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VĪZIJA
2027.gadā Daugavpils ir pilsēta, kas nepārtraukti mainās un attīstās, aicina viesus iepazīt to kā Eiropas kultūras pilsētu. Vērienīgie starptautiskie festivāli nes 
Daugavpils vārdu valstī un pasaulē. Daugavpils ir pilsēta, kur var piepildīt savus sapņus un ieceres, tajā var gūt konkurētspējīgu izglītību, pilnveidoties, attīstīt 
radošu uzņēmējdarbību un pilnvērtīgi atpūsties. Daugavpils iedzīvotāji orientējas Latgales, Latvijas un pasaules kultūras norisēs, pilsētā ir pieejami un pieprasīti 
augsta līmeņa kultūras pasākumi atjaunotās kultūras iestādēs.

Pilsētas tēls tiek paspilgtināts ar jaunām kultūrvietām, pašvaldība un uzņēmēji sadarbojas ar pilsētas māksliniekiem. Daugavpils cietoksnis un vēsturiskais 
centrs ir labiekārtoti, vēsturiskās ēkas tiek renovētas, tajās atvērtas kafejnīcas, veikali, ekspozīcijas, darbnīcas. Atjaunota un modernizēta Stropu estrāde un tās 
apkārtne, kurā tāpat kā jaunuzceltajā Oskara Stroka koncertzālē notiek kvalitatīvi pasākumi - gan Latgales Dziesmu un deju svētki, gan koncerti ar Daugavpils 
profesionālajiem mūzikas kolektīviem un viesmāksliniekiem. Renovētajā Daugavpils muzejā  viesi interaktīvā veidā var iepazīties ar pilsētas aizraujošo vēsturi. 
Daugavas promenāde un pilsētas parki ar radošām norisēm ir iemīļota pilsētnieku atpūtas vieta. Apkaimju biedrības rūpējas par mikrorajonu labiekārtošanu un 
kopienu svētku veidošanu. 

Daugavpilī ciena un saglabā kultūras mantojumu, pilsēta ir iecienīts kultūras un sakrālā tūrisma galamērķis.
Daugavpilieši ir saliedēta, izglītota, kulturāla un uz pozitīvām pārmaiņām orientēta kopiena, kas ar toleranci un empātiju izturas pret citādo.  

VĒRTĪBAS

DAUGAVPILS KULTŪRAS 
ATTĪSTĪBAS VIDĒJA TERMIŅA 
PRIORITĀTES UN RĪCĪBAS VIRZIENI

DAUGAVPILS PILSĒTAS KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021-2027 

1.PRIORITĀTE: 
Radošs, kultūrizglītots, kultūrā aktīvs iedzīvotājs.   
Daugavpils ir vieta, kur pieejams daudzveidīgs un laikmetīgs kultūras pakalpojumu 
klāsts dažādām iedzīvotāju grupām, kas veido pievilcīgu dzīves vidi un ceļ iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti.

4.PRIORITĀTE: 
Ilgtspējīga, mērķtiecīga un līdzdalīga kultūras pārvaldība.    
Daugavpilī tiek īstenota atklāta, mērķtiecīga un progresīva kultūrpolitika, ņemot vērā 
dažādu kultūras un radošā sektora pārstāvju intereses, veicinot savstarpēju sadarbību 
un līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

2.PRIORITĀTE: 
 Iekļaujoša un kultūrvēsturisko mantojumu respektējoša kultūrvide.    
Daugavpils ir vieta, kur rūpējas par kultūras un vēstures mantojumu, tradīcijas mainās 
līdzi laikmetam, respektējot vēsturisko mantojumu – iedzīvotāji izjūt piederību unikālai 
dzīves vietai. Kultūrvēsturiskās vērtības tiek saglabātas, pētītas un popularizētas, lai 
veidotu domājošu uz vērtībām orientētu sabiedrību, padarītu Daugavpils bagāto 
kultūrvēsturisko mantojumu izprotamu un pieejamu plašai sabiedrībai, veicinātu 
novada iedzīvotāju lokālpatriotismu un identitātes sajūtu.

3.PRIORITĀTE: 
Kultūras un radošo industriju nozaru dinamiska izaugsme. 
Daugavpils ir atpazīstams kultūras tūrisma galamērķis Austrumeiropā, kas piedāvā 
starptautiska mēroga kultūras notikumus. Daugavpils kā vēsturiski izglītojošas, 
augstvērtīgu mākslas norišu un atpūtas vietas atpazīstamība tiek veidota, lai 
palielinātu vietējo un ārvalstu tūristu plūsmu Daugavpilī un apkārtnes tūrisma 
objektos, tā veicinot ekonomisko izaugsmi. 
Daugavpils ir iedvesmojoša vieta radošai uzņēmējdarbībai, kur pieejams atbalsts 
profesionālai izaugsmei. Augstas pievienotās vērtības radošās ekonomikas attīstība 
tiek veicināta, pilnvērtīgi izmantojot pieejamos kultūras resursus un radošo jomu 
darbaspēku.

Daugavpils ir dinamiska nacionālas un Eiropas nozīmes kultūras pilsēta pie Latvijas austrumu robežas; tā nodrošina daudzveidīgu un laikmetīgu kultūras 
piedāvājumu, rosina radošo brīvību un pašizpausmi, rūpējas par kultūras mantojumu un veido iedzīvotāju piederības izjūtu pilsētai.

Ÿ Valstiskums, pilsoniskā apziņa un līdzdalība.
Ÿ Daudzveidība un cieņa pret dažādību.
Ÿ Solidaritāte un dialogs - vēlme rast kopīgu valodu.
Ÿ Pārmantojamība un tradīciju pēctecība.
Ÿ Radošums, atvērtība un izaugsme.
Ÿ Iekļaušana un piederība.

RĪCĪBAS:
Ÿ Daudzveidīgas un mūsdienīgas kultūras un mākslas 

norises pilsētā.   
Ÿ Pašorganizētas un iekļaujošas kultūras aktivitātes.
Ÿ Kultūrizglītības iespējas mūža garumā.

RĪCĪBAS:
Ÿ Kultūras mantojuma saglabāšana un iedzīvināšana.
Ÿ Estētisks pilsētvides dizains un publiskā māksla.
Ÿ Iekļaujošas kultūrvietas pilsētas centrā un apkaimēs.

RĪCĪBAS:
Ÿ Uzņēmīgi, augsti profesionāli un konkurētspējīgi kultūras 

un radošā sektora profesionāļi.
Ÿ Kultūras un radošo industriju uzņēmējdarbības attīstības 

atbalsts.
Ÿ Kultūras infrastruktūras attīstība un tehnoloģisko 

jauninājumu ieviešana.
Ÿ Nacionālas un starptautiskas nozīmes kultūras 

piedāvājuma veidošana.

RĪCĪBAS:
Ÿ Ilgtspējīga, mērķtiecīga un vienota kultūras sektora 

pārvaldība
Ÿ Sadarbības platformas nodrošināšana kultūras sektora 

dažādiem dalībniekiem.
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