satiksmes ministru, tika akcentēts, ka valstiskā līmenī otrs tilts 
pār Daugavu ir viena no augstākajām prioritātēm. Uztrauc industriālā parka  attīstības virzība lidlauka 
teritorijā un lūdz pilsētai politisku atbalstu sadarbībai. 

D.Krīviņa atzīmē, ka abām pašvaldībām kopīga lieta ir arī sasaistīta velosatiksmes infrastruktūra, kopīgi 
velomaršruti, kas īpaši tika akcentēts attīstības programmas tematiskajās darba grupās un iedzīvotāju 
aptaujā. 

V.Aizbalts piekrīt par nozīmīgo veloinfrastruktūras sasaisti starp novadu un pilsētu. 

Turpinās diskusija par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kā arī citiem teritorijas attīstības plānošanas 
jautājumiem. 

Sanāksme slēgta plkst. 15:55. 

Sanāksmē piedalās: Zoom platformā pieslēgušos dalībnieku saraksts  - 
 

1. Sabīne Šņepste, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore 

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

3. Vitālijs Aizbalts, Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks 

4. Daina Krīviņa, Daugavpils valstspilsētas 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 valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

8. Sintija Rabčevska, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

9. Ieva Strode - Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija 

10. Iveta Megne, Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija 

11. Zanda Lisovska, Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija 

12. Ināra Natarova, Augšdaugavas novada pašvaldības administrācija  
13. Svetlana Krapivina, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

14. Anna Dideviča, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

15. Helēna Trošimova, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

16. Ilga Leikuma, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

17. Jeļena Stepanova, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

18. Jolanta Ūzuliņa, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

19. Santa Upīte, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

20. Dagnija Briška, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departaments 

21. Krāslavas novada pašvaldības administrācijas pārstāvis 

22. Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” pārstāvis 

23. Santa Pētersone, SIA “Reģionālie projekti” 

24. Ivo Narbuts, SIA “Reģionālie projekti” 

25. SIA “ARHIS” pārstāvis 

26. Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pārstāvis 

27. Tatjana Moskalenko, Latgales plānošanas reģions 

28. Valentīna Gadzāne, Augšdaugavas novada pašvaldības Demenes pagasta pārvalde 

29. Viktors Jasiņavičs, Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāts 

30. Jolanta Bāra - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Dabas resursu nodaļa 

31. Ināra Krūtkrāmele – Latgales plānošanas reģions 

32. Ināra Miglāne - Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde 

33. Jānis Belkovskis, Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāts 

34. Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas pārstāvis 

35. Ruta (bez uzvārda) 
 

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

Ziņojums par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas   
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.  Fiziska persona 

(rakstisks 

priekšlikums, 
iesniegts 

Latgales 

Centrālajā 
bibliotēkā) 

- 

Asfaltēt ceļu mežā Ķīmija – 

Stropu slimnīca. Apgaismot un 
iekārtot velo celiņu kopā ar 
atpūtas zonu.  
 

- 

Pieņemts zināšanai. 

Priekšlikums attiecināms uz pašvaldību 
attīstības programmu, kurā noteiktas 
vidēja termiņa prioritātes un 
pasākumu kopums pašvaldības 
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa 
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 
Daugavpils valstspilsētas un 
Augšdaugavas novada attīstības 
programmas 2021.-2027.gadam 

(Attīstības programmā) projekta 

rīcības plāna uzdevums U75. “Attīstīt 
gājēju un velosatiksmes 
infrastruktūru” paredz infrastruktūras 
attīstību, t.sk. priekšlikumā minētā 
veloceļa attīstību. Rīcības plāna U80. 
paredz izstrādāt pilsētas satiksmes 
infrastruktūras pilnveides plānu, kura 
ietvaros ņemams vērā priekšlikumā 
minētais savienojums.  
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Iesniegtais priekšlikums tiks nodots 
atbildīgajām pašvaldības iestādēm 
izvērtēšanai, vai tas ir iekļaujams 
izpildei kārtējā budžeta ietvaros. 

2.  Fiziska persona 

(rakstisks 

priekšlikums, 
iesniegts 

Subates pilsētas 
un Prodes 

pagasta 

pārvaldē) 
 

4.7.apakšnodaļa 76.lpp.  
 

Subates ebreju 

kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana, attīstība, ebreju 
bodītes atjaunošana. 

Ebreju kultūrvēsturiskais mantojums 
ir nozīmīgs Subates kā vēsturiski 
bagātas pilsētas attīstībā. 

Pieņemts zināšanai. 

Priekšlikums attiecināms uz pašvaldību 
attīstības programmu, kurā noteiktas 
vidēja termiņa prioritātes un 
pasākumu kopums pašvaldības 
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa 
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 
Attīstības programmas Rīcības plāna 
uzdevums U6. “Saglabāt un attīstīt 
nemateriālo (kultūrvēsturisko) 
mantojumu un tradīcijas” attiecināms 
uz minēto priekšlikumu. Priekšlikums 
tiks izvērtēts iekļaušanai Attīstības 
programmas Rīcības plānā pie R2.7.5. 
“Subates vēsturiskā centra 
atjaunošana”. 

3.  Fiziska persona 

(rakstisks 

priekšlikums, 
iesniegts 

 Tagadējo manēžu Stadiona 
ielā 1, Ilūkstē pārbūvēt 
(renovēt) un izveidot vienu 
telpu visā piebūves platumā. 
Nojaukt starpsienas, likvidējot 

Sākumskolas bērni izmantos plašu 
telpu (sporta zāli) sporta stundām; 
sporta skola izmantos vieglatlētu un 
futbolistu ziemas treniņiem; 

Pieņemts zināšanai. 

Priekšlikums attiecināms uz pašvaldību 
attīstības programmu, kurā noteiktas 
vidēja termiņa prioritātes un 
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Ilūkstes pilsētas 
VPVKAC) 

garāžas un mācību darbnīcas. 
Nostiprināt esošās ārsienas ar 
stipru  (ar armatūru) 
mauerlentu (Seisma josta). 

Uzlikt jaunu jumtu (angāra 
tipa) ar jumta logiem. Grīdu 
noklāt ar sintētisko segumu 
utt. 

jaunsargi varēs izmantot kā šautuvi, 
izmantojot speciālu aprīkojumu. 

pasākumu kopums pašvaldības 
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa 
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 
Attīstības programmas Rīcības plāna 
uzdevumi U17. “Pilnveidot izglītības 
iestāžu infrastruktūru un materiāli 
tehnisko bāzi” U21. “Pilnveidot sporta 
un aktīvās atpūtas infrastruktūru un 
materiāli tehnisko bāzi” attiecināmi uz 
minēto priekšlikumu, kas tiks izvērtēts 
iekļaušanai Attīstības programmas 
Rīcības plānā. 

4.  Fiziska persona 

(rakstisks 

priekšlikums, 
iesniegts 

Ilūkstes pilsētas 
VPVKAC) 

69.lpp. 22.attēls 

 

Nav iekļauti Pilskalnes pagasta 
dabas pieminekļi un 
kultūrvēsturiskie pieminekļi. 
Valsts un vietējās nozīmes 
arhitektūras pieminekļi – 

Ilūkstē, Bebrenē, Dvietē – 

baznīcas, muižas, vēsturiskas 
ēkas. Pagasta teritorijā 
atrodas daudz valsts nozīmes 
dabas pieminekļu, 10 seno 
sēļu pilskalni, kas jāiekļauj 
sarakstā.  

Bagāts kultūrvēsturiskais mantojums 
lauku un pilsētu – Ilūkstes un 
Subates – teritorijās, sena vēsture 
sēļu zemēm, kas minētas jau Indriķa 
un Atskaņu hronikās. Ainaviski 
bagātīga augu valsts, daudz dabas 

pieminekļu. 

Ņemts vērā.  

22.attēlā “Dabas, ainaviski vērtīgo un 
kultūrvēsturiski nozīmīgo teritoriju 
attīstība” nav attēloti valsts un vietējas 
nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi, 
lai saglabātu attēla pārskatāmību, jo 
Augšdaugavas novada teritorijā ir ļoti 
daudz kultūrvēsturisko pieminekļu. Tie 
ir apkopoti Pašreizējās situācijas 
raksturojuma Augšdaugavas novada 
sadaļā. 22.attēls “Dabas, ainaviski 
vērtīgo un kultūrvēsturiski nozīmīgo 
teritoriju attīstība” papildināts ar 
kultūrvēsturiski nozīmīgām teritorijām, 
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kas norāda uz areāliem, kuros 
koncentrējušās vairāk kultūrvēsturiski 
nozīmīgo teritoriju. 

5.  Fiziska persona 

(rakstisks 

priekšlikums, 
iesniegts 

Ilūkstes pilsētas 
VPVKAC) 

69.lpp. 22.attēls Nav iekļauta Pilskalne, Ilūkste. 
Iekļaut dabas, ainaviski vērtīgo 
un kultūrvēsturiski nozīmīgo 
teritoriju sarakstā. 

Vietas vēsture sākas ar Jersikas 
valstis un senāk, vairāk kā 10 
gadsimtus senāk, skaista daba. 

Ņemts vērā.  

22.attēlā “Dabas, ainaviski vērtīgo un 
kultūrvēsturiski nozīmīgo teritoriju 
attīstība” nav attēloti valsts un vietējas 
nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi, 
lai saglabātu attēla pārskatāmību, jo 
Augšdaugavas novada teritorijā ir ļoti 
daudz kultūrvēsturisko pieminekļu. Tie 
ir apkopoti Pašreizējās situācijas 
raksturojuma Augšdaugavas novada 

sadaļā. 22.attēls “Dabas, ainaviski 
vērtīgo un kultūrvēsturiski nozīmīgo 
teritoriju attīstība” papildināts ar 
kultūrvēsturiski nozīmīgām teritorijām, 
kas norāda uz areāliem, kuros 
koncentrējušās vairāk kultūrvēsturiski 
nozīmīgo teritoriju. 

6.  6.lpp. Populārākie 
tūrisma objekti. 

Nav iekļauta Ilūkste, Subate, 
Bebrene. 

Sena vēsture, sēļu apdzīvotas, 
skaistas mazpilsētas. 

Nav ņemts vērā.  

Saraksts ar populārākajiem tūrisma 
objektiem ir indikatīvs, norāda uz 
esošo situāciju, tajā uzskaitīti tūrisma 
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objekti, nevis apdzīvotās vietas, tāpēc, 
lai saglabātu līdzvērtīgu pieeju visam 
Augšdaugavas novadam, Ilūkste, 
Subate un Bebrene sarakstā netiek 
iekļautas. 

7.  18.lpp. jaunu tūrisma 
objektu veidošana. 

Interesanta būtu pārceltuve 
no Līksnas uz Pristaini. 

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

Pieņemts zināšanai. 

Priekšlikums attiecināms uz pašvaldību 
attīstības programmu, kurā noteiktas 
vidēja termiņa prioritātes un 
pasākumu kopums pašvaldības 
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa 
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 
Attīstības programmas Rīcības plāna 
uzdevumi U79. “Sekmēt alternatīvu 
pārvietošanās veidu un pakalpojumu 
attīstību”, U77. “Sekmēt savienojumu 
un multimodālu mobilitātes punktu 
attīstību”, U69. “Attīstīt publisko 

ūdeņu izmantošanu un 
apsaimniekošanu”, U53. “Attīstīt 
tūrisma objektus un infrastruktūru” 
attiecināmi uz minēto priekšlikumu kas 
tiks izvērtēts iekļaušanai Attīstības 
programmas Investīciju plānā. 
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8.  47.lpp. Starptautiskas 

nozīmes autoceļi. 
Autoceļš Daugavpils – Ilūkste – 

Subate ir starptautisks, jo caur 

Lietuvu uz Eiropu. 

 Nav ņemts vērā.  

Kā starptautiskas nozīmes autoceļi 
16.attēlā norādīti tikai valsts galvenie 
autoceļi, kurus kā savienojumus 
izmanto nacionālā mērogā. 
Priekšlikumā minētais savienojums 

nenoliedzami ir starptautisks, taču 
mazākā mērogā, tāpēc tā attēlojums 
tiek saglabāts kā primāri nacionālas – 

starpreģionālas nozīmes savienojums. 

9.  Juridiska 

persona 

(rakstisks 

priekšlikums, 
iesniegts TAPIS) 

 Lūdzam paredzēt teritorijas 
attīstības plānojuma jauno 
zemes gabalu lietošanas veidu 
– dabas / meža teritorija ar 
mazstāvu apbūvi. 
Zemesgabala minimālā platība 
1200m2, apbūves stāvu skaits 
– max. 2, apbūves blīvums – 

max. 20%, autonovietnes – 

kopējā autostāvvietu laukumā 
pie galvenā ceļa, bezseguma 
takas piekļuvei. Inženiertīklu 
pieslēgumi atbilstoši situācijai, 
pēc iespējas autonomie 
risinājumi. 

Vadoties pēc “Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija līdz 2030. gadam” 
(Stratēģija) šis precizējums atbilst 
Stratēģiskiem mērķiem SM1 
Labklājīga un laimīga sabiedrība un 
SM3 Sasniedzama un kvalitatīva 
lauku un urbānā telpa. Secīgi, arī 
ilgtermiņa prioritātēm IP1 
Daudzveidīga, atvērta un integrēta 
vietējā kopiena un IP3 Klimatneitrāla 
vide. Īpaši, “Būtiski ir saglabāt mežu 
ekosistēmu bioloģiskā daudzveidību 
un nodrošināt gan novada iedzīvotāju 
un viesu vajadzības pēc atpūtas 
mežā..” 

Pieņemts zināšanai. 

Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā nenosaka zemes lietošanas 
veidus. Stratēģija iezīmē pašvaldību 
ilgtermiņa attīstības redzējumu, 
stratēģiskos mērķus, attīstības 
prioritātes, kas tālāk būs par pamatu 
pašvaldību teritorijas plānojumiem. 
Savukārt, funkcionālo zonējumu un to 
izmantošanas veidus nosaka, 
izstrādājot teritorijas plānojumu, 
ievērojot Ministru kabineta 
30.04.2013. noteikumus Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
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Mūsu konsorcija tirgus izpēte, 
konsultācijas un vairākas 
prezentācijas pierādīja privātā 
sektora pieprasījumu pēc 
mūsdienīga nekustamā īpašuma 
ārpus pilsētu autonomai dzīvošanai 
un attālinātam darbam COVID 
pandēmijas laikā. No otras puses 
interesi arī apstiprina vairāki eko-

ciematu attīstītāji. Līdzīgi projekti 

liecina, ka zemesgabalu īpašnieki 
atsaucīgi piedalās projektu attīstībā, 
jo tie nodrošina degradēto mežu 
sakopšanu un publiskās 
infrastruktūras attīstību (promenādi, 
skolas, veikali, tūrisma vietas, sporta 
objekti, pakalpojumi un tml.), kā arī 
piekļuvi. 
Jaunais lietošanas veids ir atslēga, 
kura ļautu attīstīt eko-draudzīgus 
ciematus ar samazinātu ietekmi uz 
apkārtējo vidi, īpaši meža zemēs, kur 
vēsturiski ir bijusi apbūve, nometnes, 
karaspēka daļas, pamestas teritorijas. 
Pasaules mērogā ir daudz līdzīgu 
piemēru. Apbūve būtu, galvenokārt, 
rūpnieciskos apstākļos iepriekš 
veidota. Šis konstruktīvais princips 
ļautu novietot objektus bez 

Priekšlikums tiks pievienots pie 
ierosinājumiem jaunam Augšdaugavas 
novada teritorijas plānojumam vai 

esošā teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādāšanai. 
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kapitāliem būvniecības darbiem. Par 
šādu attīstības koncepciju mums ir 
potenciālo iedzīvotāju interese un 
pozitīvas atsauksmes. Eko-draudzīgu 
ciematu realizācija ļautu apdzīvot 
degradētas teritorijas, kuras līdz šim 
bija atstātas novārtā, kā arī ļautu 
attīstīt tūrismu un apkaimes. 
Labprāt sniegsim papildus 
informāciju nepieciešamības 
gadījumā. 

10.  Daugavpils 

Valsts 

ģimnāzijas 11. a 
klases grupa 

(rakstisks 

priekšlikums, 
iesniegts e-

pastā) 

6. punkts 44.-45. lpp. 

“Sadarbojoties ar 
Augšdaugavas novada 
pašvaldību, realizēt 
kompleksu Daugavpils 

lidostas attīstības 
projektu. Veicināt 
Daugavpils lidostas 

nacionālās un 
starptautiskās 
konkurētspējas 
paaugstināšanos.” 

Iebildums: Nav 

nepieciešamības attīstīt 
Daugavpils lidostu, Grīvas 
lidlauku un piebraucamos 

ceļus. 
Efektīvāk būtu iegādāties vēl 
vienu ātrvilcienu. 

Projekts ir dārgs (100.000 eiro par 
ekspedīciju, 1.5 000 000 eiro par 
zemi – kopā jau samaksāts 1.5 100 
000 eiro + 30-50 milj. eiro). Skat.   

https://lv.sputniknews.ru/organizati

on_Daugavpils_lidosta. Projekta 

īstenošana radīs ekoloģijas 
problēmas, jo  troksnis un gaisa 
atkritumi ietekmēs 35 tuvu 
atrodošās ēkas. Savukārt ātrvilciens 
ir finansiāli lētāks,  aktuāls un 
Latvijas iedzīvotāju vidū populārs 
transporta līdzeklis. 

Nav ņemts vērā. 

Daugavpils lidostas attīstība ir 
stratēģiski nozīmīga civilās aviācijas 
nodrošināšanai un uzņēmējdarbības 
attīstībai Latgales plānošanas reģionā. 
2020.gadā tika izstrādāts apjomīgs 
pētījums “Daugavpils lidlauka un 
piegulošās teritorijas attīstība 
Daugavpils novada Locikos. Tehniski 

ekonomiskais pamatojums”, kas 
parādīja, ka ekonomiski integrēta 
lidlauka teritorijas attīstība var 
nodrošināt investīciju piesaisti un 

būtisku ietekmi uz tautsaimniecību. 
Daugavpils lidostas rekonstrukcija 

iekļauta Nacionālās attīstības plānā 
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2021.-2027. gadam, paredzot atbalstu 

projekta īstenošanai, ja būs pieejami 
finanšu līdzekļi šāda projekta 
īstenošanai no Eiropas Savienības 
struktūrfondiem vai valsts budžeta 
līdzekļiem. 

11.  4. punkts 66. lpp. 

“Uzlabot pilsētas parku, 
skvēru, ūdensmalu u.c. 
zaļo publisko teritoriju 
infrastruktūru un 
pieejamību. Prioritāte ir 
blīvi apdzīvotas apkaimes, 
kur parku un skvēru 
labiekārtojuma līmenis ir 
zems (Jaunā Forštadte, 
Ķīmija u.tml.), kā arī citas 
pilsētas nesakārtotās 
zaļās zonas, parki, skvēri 
un ielu stādījumi. Veidot 
mūsdienīgu un Eko 
inovatīvu labiekārtojumu 
daudzveidīgas aktīvās un 
pasīvās atpūtas un sporta 
mērķiem.” 

Izvietot suņu atkritumu urnas 

Daugavpils parkos.  

Parkos bieži var sastapt iedzīvotājus, 
kuri, pastaigājoties ar saviem 
suņiem, nesavāc mājdzīvnieku 
izkārnījumus. Domājot par 
apkārtējās vides tīrību, Daugavpils 
parkos būtu jāuzstāda suņu 
atkritumu urnas. Piemēram, Ādažu 

novadā šādas urnas tika uzstādītas 
2015. gadā. Skat. 
https://www.db.lv/zinas/adazos-

uzstaditas-46-sunu-atkritumu-urnas-

437512 

Pieņemts zināšanai. 

Priekšlikums attiecināms uz attīstības 
programmu, kurā noteiktas vidēja 
termiņa prioritātes un pasākumu 
kopums pašvaldības attīstības 
stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa 
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

Attīstības programmas rīcības plāna 
uzdevums U68. “Pilnveidot un 
labiekārtot publisko ārtelpu” paredz 
parku, skvēru un citu publiskās ārtelpas 
teritoriju labiekārtošanu, uzturēšanu 
un izveidošanu no jauna, t.sk. 
priekšlikumā minēto suņu atkritumu 
urnu izvietošanu.  

Iesniegtais priekšlikums tiks izskatīts, 
plānojot attīstības programmā 
iekļaujamās rīcības un investīciju 
projektus, kā arī nodots atbildīgajām 
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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 

pašvaldības iestādēm izvērtēšanai, vai 
tas ir iekļaujams izpildei kārtējā 
budžeta ietvaros. 

12.  2. punkts 44. lpp. “Veidot 
kopējā pilsētas transporta 
sistēmā un pilsētvidē 
integrētu velosatiksmes 
infrastruktūru, savienojot 
pilsētas apkaimes. Attīstīt 
drošu un pieejamu 
velonovietņu sistēmu.” 

9. punkts 62. lpp. 

“Veicināt intensīvāku 
meža izmantošanu kā 
rekreācijas telpu 
vietējiem iedzīvotājiem, 
pilsētniekiem, tūristiem - 

veidot mežaparkus un 
labiekārtotas atpūtas 
vietas u.tml.” 

1. Nav minēts velosatiksmes 
infrastruktūras konkrēts 
attīstības plāns un līnijas. 
Iepriekšējos un pārējos 
punktos šī aktualitāte tika 
pieminēta dažas reizes, 
apliecinot vides pieejamības 
nodrošināšanas svarīgumu, 
taču trūkst piedāvājuma 
problēmas risinājumam. 
2.Tika pieminēta intensīvāka 
meža kā rekreācijas telpas 
tūristiem izmantošana – 

veidojot mežaparkus un 
labiekārtotas atpūtas telpas. 
Šajā gadījumā izsakām 
priekšlikumu - papildināt šo 
plānu, ar veloceliņu izveidi līdz 
atpūtas telpām. Piemēram, 
izveidot veloceliņu uz Stropu 
Mežaparku. Maršruts:  
Imantas un Daugavas ielas 

krustojums - Daugavas iela - 

18. novembra iela - veloceļš 
saplūst ar esošo, atzarojoties 

Velosatiksmes infrastruktūras 
attīstība ir jāuzstāda kā prioritāte. 
Tas ir tiešs gaisa kvalitātes un 
veselības uzlabošanas resurss 
iedzīvotājiem. 
Piemēram, Lielbritānijā tika veikts 
pētījums, kur 51% respondentu, 
apgalvoja, ka lietotu velosipēdus 
daudz regulārāk, ja tiktu veiktas 
izmaiņas veloceļu infrastruktūrā 
(www.cyclinguk.org) . 

 

Pieņemts zināšanai.  

Stratēģijas vadlīnijas transporta 
infrastruktūras plānošanai Daugavpils 
pilsētā un Augšdaugavas novadā 
paredz atbalstīt videi draudzīgu 
pārvietošanās veidu, t.sk. 
velotransporta izmantošanas attīstību. 
Stratēģija iezīmē pašvaldību ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, stratēģiskos 
mērķus, attīstības prioritātes, kas tālāk 
būs par pamatu pašvaldību attīstības 
programmā iekļaujamām rīcībām un 
investīciju projektiem. Attīstības 
programmas rīcības plāna U80. paredz 

izstrādāt pilsētas satiksmes 
infrastruktūras pilnveides plānu, kura 
ietvaros ņemami vērā priekšlikumā 
minētie savienojumi. Līdz šī plāna 
izstrādei,  iesniegtais priekšlikums tiks 
ņemts vērā, to nododot atbildīgai 
pašvaldības iestādei izvērtēšanai , vai 
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18. novembra un Vasarnīcu 
ielas krustojumā- Abavas ielas 

jeb 3. tramvaja maršruta 
galapunkts. 

 Būtu daudz ērtāk, ja 
velosipēdistiem būtu iespēja 
sākt droši braukt ne tikai pašā 
Stropu Mežaparka teritorijā, 
bet arī tikt līdz tam pa 
veloceliņiem, netraucējot 
satiksmi. 

tas ir iekļaujams izpildei kārtējā 
budžeta ietvaros. 

13.  4. punkts 66. lpp. 

“Uzlabot pilsētas parku, 
skvēru, ūdensmalu u.c. 
zaļo publisko teritoriju 
infrastruktūru un 
pieejamību. Prioritāte ir 
blīvi apdzīvotas apkaimes, 
kur parku un skvēru 
labiekārtojuma līmenis ir 
zems (Jaunā Forštadte, 
Ķīmija u.tml.), kā arī citas 
pilsētas nesakārtotās 
zaļās zonas, parki, skvēri 
un ielu stādījumi. Veidot 
mūsdienīgu un Eko 
inovatīvu labiekārtojumu 
daudzveidīgas aktīvās un 

Gubiščes ezera teritorijas 
labiekārtošana, kurā ietilpst 
teritorijas sakopšana- soliņu 
uzstādīšana, biotualešu, 
atkritumu tvertņu izvietošana, 
ielu apgaismojums.  

Sabiedrības- jauniešu, pensionāru un 
citu cilvēku ērtībām.  

Pieņemts zināšanai.  

Stratēģija iezīmē pašvaldību ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, stratēģiskos 
mērķus, attīstības prioritātes, kas tālāk 
būs par pamatu pašvaldību attīstības 
programmā iekļaujamām rīcībām un 
investīciju projektiem.  Attīstības 
programmas rīcības plāna uzdevums 
U68. “Pilnveidot un labiekārtot 
publisko ārtelpu” paredz parku, skvēru 
un citu publiskās ārtelpas teritoriju 

labiekārtošanu, uzturēšanu un 
izveidošanu no jauna, t.sk. 
priekšlikumā minēto Gubiščes ezera 
teritorijas labiekārtošanu.  
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pasīvās atpūtas un sporta 
mērķiem.” 

Iesniegtais priekšlikums tiks nodots 
atbildīgajām pašvaldības iestādēm 
izvērtēšanai, vai tas ir iekļaujams 
izpildei kārtējā budžeta ietvaros. 

14.  1.punkts 44. lpp. 

“Veicināt vienotas un 
savstarpēji saistītas 
transporta sistēmas 
attīstību. Plānot 
strukturētu, labas 
kvalitātes un caurlaidības 
autotransporta, dzelzceļa 
un gaisa transporta, 

velosipēdistu un gājēju 
satiksmes tīklu, ar 
modernu un videi 

draudzīgu tehnisko 
infrastruktūru.” 

Gājēju pārejas ierīkošana 
Sakņu ielā  krustojumā pie SIA 
“VIS BrokerHouse” ēkas. 
 

Lai pastiprinātu ceļu satiksmes 
drošību un novērstu nelaimes 
gadījumus. 
 

Pieņemts zināšanai.  

Stratēģija iezīmē pašvaldību ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, stratēģiskos 
mērķus, attīstības prioritātes, kas tālāk 
būs par pamatu pašvaldību attīstības 
programmā iekļaujamām rīcībām un 
investīciju projektiem. Attīstības 
programmas rīcības plāna U80. paredz 
izstrādāt pilsētas satiksmes 

infrastruktūras pilnveides plānu, kura 
ietvaros ņemami vērā priekšlikumā 
minētās gājēju pārejas izveide. Līdz šī 
plāna izstrādei,  iesniegtais 
priekšlikums tiks ņemts vērā, to 
nododot atbildīgai pašvaldības iestādei 
izvērtēšanai, vai tas ir iekļaujams 

izpildei kārtējā budžeta ietvaros 

15.  Daugavpils 

Valsts 

ģimnāzijas 11.a, 
b, c. klašu 

62.lpp., 8 punkts: 

Atbalstīt pasākumus 
lauksaimniecības zemes 
resursu kvalitātes 

Atbalstīt un nodrošināt 
latvāņu platību ierobežošanu 
un samazināšanu gan pilsētās, 
gan pilsētas nomalē, ciemos 

Latvāņu straujas izplatības dēļ, ar 
katru gadu ir grūtāk un grūtāk 
nodrošināt to iznicināšanu ne tikai 
pilsētās, bet arī mežos un 

Pieņemts zināšanai.  

Attīstības programmas rīcības plāna 
uzdevums U74. “Veicināt ainavisko 
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skolēnu 
priekšlikumi 
(rakstisks 

priekšlikums, 
iesniegts e-

pastā) 

uzlabošanai, latvāņu un 
citu invazīvo augu un 
kaitēkļu sugu platību 
ierobežošanai un 
samazināšanai, kā arī citu 
lauksaimniecības zemi 
degradējušo faktoru – 

augsnes erozijas, 

piesārņojuma u.tml. 
ietekmes mazināšanai. 

un citās ne ļoti blīvi apdzīvotas 
vietas, organizējot brīvprātīgo 
strādnieku     grupu.  

lauksaimniecības zemē. Tāpēc 
jāorganizē strādnieku grupu, kuri 
nodarbosies ar latvāņu un citas 
invazīvas augu iznicināšanu. 
“Pašlaik latvāņa izplatība ir izgājusi 
no cilvēka kontroles un tas ir 
savairojies vai visā Latvijā, lielākoties 
nekoptās zemes platībās un 
grāvjos.’’- 
http://biodiv.daba.gov.lv/cooperatio

n/lauksaimn/fol514598 

Iedzīvotājus vajag informēt par 
pasākumiem, kas ir saistīti ar vides 
uzlabošanu, lai padarītu apkārtējo 
vidi sakoptāku. Piemēram, projekta 
LIFE-IP LatViaNature ietvaros ir 

izveidots Invazīvo sugu pārvaldnieks, 
kas palīdzēs veicināt sabiedrības 
izpratni par invazīvajām sugām un 
ievāktu datus par to izplatību. Ikviens 
ir aicināts iesniegt novērojumus un 
tādējādi sniegt savu ieguldījumu 
dabas vērtību saglabāšanā un 
atjaunošanā.  
Sīkāk:(https://www.lvm.lv/sabiedrib

ai/meza-apsaimniekosana/vides-

projekti/life-ip-latvianature/jaunumi-

life-ip-latvianature/5729-

vērtību saglabāšanu un izkopšanu” 
paredz invazīvo augu sugu teritoriju 
samazināšanu pilsētā un novadā.  
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iedzivotajus-aicina-zinot-par-

invazivo-sugu-izplatibu-latvija) 

16.  4.4. Lauksaimniecības un 
mežsaimniecības 
teritorijas: 

Vadlīnijas 
mežsaimniecības 
teritoriju attīstības 
plānošanai Augšdaugavas 
novadā 

8. punkts – 62.lpp. 

Priekšlikums 8.punktam: 
''Radīt atbilstošus apstākļus 
mežu bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai, 
kā arī atpūtas mežā iespēju 
nodrošināšanai.'': ierobežot 
āra gaismas piesārņojumu 

Mākslīgais apgaismojums traucē 
vairākām dzīvnieku sugām. 
Dzīvniekiem, kuru acis ir pielāgotas 
naktsdzīvei (pūcēm, žurkām u.c.), ir 
grūti saskatīt šķēršļus, medījumu vai 
plēsīgus dzīvniekus. 
https://ec.europa.eu/environment/n

ature/info/pubs/docs/brochures/bio

diversity_tips/lv.pdf 

Ņemts vērā.  

8.punkts 62.lpp. izteikts šādā redakcijā 
“Radīt atbilstošus apstākļus mežu 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai, āra gaismas 
ierobežošanai, kā arī atpūtas mežā 
iespēju nodrošināšanai.” 

17.  1.redakcija 4.1 nodaļa 
42.lpp 15.punkts 

Vadlīnijas Augšdaugavas 
novada teritorijas 

plānojuma izstrādei. 

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 zināšanai. 

Priekšlikums attiecināms uz Attīstības 
programmas rīcības plāna U9. 
“Nodrošināt vietējo kultūras norišu 
attīstību”. Priekšlikums izvērtējams, 
plānojot Attīstības programmā 
iekļaujamās rīcības. 

18.  1. redakcija, 4.1. nodaļa, 
33. lpp., 10. punkts 

“Vadlīnijas apdzīvojuma 
struktūras attīstības 
plānošanai Daugavpilī 
funkcionālā telpā 
“Kodols””. 

Priekšlikums papildināt 10. 
punktu ar konkrētu piemēru 
par jaunu tūrisma objekta 
izveidi, piemēram, “Interaktīva 
ekrāna ar Daugavpils karti 
uzstādīšana pilsētas centrā”.  

Lai tūristi varētu ērti plānot savu 
maršrutu, Vienības laukumā varētu 
uzstādīt interaktīvo ekrānu ar 
Daugavpils karti, kurā attēloti dažādi 
apskates objekti, kafejnīcas un citas 
tūristiem interesējošas vietas, kas 
sniegtu pārskatāmu ieskatu par 
pilsētu. Uzspiežot uz kādas no 
vietām, parādītos attēls ar konkrēto 

Pieņemts zināšanai.  

Stratēģija iezīmē pašvaldību ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, stratēģiskos 

mērķus, attīstības prioritātes, kas tālāk 
būs par pamatu pašvaldību attīstības 
programmā iekļaujamām rīcībām un 
investīciju projektiem. Priekšlikums 
attiecināms uz Attīstības programmas 
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vietu, svarīgākā informācija, 
attālums un veidi, kā tur var nokļūt-

sabiedriskais transports (norādot arī 
pieturu, kura atrodas vistuvāk no 
Vienības laukuma, un pieturu, kurā 
jāizkāpj) un taksometra telefona 
numuri. Digitālajai kartei būtu jābūt 
pieejamai vismaz 4 valodās (latviešu, 
angļu, krievu un vācu). Kā arī 
jāpievieno QR kods kartei un 
sabiedriskā transporta sarakstiem, lai 
tūristi visu šo informāciju varētu 
atvērt arī telefonā. 

rīcības plāna U53 “Attīstīt tūrisma 
objektus un infrastruktūru”, tas tiks 

ņemts vērā, plānojot attīstības 
programmā iekļaujamās rīcības un 
investīciju projektus. 

19.  Sadaļa 4.6.; lappuse 71.; 
punkts pirmais par 

pieminekļiem (šajā 
gadījumā par baznīcām un 
katedrālēm) 

 

Grīvā, Baznīcas ielā, pie Grīvas 
Sv. Jaunavas Marijas Romas 

katoļu baznīcas no ceļa labās 
un kreisās pusēm atrodas 
gājēju celiņi. Gājēju celiņu, kurš 
atrodas no baznīcas puses 
pārbūvēt par auto stāvvietu. 

Blakus baznīcai ir viena auto 
stāvvieta, bet tā ir aizņemta ar 
iedzīvotāju automobiļiem, lai 
atvieglotu sev dzīvi. Baznīcas lielu 
pasākumu laikā atbraucējiem nav 
iespējas atstāt savu auto stāvvietā, 
tāpēc tie novieto to blakus gājēju 
celiņam, nobloķējot tā dēļ  ceļu. Tas 
traucē gan iedzīvotājiem, gan pašiem 
autobraucējiem, kuriem trūkst 
vietas, lai izbrauktu. Arī ir jāņem vērā 
tas, ka kreisais celiņš gandrīz netiek 
lietots. Daudzi gājēji iet pa labo 
celiņu, jo tas ir daudz ērtāk un ātrāk. 
Sakarā ar šīm neērtībām, daudz 
ērtāk būs pārveidot gājēju celiņu par 

Pieņemts zināšanai.  

Stratēģija iezīmē pašvaldību ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, stratēģiskos 
mērķus, attīstības prioritātes, kas tālāk 
būs par pamatu pašvaldību attīstības 
programmā iekļaujamām rīcībām un 
investīciju projektiem. Priekšlikums 
attiecināms uz Attīstības programmas 
rīcības plāna U76. “Uzlabot satiksmes 
un saistīto infrastruktūru drošības un 
sasniedzamības veicināšanai”. Rīcības 
plāna U80. paredz izstrādāt pilsētas 
satiksmes infrastruktūras pilnveides 
plānu, kura ietvaros ņemami vērā 
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punkta galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 6 

stāvvietu, lai ekonomēt vietu un 
atvieglot dzīvi autovadītājiem. Vieta 
tam ir, jau visi svarīgākie 
konstrukcijas elementi ir, paliek tikai 

novietot zīmi un uzzīmēt pašu 
stāvvietu, demontējot nelielu celiņa 
gabalu. 

Pareizas un ērtas konstrukcijas 
piemērs ir Jaunavas Marijas 
Bezvainīgas ieņemšanas Romas 
katoļu baznīcu Andreja Pumpura ielā. 

priekšlikumā minētās teritorijas 
satiksmes infrastruktūras sakārtošanu.  
Līdz šī plāna izstrādei,  iesniegtais 
priekšlikums tiks izskatīts, plānojot 
attīstības programmā iekļaujamās 
rīcības un investīciju projektus, kā arī 
nodots atbildīgajām pašvaldības 
iestādēm izvērtēšanai, vai tas ir 
iekļaujams izpildei kārtējā budžeta 
ietvaros. 

20.  4.6.Īpašas plānošanas 
teritorijas Daugavpilī 
(71.lpp) 

Nozīmīgākās īpašas 
plānošanas teritorijas ir: 
degradētās teritorijas(pašlaik 
neizmantotās bijušās 
ražošanas teritorijas, u.c.) 
Priekšlikums: Izveidot 

degradēto teritoriju un 
objektu atjaunošanas un 
saglabāšanas iespēju plānu, 
informatīvu karti ar plašu 
informācijas aprakstu (vizuāli 
pievilcīgu),fotogrāfijām un 
videotūrēm, par degradētām 
vietām. Plaši informēt 
iespējamos investorus un citus 
interesentus, par viņu 
ieguvumiem, ja attīstīs savu 

https://www.daugavpils.lv/assets/up

load/manager/Buvvalde/2020_Paska

idrojuma_raksts_red_3_0.pdf 

pieejams saraksts ar 46 degradēto 
teritoriju objektiem, kur lielākajā 
daļā nepieciešama tikai cilvēku 
vēlme pielikt darba rokas un savest 
teritoriju kārtībā. Tīra un kārtīga 
pilsēta priecēs pilsētniekus un 
tūristus, rezultātā ieguvēji būs visi. 

Pieņemts zināšanai.  

Stratēģija iezīmē pašvaldību ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, stratēģiskos 
mērķus, attīstības prioritātes, kas tālāk 
būs par pamatu pašvaldību attīstības 
programmā iekļaujamām rīcībām un 
investīciju projektiem. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 
Pilsētplānošanas un būvniecības 
departaments regulāri veic degradēto 
būvju monitoringu un pieņem 
lēmumus par būves vai zemes vienības 
klasificēšanu kā vidi degradējošu, 
sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu. 
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biznesu Daugavpilī 
neizmantotajos objektos. 

Pilsētas iedzīvotāju spēkiem 
savest kārtībā degradētās 
teritorijas, kur nav 

nepieciešami lieli finansiāli 
līdzekļi. Tikai uzkopšana, zaru 
izzāģēšana, sakārtošana, u.t.t., 
organizējot talkas, piesaistot 
sabiedriskos aktīvistus, 
bezdarbniekus un citus 

interesantus. 

Pašvaldības tīmekļa vietnē ir pieejama 
informācija par Daugavpils pilsētas 
degradētām būvēm un teritorijām, 
t.sk. pieejama informācija uzņēmējiem 
par uzņēmējdarbībai piemērotiem 
objektiem. 

Priekšlikums par degradēto teritoriju 
sakārtošanu, iesaistot sabiedrību un 
organizējot talkas, attiecināms uz 
Attīstības programmas rīcības plāna 
U63. “Veicināt neapsaimniekoto 
īpašumu un degradēto teritoriju 
apsaimniekošanu un revitalizāciju” un 
U64. “Sekmēt pašvaldības īpašumu 
pārvaldību un neapsaimniekoto 
teritoriju sakārtošanu”, tas tiks ņemts 
vērā plānojot attīstības programmā 
iekļaujamās rīcības un investīciju 
projektus. 

21.  4.6.Īpašas plānošanas 
teritorijas Daugavpilī 
(73.lpp) Saglabāt 
Daugavpils pilsētas 
kultūrvēsturiskās un 
dabas vides identitāti un 
daudzveidību. Sabalansēt 

Jaunā redakcija papildināt: 
Izstrādāt ilgtermiņa 
Daugavpils pilsētas 
kultūrvēsturiskās un dabas 
vides identitātes 
saglabāšanas plānu, 
kultūrvēsturiskā mantojuma 

Izstrādājot ilgtermiņa Daugavpils 
pilsētas kultūrvēsturiskās un dabas 
vides identitātes saglabāšanas plānu, 
kultūrvēsturiskā mantojuma un 
dabas vides daudzveidības 
aizsardzībai un attīstībai būtu reāls 
dokuments, kuram vajadzētu 

Pieņemts zināšanai.  

Stratēģija iezīmē pašvaldību ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, stratēģiskos 
mērķus, attīstības prioritātes, kas tālāk 
būs par pamatu pašvaldību attīstības 
programmā iekļaujamām rīcībām un 
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kultūrvēsturiskā 
mantojuma un 

bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzības un 
Pašvaldības ekonomiskās 
attīstības prioritātes 
ilgtermiņā. 

un dabas vides daudzveidības 
aizsardzībai un attīstībai. 

piepildīties dzīvē, nevis tikai tukši 
uzrakstīt, neko konkrēti 
neformulējot. Šādā dokumentā 
varētu iekļaut īstermiņā un 
ilgtermiņā realizējamus pārdomātus 
uzdevumus. 

Piemēram, īstermiņa uzdevums 
varētu būt Daugavas promenādes 
malā ierīkot WC un atkritumu 
šķirošanas konteinerus, bet 
ilgtermiņa uzdevums varētu būt- 

starp kultūrvēsturiskiem, dabas vides 
un tūrisma objektiem nodrošināt 
sasaisti ar veloceliņiem vai citu 
ekoloģiski tīriem pārvietošanās 
līdzekļiem, lai tie būtu pieejami 
pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem, 
izstrādājot pārvietošanās karti 

piedāvājot labāko un izdevīgāko 
pārvietošanās veidu. Tas būtu saistīts 
ar jaunu tūrisma produktu 
piedāvājumu attīstību (17.lpp.). 

investīciju projektiem. Priekšlikums 
attiecināms uz Attīstības programmas 
rīcības plāna U71. “Atjaunot un attīstīt 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
infrastruktūru un materiāli tehnisko 

bāzi” un U72.  “Sekmēt dabas resursu 
aizsardzību un ilgtspējīgu 
izmantošanu”, tas tiks ņemts vērā, 
plānojot attīstības programmā 
iekļaujamās rīcības un investīciju 
projektus. 

22.  75. Lappuse  

2. punkts "Pilsētas 
apkaimju satiksmes 

infrastruktūras 
sakārtošana (asfaltētas 
ielas, gājēju ietves, 
velosipēdistu ceļi)." 

Klāt pie pilsētas apkaimju 
infrastruktūru sakārtošanas 
var iekļaut to pārveidošanu un 
modernizēšanu. 

Gājēju ietves un velosipēdistu ceļus 
var izkrāsot un padarīt tos "acīm 
patīkamākus" ieguldot tanī maz 
naudas no pilsētas maka. 
Piemēram: 2015. gadā nedaudzas 
Sietlas ielas atdzima, kad negodīgs 
dizaineris uzgleznoja jaunas 

Pieņemts zināšanai.  

Pilsētas apkaimju satiksmes 
infrastruktūras sakārtošana, t.sk. to 
pārveidošana un modernizēšana, ir 
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Sadaļā " Prioritāri 
attīstāmās teritorijas un 
darbības satiksmes 
infrastruktūras attīstības 
plānošanā Daugavpilī" 

krāsainas gājēju pārejas. Tā vietā, lai 
zīmējumus noslaucītu, pilsēta 
padarīja tos par pastāvīgu ainavas 
daļu un pat uzspieda uz šo ideju, 
izveidojot kopienas gājēju pārejas 
programmu, lai citi rajoni varētu 
izveidot savu krāsaino ielu mākslu. 
Starp sabiedrības lepnuma 
veicināšanu un gājēju redzamības un 
drošības palielināšanu tas ir ātrs, 
krāsains solis uz priekšu. Papildu 
piemērus skatiet Atlantā, 

Losandželosā un Santa Monikā. 

Šis process attīstīs šīs teritorijas un 

uzliks Daugavpili uz kartes, kur tika 

izveidots kaut kas unikāls. (Tas arī 
varēs piesaistīt tūristus). 

iekļauta ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā.  

Skat. Vadlīnijas satiksmes 
infrastruktūras attīstības plānošanai 
Daugavpilī 44.-47.lpp. 

 

23.  75. Lappuse  

3. punkts "Biznesa un 

inovāciju attīstība Lociku 
lidlauka teritorijā." 

Sadaļā "Prioritāri 
attīstāmās teritorijas 
Augšdaugavas novadā" 

 

Ir vēl viena satiksmes 
teritorija, kuru varētu uzlabot 
un iesaistīt biznesā. Tas ir 
kartodroms "Blāzma", Grīvā. 

Nopietni nelietots jau vairākus 
gadus, tas ir aizmirsts kartodroms 

adresē (Blāzmas iela 11, Daugavpils, 
LV-5415). 

Pēdējais notikums kurš tur ir noticis 
bija 2017. gadā, kurš pat nebija 
saistīts ar automašīnu vadīšanu, bet 
ar būvprojekta izstrādi un 
autoruzraudzību.  
Tajā var saremontēt ceļus, tas ir 
caurumus tajos, un vēl blakus 
izveidot vēl vienu trasi. To varēs 

Pieņemts zināšanai.  

Stratēģija iezīmē pašvaldību ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, stratēģiskos 
mērķus, attīstības prioritātes, kas tālāk 
būs par pamatu pašvaldību attīstības 
programmā iekļaujamām rīcībām un 
investīciju projektiem. Priekšlikums 
attiecināms uz Attīstības programmas 
rīcības plāna U22. “Attīstīt reģionāla un 
starptautiska mēroga sporta 
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atdot CSDD uzraudzībā un ļaut 
viņiem tur mācīt vadīt visvisādus 
transportus.  

Kā arī var ļaut īrēt trasi uz noteiktu 
laiku noteiktam cilvēku/ģimeņu 
skaitam, tas ir atļaut cilvēkiem mācīt 
vienam otru, piem. tētis grib iemācīt 
dēlu vadīt mašīnu. "Nav problēmu!", 
galvenais lai ir gan mācekļa baltās 
tiesības, gan vecāka tiesības un 
cilvēki varēs īrēt un droši izmantot 
doto trasi! 

Galvenais to atjaunot, ideju 

aktualizēt un "aizžogot" trasi 
neļaujot tagadējajiem pusaudžu vai 
pieaugušajiem narkomāniem un 
dzērājiem tikt iekšā. 

infrastruktūru”, tas tiks ņemts vērā, 
plānojot attīstības programmā 
iekļaujamās rīcības un investīciju 
projektus. 

24.  “Kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana 
un atjaunošana. 
Cietokšņa teritorijas 
kompleksa attīstība. 
Daugavpils pilsētas 
vēsturiskā centra 
infrastruktūras 
pilnveidošana”, Prioritāri 
attīstāmās teritorijas un 
darbības funkcionālā 

Priekšlikums konkrēto punktu 
pilnveidot un sākt cietokšņa 
teritoriju pilnvērtīgi pozicionēt 
kā arhitektūras un 
kultūrvēstures pieminekli, 
tādējādi pārveidot ēku izskatu 
(tajā skaitā dzīvojamo), kuras 
neiederas tajā stilā. 

Cietokšņa kultūrvēsturiskā teritorijas 
daļa sastāv no klasiskā arhitektūras 
stila, kā arī no citu stilu būvēm, kas 

neiederas cietokšņa teritorijas 
koptēlā. Es ieteiktu pārveidot visu 
pārējo stilu būves, lai tās izskatītos 
līdzīgi tam stilam, kas pirmatnēji bija 
Daugavpils cietoksnī, tad visa 
teritorija būtu līdzīga, kas padarītu to 
par pilnvērtīgu kultūrvēsturisko 
pieminekli. 

Pieņemts zināšanai.  

Stratēģija iezīmē pašvaldību ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, stratēģiskos 
mērķus, attīstības prioritātes, kas tālāk 
būs par pamatu pašvaldību attīstības 
programmā iekļaujamām rīcībām un 
investīciju projektiem. Priekšlikums 
attiecināms uz Attīstības programmas 
rīcības plāna U71. “Atjaunot un attīstīt 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
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telpā “Kodols” Daugavpilī, 
4.7 nodaļa, 74.lpp 

infrastruktūru un materiāli tehnisko 
bāzi”, tas tiks ņemts vērā, plānojot 
attīstības programmā iekļaujamās 
rīcības un investīciju projektus. 

25.  66.lpp 11. punkts Daugavas kreisā krasta 
labiekārtošana 1. maija ielas 
(Judovkā) beigās var iznākt 
Daugavas krastā. Tur ir neliela 
attīrīta vieta, kur rajona 
iedzīvotāji peldas. Tā vieta nav 
pietiekami tīra un 
labiekārtota, tāpēc varētu 
attīrīt teritoriju, novietot 
atkritumu tvertnes un 

pārģērbšanās kabīnes, un pāris 
soliņus, un vietu kur nolikt 
velosipēdus. 

Karstā laikā bieži cilvēki dodas uz 
peldvietām, tāpēc lai Judovkas 
rajona iedzīvotājiem nevajadzētu 
tālu doties pludmales iekārtošana ir 
labs risinājums. Cilvēki uz šo vietu 
dodas vai nu ar kājām vai nu ar 
velosipēdiem, tāpēc stāvvieta 
mašīnām  nav nepieciešama. 
Jelgavā, Lielupes krastā ir iekārtota 
pludmale, tāpēc pie mums arī varētu 
tādu iekārtot. 
https://www.pilsetsaimnieciba.lv/cat

egory/pilsetas-peldvietas/ 

Pieņemts zināšanai.  

Stratēģija iezīmē pašvaldību ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, stratēģiskos 
mērķus, attīstības prioritātes, kas tālāk 
būs par pamatu pašvaldību attīstības 
programmā iekļaujamām rīcībām un 
investīciju projektiem. Priekšlikums 
attiecināms uz Attīstības programmas 
rīcības plāna U69. “Attīstīt publisko 
ūdeņu izmantošanu un 
apsaimniekošanu”, tas tiks ņemts vērā, 
plānojot attīstības programmā 
iekļaujamās rīcības un investīciju 
projektus. 

26.  1. redakcija, 4.5 nodaļa, 
66.lpp., 8.punkts 

“Vadlīnijas teritorijas 
attīstības plānošanai 
Daugavpilī funkcionālā 
telpā “Daba””. 

Papildināt 8.punktu ar šādu 
teikumu: “Paplašināt dzeramā 
ūdens krānu punktu tīklu visā 
Daugavpils pilsētas teritorijā.” 

Tas samazinātu ar ūdeni pildītu PET 
pudeļu pirkšanu un izplatīšanu 
iedzīvotāju vidū, jo tad cilvēki ņemtu 
līdzi savu daudzkārt lietojamo ūdens 
pudeli, lai ieliet tajā ūdeni, ņemot 
vērā to, kas tas ir par brīvu, kā arī tas 
ir videi draudzīgāks ūdens iegūšanas 
risinājums. Šādi ūdens punkti būtu 

Pieņemts zināšanai. 

Priekšlikums attiecināms uz attīstības 
programmu, kurā noteiktas vidēja 
termiņa prioritātes un pasākumu 
kopums pašvaldības attīstības 
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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 

īpaši nepieciešami Stropu aktīvās 
atpūtas trasē un Centrālajā parkā, jo 
cilvēki nodarbojoties ar sportu un 
padzeroties ūdeni, var remdēt 
slāpes, kā arī nezaudēt spēkus fizisko 
aktivitāšu laikā. Savukārt tūristi, arī 
izvairītos no ūdens pirkšanas veikalos 
vai kioskos, zinot, ka pastāv 
bezmaksas ūdens punkti, kur var 
ieliet ūdeni savā pudelē. 

stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa 
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

Priekšlikums attiecināms uz Attīstības 
programmas rīcības plāna U61. 
“Pielāgoties klimata pārmaiņām, 
ieviešot atbilstošus risinājumus 
dažādiem ar tām saistītiem riskiem un 
iespējām”, t.sk. šis uzdevums paredz 
bezmaksas dzeramā ūdens brīvkrānu 
ierīkošanu publiskajā ārtelpā. 

27.  Vadlīnijas teritorijas 
attīstības plānošanai 
Daugavpilī funkcionālā 
telpā “Daba” 

9.punkts 66.lpp 

Sadarboties ne tikai ar 

Daugavpils Universitāti, bet arī 
aptaujāt Augšdaugavas 
novada iedzīvotājus.(Ievietot 
aptauju Daugavpils.lv 

mājaslapā) 

Svarīgi apzināt vietējo iedzīvotāju 
viedokļus un uzklausīt ieteikumus, lai 
uzlabotu plānošanu. 

Pieņemts zināšanai.  

Pirms Stratēģijas izstrādes tika izzināts 
pašvaldību iedzīvotāju un uzņēmēju 
viedoklis, organizējot aptauju. 
Pašvaldību mājaslapās tika izvietota 
informācija par aptaujas norisi un 
aicinājums ikvienam piedalīties tajā. 
Aptaujas rezultāti tika apkopoti un 
ņemti vērā, izstrādājot jaunā 
plānošanas perioda attīstības 
plānošanas dokumentus. Stratēģijas un 
Attīstības programmas īstenošanas 
novērtēšanas un uzraudzības kārtība 
paredz organizēt iedzīvotāju aptauju 
vismaz reizi trīs gados, Attīstības 
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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 

programmā iezīmētas rīcības 
sabiedrības iesaistes palielināšanai 
lēmumu pieņemšanas procesos un 
plānošanā. 

28.  56.lpp, Vadlīnijas 
teritorijas attīstības 
plānošanai Daugavpilī 
funkcionālā telpā 
“Industrija”, 1) punkts 

Veidot jauno uzņēmēju 
tirdziņus vai pasākumus, kur 
ikviens jaunais uzņēmējs, 
nemaksājot naudu par iespēju 
piedalīties šajā pasākumā, 
spētu pārdot savu preci un 
iepazīstināt Daugavpils 
pilsētas un apkārtnes 
iedzīvotājus ar saviem 
pakalpojumiem. 

Jaunie uzņēmēji veicina mūsu 
pilsētas attīstību un atpazīstamību, 
tāpēc ir jāsniedz šiem cilvēkiem un 
uzņēmumiem iespēja kļūt 
atpazīstamiem un iegūt pircējus. 

Pieņemts zināšanai.  

Stratēģija iezīmē pašvaldību ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, stratēģiskos 
mērķus, attīstības prioritātes, kas tālāk 
būs par pamatu pašvaldību attīstības 
programmā iekļaujamām rīcībām un 
investīciju projektiem. Priekšlikums 
attiecināms uz Attīstības programmas 
rīcības plāna U41. “Veicināt 
uzņēmējspēju apguvi un jauno 
uzņēmēju attīstību”, tas tiks ņemts 
vērā, plānojot attīstības programmā 
iekļaujamās rīcības, konkrētus 
pasākumus un investīciju projektus. 

29.  Fiziska persona 

(rakstisks 

priekšlikums, 
iesniegts 

Augšdaugavas 
novada 

pašvaldībā)  

27.lpp. attēls Attīstības 
centru iedalījums un 
izvietojums 

Laucese – kopienas attīstības 
centrs kartē izvietots 
nekorekti (dārzniecība) 

Laucese atrodas un ir Laucesas 

pagasta bibliotēkā 

Ņemts vērā.  

Kopienas attīstības centra Laucese 
atrašanās vieta precizēta. 

 

149



 

 

 
  III.  ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS APSTIPRINĀŠANA  

 

 

10. LĒMUMI PAR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS APSTIPRINĀŠANU   
 

10.1. Daugavpils domes lēmums: 

Daugavpils domes 2021.gada 14.oktobra sēdes lēmums Nr.654 (prot. Nr.41, 17.§) “Par Daugavpils 

valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu”. 
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10.2. Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmums: 
 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra sēdes lēmums Nr.171 (protokols Nr.11., 1.&) “Par 

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 
apstiprināšanu”. 
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Aug5daugavas novada pa5valdTba

Dome

ReE. Nr.40900036310, Rieas iela 2, Daugavpils, LV -5401,tj.]tr.65422238,
www.augsdaugavasnovads,lv

LEMUMS
Daugarpilr

2021.gada 14.oktobn

e-pasts pasts@augsdaugavasnovads.lv,

Nr.171

Protokols Nr.l1., l.&

Par Daugavpils valstspilsatas un Augsdaugavas novada ilgtspeiigas attrsttbas

stlategijas lTdz 2030.gadarn apstiprinasanu

Pamatojoties uz likuma "l,ar pasvaldtbam" 14.pan1a otras dalas 1.punktu, ,{ttistTbas
plSnoianas sistcmas likuma 6.pan1a cetu(o dalu, Teritorijas attistlbas planosanas likuma
5.panta pirmas dalas 3.punktu, l2.panta pirmo un ceturto da!u, 21.panta 3.punktu,
Administrallvo teritoriiu un apdz-Ivoto vietu likuma parejas notcikuuu 9. un 25.punktu,
Ministru kabineta 2014.gada l4.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par paSvaldTbu

teritorijas attistrbas planosanas dokumentiem" 2.1, 3., 20.t un 68.punktu, +emot vCrA

Latgales plenoSanas regiona poziuvo atzinumu (2021.gada 2l.septembra vestule
Nr.2.4.3/3 17), Augidaugavas novada paSvaldibas dome, balsojot ar l4 balsrm par (Vitdliis
Aizbalts, Janis Belkovskis, Maigurs Krievans, Arvids Kucins, Pavils Kveders, Reinis Licis,
Aleksejs Mackcvids, Dainis Millers, Gunta Okmane, Dzintan PabCrzs, Aivars Rasdevskis,
Deniss Sarat'a+uks, Aleksandrs Sibircevs, Regina l'amanc), pret nav, atturas nay,
nolemj:

l. Apstiprinat Daugavpils valstspilsetas un AugSdaugavas novada ilgtspejigas
attTstTbas strateAiiu lTdz 2030.Badam (turpmak StmteEija) (piclikuma).

2. Lcmumu par Strategijas apstiprindsanu piecu darbdienu IaikA pec ta spekA stasanas
ievictot paSvaldtbas umekla vietnc www.a

AugSdaugavas novada paSvaldtbas

domes pdekssedetajs A.Kucins
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11. PAZIŅOJUMI PAR ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS APSTIPRINĀŠANU   
 

 

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

zinas/apstiprinata-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategija-lidz-

2030.gadam (21.10.2021.) 

 

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

unveidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana/  
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10/22/21, 9:40 AM APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒ…

https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/apstiprinata-daugavpils-valstspilsetas-un-augsdaugavas-novada-ilgtspejigas-attisti… 1/1

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

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada
pašvaldības dome 14.oktobrī apstiprināja abu
pašvaldību kopīgo ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju, kas būs spēkā līdz 2030.gadam.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības
hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts
pašvaldības attīstības redzējums jeb vīzija,
stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskā
struktūra, vērtējot teritorijas attīstību
ilgtermiņā.

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

 

21.10.2021, 15:46  91
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10/22/21, 11:15 AM Jaunveidojamā Augšdaugavas novada attīstības plānošana - Augšdaugavas novada pašvaldība

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/jaunveidojama-augsdaugavas-novada-attistibas-planosana/ 1/3

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

Ir apstiprināta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumi par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada

kopīgas attīstības programmas un Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgas ilgtspējīgas

attīstības stratēģijas izstrādes gaitu

Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumi:

2021.gada 14.oktobra lēmums Nr.171 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības

stratēģijas līdz 2030. gadam apstiprināšanu”

Ir apstiprināta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attītt stītt bas stratēģija

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējījj gas attīī ītt stīī ītt bas stratēģija

Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumi:

2021.gada 14.oktobra lēmums Nr.171 rr “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējījj gas īī attītt stīī ītt bas

stratēģijas līll dz 2030. gadam apstiprinīī āšanu”
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