VTP4 Videi draudzīga un integrēta
mobilitāte
VTP5 Spēcīga, patstāvīga
nozaru pārvaldība un
sinerģija

RV20 Iekšējā
U75. Attīstīt gājēju un velosatiksmes infrastruktūru
sasniedzamība U76. Uzlabot satiksmes un saistīto infrastruktūru drošības un
un mobilitāte
sasniedzamības veicināšanai
U77. Sekmēt savienojumu un multimodālu mobilitātes punktu attīstību
U78. Veicināt elektromobilitātes, mikromobilitātes un dalītā transporta
veidu attīstību
U79. Sekmēt alternatīvu pārvietošanās veidu un pakalpojumu attīstību
U80. Īstenot datos balstītu satiksmes infrastruktūras un mobilitātes
attīstības plānošanu
RV21 Ārējā
U81. Pilnveidot ārējo sasniedzamību un infrastruktūru, sekmējot
sasniedzamība
integrētas multimodālas mobilitātes sistēmas attīstību
un mobilitāte
U82. Sekmēt infrastruktūras savienojamību ar TEN-T tīklu
U83. Attīstīt Daugavpils lidlauka infrastruktūru un pakalpojumus
RV22
U84. Attīstīt videi draudzīgus sabiedriskā transporta pakalpojumus un
Sabiedriskais
infrastruktūru
transports
U85. Veicināt pasažieru pārvadājumu pieejamību
RV23
U86. Attīstīt mūsdienīgus un klientorientētus pakalpojumus (t.sk. vienas
Pašvaldības
pieturas aģentūras princips)
U87. Pilnveidot un modernizēt pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo
pakalpojumi
infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
RV24
U88. Uzlabot sabiedrības informēšanu un iesaisti lēmumu pieņemšanā
Pārvaldība un U89. Nodrošināt efektīvu pašvaldības darbību un savstarpējo
komunikācija
komunikāciju
U90. Pilnveidot pašvaldības pārvaldes infrastruktūru un materiāli tehnisko
bāzi
RV25 Attīstības U91. Īstenot sadarbību reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī
sadarbība

HORIZONTĀLĀS PRIORITĀTES: vienlīdzīgu iespēju politika, līdzsvarota teritorijas attīstība,
klimatneitralitāte, pielāgošanās spēja, klimatnoturība, Covid-19 seku mazināšana, dabas
un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, kultūrvēsturiskais mantojums, sadarbība,
komunikācija, ilgtspējība, inovācija, viedie risinājumi, vides pieejamība.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTERMIŅA PRIORITĀTES
SM4 Efektīva

SM1 Labklājīga un
laimīga sabiedrība

SM2 Ekonomikas
izaugsme

SM3 Sasniedzama un kvalitatīva
lauku un urbānā telpa

pašvaldību
pārvaldība un
attīstīta sadarbība

IP1 Daudzveidīga,
atvērta un integrēta
vietēja kopiena

IP2
Uzņēmējdarbības
attīstība

IP3 Klimatneitrāla vide

IP4
Sadarbība un
pārvaldība

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

Daugavpils
pilsēta
un Augšdaugavas Daugavpils valstspilsēta un Augšdaugavas
novads – iedzīvotāju skaita ziņā lielākā
novads
un ekonomiski nozīmīgākā valstspilsēta ar
Vīzija 2030

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
Vidēja termiņa prioritāte VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena raksturo
uz sabiedrības identitāti un kultūru, uz izglītības, veselības, sociāliem un drošības
publiskajiem pakalpojumiem vērstas aktivitātes.
Vidēja termiņa prioritāte VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga
uzņēmējdarbības vide raksturo esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem piemērotu vidi
un pašvaldības atbalstu šādas vides veidošanā, sadarbības stiprināšanu, attīstītu
nodarbinātību, dažādus jaunievedumus un tūrisma attīstību.
Vidēja termiņa prioritāte VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra raksturo
pašvaldības darbu mājokļu pieejamības veicināšanā, klimata pārmaiņu mazināšanā,
publiskās ārtelpas un teritorijas pārvaldībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Vidēja termiņa prioritāte VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte raksturo
ilgtspējīgas mobilitātes sistēmas veidošanu, gan no integrētas infrastruktūras, gan
videi draudzīgu pārvietošanās veidu skatpunkta.
Vidēja termiņa prioritāte VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un
sinerģija raksturo pašvaldības sniegto pakalpojumu attīstību, pārvaldības un
komunikācijas uzlabošanu jaunajā Augšdaugavas novadā, kas sastāv no 27
administratīvajām vienībām, un Daugavpils pilsētā, kā arī savstarpējās
sadarbības attīstību.

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

www.augsdaugavasnovads.lv

Rīcības
virzieni

Uzdevumi

RV1 Iekļaujoša U1. Veicināt sabiedrības iesaisti, pašiniciatīvu un lokālpatriotismu
kopiena
U2. Sekmēt nevalstiskā sektora darbību un ilgtspēju
U3. Attīstīt sociāli iekļaujošu un integrētu vidi
RV2 Latgales
un Sēlijas
identitāte

U4. Veicināt Sēlijas identitātes saglabāšanu un attīstību
U5. Veicināt Latgales identitātes saglabāšanu un attīstību
U6. Saglabāt un attīstīt nemateriālo (kultūrvēsturisko) mantojumu un
tradīcijas
U7. Sekmēt muzejdarbības un novadpētniecības attīstību

VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena

RV3 Kultūrvide U8. Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu
piedāvājumu
U9. Attīstīt pašorganizētas un iekļaujošas kultūras aktivitātes
U10. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
U11. Attīstīt reģionāla un starptautiska mēroga kultūras infrastruktūru
RV4 Izglītība
un prasmes

U12. Nodrošināt pieejamu, iekļaujošu un kvalitatīvu vispārējo izglītību
U13. Dažādot un nodrošināt kvalitatīvu interešu un profesionālās ievirzes
izglītību
U14. Pilnveidot un attīstīt zināšanas un prasmes dažādām mērķa grupām
visa mūža garumā
U15. Veicināt darba tirgus pieprasījumam atbilstošu izglītības
piedāvājumu
U16. Pilnveidot profesionālās un augstākās izglītības kvalitāti un
pieejamību
U17. Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi

RV5 Sports un
aktīvā atpūta

U18. Nodrošināt daudzveidīgas sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes
U19. Sekmēt augstu sasniegumu sporta attīstību
U20. Veicināt veselīgu dzīvesveidu
U21. Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli
tehnisko bāzi
U22. Attīstīt reģionāla un starptautiska mēroga sporta infrastruktūru

RV6 Sociālā
aizsardzība un
pakalpojumi

U23. Pilnveidot sociālās palīdzības un pakalpojumu nodrošinājumu un
kvalitāti
U24. Nodrošināt kvalitatīvus un sabiedrībā balstītus sociālos
pakalpojumus
U25. Pilnveidot sociālo pakalpojumu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi

RV7 Veselības
aprūpe un
veicināšana

U26. Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidi un pieejamību
U27. Attīstīt veselības veicināšanu un labbūtību
U28. Attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi

RV8 Prioritāro
mērķgrupu
politikas

U29. Atbalstīt jaunatnes iniciatīvas un aktivitāti
U30. Īstenot atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, remigrantiem
U31. Īstenot senioru atbalsta pasākumus

RV9 Drošība
un civilā
aizsardzība

U32. Uzlabot sabiedrisko kārtību un sniegtos pakalpojumus
U33. Pilnveidot civilās aizsardzības pasākumu efektivitāti
U34. Pilnveidot sabiedriskās kārtības un drošības infrastruktūru un
materiāli tehnisko bāzi
U35. Veicināt iestāžu sadarbību drošības sajūtas uzlabošanā

VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra

Vidēja
termiņa
prioritātes

VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga
uzņēmējdarbības vide

STRATĒĢISKĀ MATRICA VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU ĪSTENOŠANAI
RV10 Uzņēmējdarbības
atbalsts

U36. Veicināt iesaistīto pušu sadarbību ekonomiskās vides attīstībā
U37. Pilnveidot uzņēmējdarbības vides atbalsta pasākumus
U38. Attīstīt infrastruktūru un pakalpojumus uzņēmējdarbībai
U39. Veicināt pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku
RV11
U40. Veicināt darbaspēka piesaisti un attīstību
Nodarbinātības U41. Veicināt uzņēmējspēju apguvi un jauno uzņēmēju attīstību
attīstība
U42. Sekmēt zināšanu un sudraba ekonomikas attīstību
U43. Veicināt radošo industriju un radošās uzņēmējdarbības attīstību
RV12
U44. Nodrošināt inovācijas atbalstošu vidi un infrastruktūru
Inovācija un
U45. Sekmēt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu
digitalizācija
attīstību
U46. Veicināt digitālo transformāciju
U47. Attīstīt zinātnes parka infrastruktūru un pakalpojumus
U48. Sekmēt zinātnes un pētniecības attīstību augstākās izglītības
iestādēs
RV13 Tūrisms U49. Sekmēt teritorijas atpazīstamību un uzlabot tēlu
U50. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi
U51. Veicināt iesaistīto pušu sadarbību tūrisma vides attīstībā
U52. Sekmēt kultūrtūrisma un radošā tūrisma attīstību
U53. Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru
RV14
U54. Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu un veicināt jaunu mājokļu
Pieejams un
būvniecību
energoefektīvs U55. Veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitāti
mājoklis
U56. Uzlabot daudzdzīvokļu ēku un tām piegulošo teritoriju
apsaimniekošanu
RV15
U57. Veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu
Enerģētika un U58. Modernizēt un attīstīt siltumapgādes sistēmas
klimatnoturība U59. Īstenot energoefektīvus un klimatnoturīgus pasākumus
U60. Veicināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti un AER izmantošanu
U61. Pielāgoties klimata pārmaiņām, ieviešot atbilstošus risinājumus
dažādiem ar tām saistītiem riskiem un iespējām
U62. Attīstīt sabiedrības informēšanu un izglītojošus pasākumus
RV16
U63. Veicināt neapsaimniekoto īpašumu un degradēto teritoriju
Teritorija un
apsaimniekošanu un revitalizāciju
infrastruktūra U64. Sekmēt pašvaldības īpašumu pārvaldību un neapsaimniekoto
teritoriju sakārtošanu
U65. Attīstīt ilgtspējīgas ūdenssaimniecības, meliorācijas infrastruktūru un
pakalpojumus
U66. Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un aprites
ekonomiku
U67. Sekmēt sadarbību publiskās inženiertehniskās infrastruktūras
pilnveidē
RV17 Publiskā U68. Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
ārtelpa
U69. Attīstīt publisko ūdeņu izmantošanu un apsaimniekošanu
U70. Uzlabot kapsētu teritoriju apsaimniekošanu un pakalpojumus
RV18 KultūrU71. Atjaunot un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru un
vēsturiskais
materiāli tehnisko bāzi
mantojums
RV19 Vide un
U72. Sekmēt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu
dabas resursi
U73. Sekmēt vides aizsardzību un vides stāvokļa uzlabošanu
U74. Veicināt ainavisko vērtību saglabāšanu un izkopšanu

