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IV. ESOŠĀ SITUĀCIJA 

 

1. Vispārējā informācija 

 
1.attēls 
Daugavpils ģeogrāfiskā 
atrašanās.  
Eiropa, Baltijas jūras 
reģions. 

 

 
      

Daugavpils ir otrā lielākā un nacionālas nozīmes Latvijas pilsēta, Latgales plānošanas 

reģiona lielākā pilsēta. Daugavpils pilsēta atrodas pie Latvijas austrumu robežas un ir 

nozīmīgs sociāli ekonomiskās attīstības centrs Baltijā.  

 

Daugavpils pilsēta 2005. gadā svinēja 730 gadu jubileju. Vēstures gaitā pilsēta 

vairākkārt mainījusi savu atrašanās vietu un tikusi saukta dažādi: Dinaburga (1275-

1656), Borisogļebska (1656-1667), atkal Dinaburga (1667-1893), Dvinska (1893 –

1920), kopš 1920. gada – Daugavpils. Kari un liela mēroga pārbūves ir gandrīz 

pilnība iznīcinājušas pirmo pilsētas apbūvi un plānojumu. Daugavpils kā 

pilsētbūvniecības pieminekļa galvenā vērtība ir tā, ka pilsēta pilnīgi no jauna tika 

radīta XIX gs. Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnis ir ievērojama fortifikācijas būve, 

vienīgā šāda veida un mēroga Baltijas valstīs. Cietoksnis ir stilistiski viengabalains 

klasicisma stila ansamblis, kura plānojuma pamatā ir nocietināta pilsēta ar regulāros 

kvartālos sadalītu teritoriju. 

 

Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis ļāvis pilsētai attīstīties par nozīmīgu pakalpojumu 

centru reģionā ar ietekmes zonu gan Latvijā, gan Lietuvā un Baltkrievijā.  

 

Pilsēta izvietota Austrumlatvijas zemienes Dienvidaustrumu malā. Pilsētas lielākā 

daļa atrodas senās Daugavas gultnē, kas pilsētas teritorijā ir šaura. Pilsēta 

izvietojusies Daugavas abos krastos. Upes garums pilsētas teritorijā – 16 km.  

Pilsētas kopējā platība 7248 ha. Atbilstoši pilsētas teritorijas plānojumam pilsētas 

administratīvā teritorija ir sadalīta vairākos rajonos jeb mikrorajonos. Daugavas 

labajā krastā atrodas 13 mikrorajoni (tai skaitā Vēsturiskais centrs un Cietoksnis),  
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Daugavas kreisajā krastā 4 mikrorajoni. Daugavpils pilsētas teritorija robežojas ar 

Līksnas, Naujenes, Tabores, Lauceses, Kalkūnu pagasta teritorijām, kas ietilps 

plānotā Daugavpils novada sastāvā. 

Iedzīvotāji 

Daugavpilī 2007. gada sākumā dzīvoja 108 091 iedzīvotāji. Izdzīvotāju blīvums – 

1510 cilv./kv.km.  

 

2. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņu dinamika 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

114 481 113 409 112 609 111 231 110 379 109 482 108091 
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Avots: Centrālās statistikas pārvaldes dati 

3. attēls 
 Iedzīvotāju sadalījums 
pēc pilsonības  
(uz 01.01.2007.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avots: Centrālās 
statistikas pārvaldes dati  

pilsoņi

73%

nepilsoņi

24%

ārvalstnieki

3%

 
 

Latvijā 2006.gada 1. janvārī 68% iedzīvotāju dzīvoja pilsētās un 32% laukos. 

Daugavpilī dzīvo 30,4% no visiem Latgales iedzīvotājiem.  

Uz 2007. gada 1.janvāri Daugavpils rajonā bija 40 069 iedzīvotāji. Salīdzinot ar 

2001.gadu, iedzīvotāju skaits 2007.gadā samazinājās par 1763 cilvēkiem. Arī 

iedzīvotāju blīvums laikā no 2001. līdz 2007. gadam samazinājās no 16,77 līdz 16,07 

iedzīvotājiem uz 1 km². Ir vērojama tendence, ka cilvēki no lauku apvidiem pārceļas 

uz dzīvi Daugavpilī vai citām pilsētām. Savukārt jaunieši, kas dodas studēt uz citām 

republikas pilsētām, bieži vien neatgriežas rajonā. 
1
  

 

 

                                                 
1
 Pašvaldību apvienošanās projekts Daugavpils novada izveidei, 1.redakcija 
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Latgales reģionā 2006. gadā bija viszemākais iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes 

līmenis (57,9%) Latvijā (valstī vidējais 64,5%). 2005. gadā Daugavpilī ekonomiski 

aktīvo iedzīvotāju skaits bija 49,0 tūkstoši cilvēku jeb 67,2%. Valstī kopumā ir neliela 

pieauguma tendence, arī Latgales reģionā iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes līmenis 

palielinās. Darba meklētāju īpatsvars Latgalē ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā 

2006. gadā Latgalē bija lielākais valstī (10,8%), kamēr valstī vidēji tikai 7 %. 

Daugavpilī reģistrētais bezdarba līmenis 2006. gadā bija 6,7%, kas ir aptuveni divas 

reizes mazāks kā vidēji Latgalē (14,1%) un nedaudz lielāks, nekā vidēji Latvijā (3%). 

2006. gadā bija reģistrēti 3166 bezdarbnieki, tajā skaitā ilgstošie bezdarbnieki bija 

383. Bezdarba līmenis 01.01.2008. – 4,31%, reģistrēto bezdarbnieku skaits 

01.01.2008. – 2 112 cilvēki. 

 
4.attēls 
Iedzīvotāju galvenās vecuma 
grupas (2007.gada sākumā) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots: Centrālās statistikas 
pārvaldes dati 
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Daugavpilij ir raksturīgs negatīvs iedzīvotāju migrācijas saldo, kas liecina, ka 

iedzīvotāji strauji aizplūst uz citiem reģioniem Latvijā un ārvalstīm. Šī tendence ir 

raksturīga arī Latgalei kopumā. 

 

1.tabula. Dzīves kvalitātes indeksa salīdzinošie rādītāji Daugavpilī, Rīgā un Latvijā. 
2
 

Dzīves kvalitātes 

indeksa komponenti 

Indikatori dzīves kvalitātes 

pārmaiņu vērtējumam 

Rādītāja 

absolūtā 

vērtība 2006. 

gadā 

Daugavpils 

Rādītāja 

absolūtā 

vērtība 2006. 

gadā Rīga  

Rādītāja 

absolūtā 

vērtība 

2006. gadā 

Latvija 

vidējais 

Iedzīvotāju skaits  109 482 727 578 2 294 590 

Materiālā labklājība Mēneša vidējā bruto darba 

samaksa sabiedriskajā sektorā 

275 409 350 

Nodarbinātība, 

iespēja iesaistīties 

darba tirgū 

Nodarbināto iedzīvotāju 

īpatsvars 15-74 gadu vecuma 

grupā (%) 

66,6% 65,3% 66,3% 

Veselība, sociālā 

drošība 

Ārstu skaits uz 10 000 

iedzīvotājiem (gada beigās) 

40,5 63,6 35,8 

Izglītība zināšanu 

līmenis 

Mācībās vispārizglītojošās 

skolās iesaistījušos jauniešu 7-17 

gadu vecuma grupā (%) 

(13 284)  

12,1% 

(87 402) 

12,0% 

(298 516) 

13% 

 Fiziskā drošība Noziedzīgo nodarījumu skaits 

uz 100 000 iedzīvotājiem 

Mirušo skaits no ārējiem nāves 

1790 

 

 

2750 

 

 

2240 

 

 

                                                 
2
 Avots: Centrālās statistikas pārvaldes dati 
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cēloņiem uz 100 000 

iedzīvotājiem 

 

22,6 

 

144,1 

 

141,3 

Mājoklis Dzīvojamā platība m2 vidēji uz 

cilvēku (gada beigās) 

28,3 33,3 36,4 

Ģimene Summārais dzimstības 

koeficients 

1,063 1,36 1,353 

 

Atbilstoši iedzīvotāju aptaujai (SAK un DU, 2007.) par aktuālākajiem 

 problēmjautājumiem iedzīvotāji nosauca: augstas cenas (90%), iedzīvotāju veselība 

 (78,9%), alkoholisms un narkomānija (75,4%), stāvoklis  komunālajā saimniecībā 

 (72,2%). 

 

2. Izglītība un zinātne 

Izglītības pārvaldes tiešajā pakļautībā 2007. gadā bija 23 vispārizglītojošās skolas (13 

skolas, kuras realizē vidējās izglītības programmas – 11 vidusskolas un 2 ģimnāzijas, 

un 10 skolas, kuras realizē tikai pamatizglītības programmas), 28 pirmsskolas 

izglītības iestādes. Darbojas 4 ārpusskolas iestādes, kuras realizē interešu vai sporta 

ievirzes izglītība programmas: Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība‖, Bērnu un 

jaunatnes sporta skola Nr.1, Bērnu un jaunatnes sporta skola Nr. 2 un Jaunatnes skola. 

2007./2008. mācību gadā Daugavpils vispārizglītojošās skolās mācās 11 463 skolēni, 

t.i., aptuveni par 800 skolēniem mazāk nekā 2006./2007. mācību gadā (12 300 

skolēni). Ievērojams samazinājums ir pamatskolas posmā, 1.-9. klasēs – 8460, bija 

9800 skolēni. Daugavpils izglītības iestādēs mācās bērni no visa Latgales reģiona, un 

to skaits aizvien pieaug, kas liecina par pieguļošo teritoriju iedzīvotāju izvēli izglītot 

bērnus Daugavpils vispārizglītojošās skolās. Daugavpils skolās 2007.gadā mācījās 

bērni no 92 pašvaldībām, kopā vairāk kā 900 skolēni. Pedagogu skaits skolās – 1403. 

Pirmskolas izglītība. Privāto bērnudārzu Daugavpilī nav. Pastāv tikai vairākas dažāda 

veida attīstības skolas, kas attīsta un nodarbina bērnus no 3 līdz 6 gadiem uz dažām 

stundām dienā vairākas reizes nedēļā. 

Lai arī kopējais bērnu skaits pilsētā turpina samazināties, Daugavpilī pieaudzis to 

bērnu skaits, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes (2007.g. maijs - 4074 

bērni). Palielinājies arī bērnu piepildījums grupās. Vairāk noslogotas iestādes ir 

pilsētas centrā un Jaunbūvē. Un 2007.gadā pēc ilgāka laika bija nepieciešams veidot 

jaunas vietas  pašvaldības bērnudārzos. 

 

Vispārējā izglītība. Visas skolas pieder pašvaldībai, tās atšķiras gan pēc priekšmetu 

skaita, kas tiek pasniegti latviešu valodā, gan pēc statusa – Daugavpilī ir pamatskolas, 

vidusskolas un ģimnāzijas. Daugavpils skolās saskatāmi konkurences elementi, kas 

veicina attīstību. Skolās aktīvi izmanto informācijas tehnoloģijas. 

 

Šādas profesionālās izglītības iestādes un to filiāles Daugavpilī nodrošina 

profesionālo izglītību: 

 Daugavpils 1.arodvidusskola, 

 Daugavpils 38.arodvidusskola, 

 Daugavpils Medicīnas koledža, 

 Daugavpils Tirdzniecības skola, 

 Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola, 

 Baltijas Starptautiskās akadēmijas koledža. 

Pieaugušo izglītības jomā Daugavpilī darbojas gan valsts un pašvaldību, pieaugušo 

izglītības centri, tādi kā: 

 Daugavpils pašvaldību mācību centrs, 
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 Daugavpils pilsētas Jaunatnes skola, 

 Latvijas Tautas skola, 

 Daugavpils Pieaugušo izglītības centrs. 

 

Daugavpilī darbojas arī virkne komerciālo centru, kas nodrošina dažādas pieaugušo 

izglītības programmas: 

 SIA ―Ada Plus‖, 

 Mācību centrs ―Buts‖, 

 Mācību konsultatīvais centrs ―Kora‖, 

 SIA ―Latgales mācību centrs‖, 

 Mācību centri ―Latinsoft‖ , ‗Lenoks‖, ― Lira‖, kā arī astoņas autoskolas. 

Izglītības programmas pieaugušajiem piedāvā arī Daugavpils profesionālās un 

augstākās izglītības iestādes - Daugavpils Medicīnas koledža, Daugavpils 

Tirdzniecības skola un Daugavpils Universitāte. 

 

Daugavpilī ir spēcīgs (otrais spēcīgākais aiz Rīgas) akadēmiskais potenciāls, jo 

Daugavpilī darbojas šādas augstākās izglītības iestādes (3 no tām ir valsts 

augstskolas; 2 augstskolas nodrošina visu 3 akadēmisko līmeņu izglītību Latgalē – 

Daugavpils Universitāte un Transporta un sakaru institūts) un to filiāles: 

 Daugavpils Universitāte (DU),  

 Baltijas Starptautiskā Akadēmija (BSA), 

 Ekonomikas un kultūras augstskola, 

 Informāciju sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA), 

 Latvijas Universitāte (LU),  

 Transporta un sakaru institūts (TSI), 

 Psiholoģijas Augstskola (PA), 

 Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), 

 Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola ―Attīstība‖, 

 Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA), 

 Maskavas Valsts industriālā universitāte (MVIU), 

 Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

(RSEBAA) 

Vēsturiski Daugavpilī darbojās tikai Daugavpils Universitāte un Rīgas Tehniskās 

universitātes filiāle. Pārējās mācību iestādes pilsētā parādījās deviņdesmitajos gados, 

pēdējā laikā jaunas augstākās izglītības mācību iestādes nav uzsākušas savu darbību 

Daugavpilī, tas varētu liecināt par tirgus piesātinātību. Visas augstskolas savu darbību 

turpina, tikai Ekonomikas un kultūras augstskolā 2007. gadā Daugavpils filiālē nebija 

studentu un Maskavas valsts industriālā universitāte pakāpeniski beidz savu darbību 

Daugavpilī. 
5. attēls 
Daugavpils studentu 
sadalījums pa augstskolām, 
kopskaits – 7157 cilvēku 
(100%), 2007.gads  
 

Avots. 
Vera Boroņenko. Izglītība, 
inovācijas un tehnoloģiju 
attīstība. Daugavpils kā 
attīstības ceļvedis 59,lpp, 
Zinātne, 2007 
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 5%
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 5%
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Daugavpils pilsētas attīstības programma, 2008 -2014                                                              14  

Zinātnes attīstība 

Daugavpils Universitātes (DU) priekšrocība ir doktorantūras nodrošināšana dažādās 

zinātnes jomās un vairāki pētniecības institūti dabaszinātņu, pedagoģijas un sociālo 

zinātņu jomā. Šie institūti radošai jaunatnei piedāvā daudzas iespējas piedalīties 

pētījumos sadarbībā ar daudziem ārzemju partneriem. DU, piedaloties ES finansētos 

projektos, aktīvi attīsta jaunās tehnoloģijas. Viens no redzamākajiem piemēriem ir 

DU Fizikas katedras Inovatīvās mikroskopijas centrs, kas ir viena no modernākajām 

dabaszinātņu laboratorijām ne vien Latgales reģionā, bet visā Latvijā. Aparatūra, kas 

atrodas laboratorijā, ļauj šūnu līmenī pētīt dzīvos organismus, savukārt mikroskopija 

apvienojumā ar lāzera impulsiem nodrošina miljons reižu ātrāku informācijas ieguvi, 

nekā tas bija iespējams līdz šim. Perspektīvā Inovatīvās mikroskopijas centrs dos 

iespēju gūt informāciju par bioloģiskajām sistēmām šūnās, iespējām rādīt cilvēku 

veidotos viedos materiālus. 

Tomēr līdzās jaunām tehnoloģijām ir nepieciešami talanti un inovatīva cilvēku 

domāšana. Diemžēl DU Fizikas programma jauniešu vidū nav pieprasīta, netiek 

aizpildītas pat budžeta vietas. 

 

„Studentu Gada balvu 2007‖ nominācijā „Gada notikums‖ ieguva Daugavpils 

Universitātes rīkotais pasākums „2. Daugavpils Zinātnes festivāls‖. Tas ir unikāls un 

vienīgais šāda veida pasākums Latvijā, kurš jau otro gadu tiek rīkots Daugavpilī, un 

tā mērķis ir popularizēt zinātnes nozīmi sabiedrībā un pierādīt, ka tā var būt 

saprotama ikvienam. 

 

Inovācija un tehnoloģiju attīstība. 

Īstermiņa un vidēja termiņa perspektīvā atbilstoši DU ekonomistu novērtējumam 

Daugavpilī dominēs ražotnes ar zemo tehnoloģiju izmantošanu (pārtikas produktu 

ražotnes, vieglās rūpniecības uzņēmumi), kā arī vidējo tehnoloģiju izmantošanu 

(metālapstrādes, ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi, enerģētika, siltumapgāde u.c.). 

Atpalicība, kas saistīta ar augstu tehnoloģiju pielietošanu ražošanas sfērā, ir 

raksturīga ne tikai Daugavpilij. Tomēr pilsētai ar nozīmīgu ražošanas potenciālu šī 

problēma ir aktuālāka. 

Tāpēc Daugavpils un Latgales reģiona ekonomikas attīstībai ir jākoncentrē resursi, lai 

izveidotu, atbalstītu un attīstītu augsti tehnoloģiskās nozares pilsētas ekonomikā kā 

nozīmīgu nodarbinātības, pievienotās vērtības, iedzīvotāju un pašvaldības budžeta 

ienākuma avotu. Viens no projektiem, kas nākotnē varētu sniegt lielu ieguldījumu, ir 

Latgales Akadēmiskā parka izveide uz TSI bāzes, kā arī kompetences centra izveide 

uz DU bāzes un tehnoloģiskā parka izveide sadarbībā ar augstākajās izglītības mācību 

iestādēm un privāto sektoru. 

 

Latgales Akadēmiskais parks 

Projekta mērķis ir izveidot inovācijas vides, kas orientēta uz biznesa attīstību un 

atbalstu, infrastruktūras kodolu. Galvenie elementi ir: zināšanu un biznesa struktūras, 

kas izmanto augsto tehnoloģiju  risinājumus, kooperācijas vides radīšana;  zinātniskās 

struktūras, kas nodarbinātas to izstrādāšanā, un akadēmiskās struktūras, kas gatavo 

speciālistus augstāk minētajām nozarēm.  

Projekta partneri: Daugavpils pilsētas dome, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas 

Transporta attīstības un izglītības asociācija, Latvijas Telekomunikāciju asociācija, 

Zinātniski – Tehnoloģiskais Parks RVR, Latvijas Transporta savienība, Latvijas 

operāciju pētījumu sabiedrība, Latvijas Universitātes Latgales filiāle, Rīgas Tehniskās 

universitātes Latgales filiāle, Telemātikas un loģistikas institūts, Transporta un sakaru 

institūts. 
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Lai realizētu šminētos projektus, ir svarīgi apzināt iedzīvotāju gatavību savā darbā un 

ikdienā izmantot jauninājumus.  

Atbildes uz to sniedz iedzīvotāju aptauja, kurā tika uzdoti jautājumi par cilvēku 

rīcību, saskaroties ar jauninājumiem darbā un ikdienā.  

 
6. attēls 
Ko Jūs domājat par 
inovācijām un 
jauninājumiem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avots: SAK un DU iedzīvotāju 
aptauja, 2007 

35%

65%

Inovācijas un jauninājumi nedod neko labu sabiedrībai un cilvēkiem, tikai traucē

stabilitātei. 35,3%

Inovācijas un jauninājumi ir attīstības dzinējspēks, tas ļauj sabiedrībai un

cilvēkiem dzīvot labāk. 64,7%
 

 

 

3. Ekonomika (t.sk. nodarbinātība, uzņēmējdarbība) 

 

Vēsturiski Daugavpils ekonomikas pamatu veidoja mazā ražošana un tirdzniecība (it 

 īpaši strauji tā sāka attīstīties pēc tam, kad Daugavpils 19 gs. beigās – 20 gs.  

sākumā kļuva par svarīgu dzelzceļa mezglu). Padomju laikos Daugavpils  

ekonomikas pamatā bija lielā rūpniecība, un dominējošais darbības veids pilsētā bija 

 strādnieku darbs lielās rūpnīcās (ap 40% darbspējīgo pilsētas iedzīvotāju).  

 

IKP uz vienu iedzīvotāju 2005. gadā % pret vidējo vērtību valstī Daugavpilī bija 

71,2%. Visaugstākais kopējās pievienotās vērtības īpatsvars Latgales reģionā 2005. 

gadā ir šādām nozarēm – vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu, 

motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras remonts (11,7%); 

transports, glabāšana, sakari (15,7%); apstrādes rūpniecība (15,0%). Arī valstī 

kopumā šīm nozarēm ir lielākais kopējās pievienotās vērtības īpatsvars. Salīdzinot 

tendences pēdējo 5 gadu laikā, ir vērojams šo nozaru īpatsvara pieaugums.  

 

 

Nefinanšu investīcijas Latgales reģionā sastāda 6,9% (2004. gada salīdzināmās 

cenās) no visām nefinanšu investīcijām valstī. Latgalē 2004.g. 374 Ls/ 1 iedz., 

Daugavpilī 391 Ls/ 1 iedz., Latvijā 855 Ls/ 1 iedz. (skat. 2 tabulu).  

 

2. tabula. Nefinanšu investīcijas 

 Pavisam, LVL Uz 1000 iedzīvotājiem, 

LVL 

2004 2005 2004 2005 

Latvijā 1 977 473 2704700 855 1179 

Latgales reģions 137 316 215400 374 599 

Daugavpils 43 271 68200 391 623 

Rēzekne 17 024 25000 460 682 

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde 
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Latgalē 2005. gadā uz 1000 iedzīvotājiem darbojās 19,0 ekonomiskie aktīvie 

uzņēmumi, kas ir 1,5 reizes mazāk nekā valstī vidēji (30,0). Reģiona lielākajā pilsētā 

Daugavpilī 2006. gadā uz 1000 iedzīvotājiem darbojās 17,0 uzņēmumi un 

kapitālsabiedrības.   

 

Rūpnieciskās produkcijas kopapjoms Latgales reģionā 2004. gadā ir 214 353 tūkst. 

Ls, kas ir tikai 6,6% no kopapjoma Latvijā. Daugavpilī, kur koncentrējušies lielākie 

Latgales rūpniecības uzņēmumi, 2004. gadā saražoja 43% no Latgales rūpnieciskās 

produkcijas kopapjoma. Rūpniecības kopapjoms Daugavpilī 2006. gadā bija 108,5 

milj. latu un attiecīgi 2005. gadā tas bija 88,2 milj. lati. 

 

 
7.attēls 

Industriālais sadalījums (2007) 

Metālapstrāde

36%

Vieglā rūpniecība

5%

Siltumenerģija un 

ūdens apgāde

13%

Būvniecības 

industrija

8%

Ķīmiskā rūpniecība

5%

Pārējie

10%

Pārtikas rūpniecība 

23%

 
Avots: Daugavpils pilsētas domes dati 

 

3.tabula. Pēc 2006. gada datiem Daugavpils 15 rūpniecības uzņēmumi ar vislielāko 

apgrozījumu. 

 

Nr.p.k. Uzņēmums Apgrozījums  

milj. Ls 

Strādājošo skaits 

1.  A/s „Daugavpils Lokomotīvju Remonta 

rūpnīca 

16,1 1498 

2.  A/s „Daugavpils Siltumtīkli‖ 10,5 313 

3.  Valsts a/s LDZ LrCentrs „Lokomotīvju 

serviss‖ 

8,7 706 

4.  A/s „Ditton Pievadķēžu rūpnīca‖ 8,5 619 

5.  SIA „Axon Cable‖  8,3 487 

6.  Valsts a/s LDZ VR „Centrs Vagonu 

serviss‖ 

7,8 352 

7.  SIA „Rhodia industrial Yarns‖ 5,0 140 

8.  SIA „Glaskek- Latgale‖ 4,9 125 

9.  SIA „Zieglera mašīnbūve‖ 4,7 393 

10.  A/s „Maiznīca Dinella‖ 4,5 412 
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11.  A/s „Latgales piens‖ 4,2 172 

12.  SIA „Belmast‖ 3,8 200 

13.  SIA „Gaļas kombināts - R‖ 2,6 112 

14.  SIA „Daugasvpils dzelzsbetons‖ 2,5 86 

15.  SIA „MBD‖ 2,2 22 

    Avots: Daugavpils pilsētas dome 

 

Ņemot vērā Daugavpils vēsturisko attīstības gaitu, iedzīvotāji joprojām redz pilsētas 

tālāko attīstību saistītu ar rūpniecības nozares attīstību. Aktīvā būvniecība un spēcīgu 

būvniecības kompāniju atrašanās Daugavpilī ierindo šo nozari pēc iedzīvotāju 

atbildēm otrajā vietā. 

 
8. attēls 
Kādas nozares, 
Jūsuprāt, būtu 
jāattīsta 
Daugavpilī? 
 

 

 

 

 

 

 

Avots: SAK un DU 
iedzīvotāju aptauja, 
2007 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Rūpniecība

Celtniecība

Visas

Tūrisms

Loģistika

Tirdzniecība

Zinātne, izglītība

Kultūra

Atpūtas centri

Medicīna

Sports

Bizness

 
 

Visstraujāk pilsētā attīstās būvniecības nozare, tas izskaidrojams gan ar spēcīgu 

būvniecības nozares uzņēmumu atrašanos pilsētā, gan ar ievērojamu publisko un 

privāto projektu realizācijas pieaugumu, gan izmaksu kāpumu dotajā nozarē. 

 
9.attēls 
Būvniecības apjomi milj. Ls  
 

 

 

 

 

 

 

Avots: Daugavpils pilsētas 
dome 

17,5

22,3

25,9

32,5

0 5 10 15 20 25 30 35

2003

2004

2005

2006

milj.Ls

 
 

Par Daugavpils ekonomisko potenciālu liecina starptautiskā konkursa rezultāti, kas 

tiek balstīti uz situācijas analīzi un ekonomisko rādītāju kopumu. 2005. un 

2006./2007. gadā Daugavpils piedalījās fDi, Financial Times organizētajā konkursā. 

Konkursa rezultāti pierāda, ka Daugavpils var būt konkurētspējīga spēlētāja 

starptautiskajā tirgū. 2006./2007. gadā tika iegūtas divas 3-ās vietas nominācijās: 

Labākais ekonomiskais potenciāls un Izmaksu efektivitāte Baltijas valstīs.   
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Ņemot vērā Daugavpils ģeogrāfisko stāvokli, kā viena no potenciālajām attīstības 

nozarēm tiek atzīta loģistika un ar to saistītie pakalpojumi. Lai analizētu situāciju un 

noteiktu šādu pakalpojumu izvietošanai vislabvēlīgākās vietas, Latgales reģiona 

attīstības aģentūra veica plašu pētījumu. Skat. kartogrāfisko materiālu pielikumā 

Nr.6,7,8.  

 
10. attēls 
Piemērotākās teritorijas loģistikas 
centru attīstībai pie Daugavpils 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots. Tehnoloģisko parku un 
loģistikas centru attīstība Latgales 
reģionā – Demonstrācijas teritoriju 
noteikšana tehnoloģisko parku un 
loģistikas centru attīstībai, Grupa 93, 
2007 

 
 

Daugavpils stacija ir svarīgākais kravu operāciju centrs Latvijas Austrumu reģiona 

daļā, pārstrādājot 2006. gadā aptuveni 1/3 no kopējā reģiona kravu skaita vai 623,6 

tūkst. tonnu. Pēdējo gadu laikā kravu apjoms samazinās, jo samazinās gan iekšzemes, 

gan eksporta kravu iekraušana. Gandrīz pusi no visām pārstrādājamajām kravām 

veido importētās preces, nafta un naftas produkti (~150 000 tonnu). Cits svarīgs 

importējamo preču veids ir grants un šķembas. Eksporta iekraušanas operāciju pēc 

pārstrādes apjomiem ir gandrīz astoņas reizes mazāk par importa operācijām, un 

galvenie kravu veidi ir nafta un naftas produkti. Iekšzemes kravas ir daudzveidīgākas, 

un visizplatītākie izvešanai domāto preču veidi ir melnie metāli, grants un šķembas, 

kā arī nafta un naftas produkti, savukārt visizplatītākie ievešanai domātie produkti ir 

cements, autotransporta līdzekļi, grants un šķembas, nafta un naftas produkti.  

 

Daugavpils novada apvienošanas projektā minēts, ka lielākā daļa jaunveidojamā 

Daugavpils novada uzņēmumu ir koncentrējušies Daugavpils pilsētas pierobežu 

pagastos (Līksnas pagasts, Naujenes pagasts, Kalkūnes pagasts), kas izmanto pilsētas 

infrastruktūru un darbaspēka resursus. Diezgan pamatoti var prognozēt, ka 

komercsabiedrības un ražotnes, ja tādas tiks dibinātas no jauna, veidosies galvenokārt 

esošo apdzīvoto vietu robežās, un to attīstība balstīsies uz jau esošo infrastruktūru.  

 

Aizvien lielāku nozīmi ekonomikas nozaru spektrā ieņem pakalpojumu attīstība, kas 

tiek uzskatīta par vienu no perspektīvākajām, ņemot vērā, ka Daugavpils ir lielākais 

ekonomiskais un pakalpojumu centrs starptautiskā reģionā, kurā dzīvo vairāk kā 

500 000 iedzīvotāju.  
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Ekonomikas SVID 

 
Stiprās puses Vājās puses 

 Ģeogrāfiskais stāvoklis un transporta koridoru 

tuvums 

 Pastāv veiksmīgi rūpnieciskie uzņēmumi, t.sk. ar 

ārzemju kapitālu 

 Pastāv uzņēmumi, kas eksportē savu produkciju uz 

rietumvalstīm 

 Vietējie resursi (dabas resursi un darbaspēks) 

 Salīdzinoši zema darba alga 

 Plašs augstākās, profesionālās izglītības iestāžu 

tīkls 

 Nozīmīgu projektu realizācijas uzsākšana (Lidosta, 

Cietoksnis) 

 Akadēmiskā parka projekts 

 Pakalpojumu un ekonomiskās attīstības centrs lielā 

starptautiskā reģionā 

 

 Vāja jaunu produkcijas veidu izstrāde un 

inovatīvo tehnoloģiju ieviešana uzņēmumos 

 Zema rūpniecībā radītā pievienotā vērtība 

 Veca, nolietota tehnika un iekārtas 

 Saiknes trūkums starp vienas nozares 

uzņēmumiem 

 Nepietiekama nozaru asociāciju efektivitāte 

 Saiknes trūkums starp profesionālo apmācību 

un darbaspēka pieprasījumu 

 Novecojušais uzņēmumu vadības un 

menedžmenta stils, tirgus ekonomikas 

principu neizpratne 

Iespējas Draudi 

 Jauno tehnoloģiju un inovāciju ieviešana ražošanas 

sfērā 

 Ražošanas klasteru dibināšana 

 Jaunas ekonomiskās domāšanas un atbilstoša 

vadības stila veicināšana 

 Pakalpojumu sfēras attīstība , t. sk. loģistikas 

 Lidostas projekta realizācija 

 Akadēmiskā parka izveide 

 Biznesa un tehnoloģiskā parka izveide 

 

 Neliels Latvijas noietu tirgus  

 Uzkrājumu trūkums tiešajām ražošanas 

investīcijām 

 Iedzīvotāju migrācija un darbaspēka trūkums 

Daugavpilī un visā reģionā 

 

Nodarbinātība un cilvēkresursi 

 

Lai noskaidrotu situāciju Daugavpilī un tā ietekmes reģionā, pēc Daugavpils pilsētas 

domes pasūtījuma tika veikts pētījums par cilvēkresursu pieejamību.  

Turpmāk secinājumi un ieteikumi, kas tika iegūti dotā pētījuma izstrādes gaitā. 

Brīvu, darbā neiesaistītu cilvēkresursu pieejamība Latvijā kopumā, tāpat kā valstī, ir 

samazinājusies. Rīgā brīvo darbavietu īpatsvars 2006. gadā vidēji bija 2,4% (divas reizes 

lielāks, kā Latgalē), līdz ar to uzņēmumu savstarpējā konkurence par darbaspēka piesaisti 

brīvajām darba vietām Rīgā ir asāka. Cilvēkresursus Rīgai piesaista augstāka darba 

samaksa, kura pēdējos trijos gados aizvien vairāk attālinās no darba samaksas līmeņa 

Latgalē.  

Vismazāk pieprasīti darba tirgū ir jaunieši līdz 20 gadu vecumam un pirmspensijas 

vecuma cilvēki. Jaunietis līdz 20 gadu vecumam būtu piemērots 44% uzņēmumu, kuros 

ir vakances, bet pirmspensijas vecuma cilvēks (vecumā no 56 līdz 65 gadiem) – 51% 

uzņēmumu. Pieprasītākie ir potenciālie darba ņēmēji vecumā no 26 līdz 35 gadiem – tie 

atbilst 96% uzņēmumu prasībām. 

Trešdaļa Daugavpils pilsētas un rajona uzņēmumu meklē darbinieku(-us). Pilsētas 

uzņēmumi labprāt piesaistītu darbiniekus no Daugavpils rajona un apkārtējās teritorijas. 

Uzņēmumiem visbiežāk ir nepieciešami kvalificēti izpildītāji, kuriem būtu vidējā, vidējā 

speciālā vai arodizglītība. 
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11.  attēls  
Darbinieku piesaiste 
no Daugavpils rajona  
 
Vai Jūsu uzņēmums 
darbam Daugavpilī 
ņemtu darbiniekus arī 
no rajona? 
 
 
 
Avots. Pētījums 
„Cilvēkresursu kā 
darbaspēka pieejamības 
analīze Austrumlatgales 
darba tirgū pasūtītājs 
Daugavpils pilsētas 
dome, izpildītājs SIA 
„Data Serviss”  

 

 
12. attēls 
Preiļu un Krāslavas 
rajonu strādājošo 
iedzīvotāju attieksme pret 
strādāšanu Daugavpilī 
 
Tie, kuri ir apsvēruši iespēju 
mainīt darbu  

 

 

 
Avots. Pētījums 
„Cilvēkresursu kā 
darbaspēka pieejamības 
analīze Austrumlatgales 
darba tirgū pasūtītājs 
Daugavpils pilsētas dome, 
izpildītājs SIA „Data 
Serviss”  

 

13,1%

9,8%

22,3%

13,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Preiļu (n=46)

Krāslavas (n=31)

% no attiecīgās grupas

Bāze: Tie kuri apsv ēruši iespēju mainīt darbu 

Izskatītu iespēju strādāt Daugavpilī

Neizskatītu iespēju strādāt Daugavpilī

 

 

Trešdaļa Daugavpils uzņēmumu apsvērtu iespēju piesaistīt darbiniekus no kaimiņvalstīm 

– Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas. 

Daugavpils darba tirgus lielā izvēlē piedāvā samērā zemu apmaksātus darbus, kuri 

nodrošina darbaspēka tekošos ikdienas izdevumus, bet neļauj veikt lielākus ieguldījumus 

dzīves ekonomiskā pamata veidošanā (iegādāties mājokli, ģimenes iedzīvi vai mašīnu, 

apmaksāt izglītību vai uzsākt savu biznesu). Īpaši aktuāla lielāku ienākumu saņemšana ir 

jauniem cilvēkiem, kuri vēlas veidot ģimeni. Darbaspēka aizplūšana no Latvijas un 

Latgales galvenokārt saistās ar īslaicīgu prombūtni. Tas ir ne ilgāks par gadu pagaidu 

darbs ārzemēs ar mērķi nopelnīt lielāku naudas summu. Tikai 10% uz ārzemēm 

aizbraukušo darbinieku strādā savā profesijā. Jauniešiem svarīgs motīvs ir arī dzīves 

pieredzes un jaunu iespaidu iegūšana.  

Atbilstoši pētījumiem Latgales cilvēkresursu attīstību galvenokārt aizkavē „haotiska‖ 

vide, kurā nav skaidras ne biznesa, ne personīgās dzīves ilgtspējīgas attīstības 

perspektīvas. 

Jā

95.5%

Nē

1.8%

Grūti pateikt

2.7%

Bāze: ir brīv as v akances (n=112)
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Mazie uzņēmumi ar grūtībām spēj prognozēt savas darbaspēka vajadzības uz tuvākajiem 

1-2 gadiem. Šo vietējā tirgus uzņēmumu darbībai nepieciešami lēti, samērā vienkārši 

apmācīti un brīvi pieejami cilvēkresursi, kuri veidojas bez mazo uzņēmumu aktīvākas 

iesaistes apmācības procesā. 

Daugavpils lielo ražošanas uzņēmumu darbībai ārējos tirgos nepieciešams ierobežots 

skaits augsti kvalificētu speciālistu, kuri nodrošina ražošanas kvalitāti produktiem ar 

augstāku pievienoto vērtību. Latgales darba tirgū esošā speciālistu paaudze ir novecojusi. 

Iezīmējas jaunu speciālistu sagatavošanas cikls, kuram, pēc uzņēmumu vadītāju 

vērtējuma, nepieciešami 10-12 gadi. Apmācības programmu izveidei un laboratoriju 

tehnikas iegādei nepieciešami lieli ieguldījumi, kurus nevar veikt bez nozaru attīstības 

prognozes.  

No iedzīvotāju puses pieprasījums pēc izglītības un augsta līmeņa kvalifikācijas 

iegūšanas ir ārkārtīgi liels – pēc studējošo īpatsvara (567 uz 10 000 iedzīvotājiem) Latvija  

2006. gadā ieņēma otro vietu pasaulē aiz Kanādas
3
, kur šis rādītājs bija 580. ASV bija 

520 studenti uz 10 000 iedzīvotāju. Latgale pēc studējošo īpatsvara būtiski neatšķiras no 

citiem Latvijas reģioniem. Kvalifikācijas paaugstināšanā labprāt iesaistās arī strādājošie 

Latgales iedzīvotāji 40-50 gadu vecumā. 

Apmācības pakalpojumu piedāvājumā Latgales izglītības iestādes orientējas uz 

apmācības programmām, kurām nepieciešami mazāki ieguldījumi (nav jāiegādājas dārgas 

laboratoriju iekārtas). Rezultātā Daugavpils darba tirgū ir liels juristu, psihologu, 

ekonomistu un skolotāju piedāvājums, bet pietrūkst konstruktoru, tehnologu, mehāniķu, 

metālapstrādes, enerģētikas u.c. tehnisko nozaru speciālistu.  

 
13. attēls  
Kandidāta 
nepieciešamā 
kvalifikācija  
 
Cik augstas 
profesionālās 
kvalifikācijas 
darbinieku vajadzētu 
vakantajā darbavietā? 
 
Avots. Pētījums 
„Cilvēkresursu kā 
darbaspēka 
pieejamības analīze 
Austrumlatgales darba 
tirgū”  

 

 

Nepieciešamā darbaspēka deficīts apgrūtina lielo uzņēmumu darbību ārējā tirgū – 

uzņēmumi dažkārt nespēj apmierināt esošo pieprasījumu. Rezultātā samazinās Latvijas 

preču eksports, un valsts ekonomikā veidojas negatīva tirdzniecības bilance. 

                                                 
3
 http://web2.izm.gov.lv/Dokumenti/Augst_izglitiba/2006_parskats/4.Stud-kopsk.doc 

55,4%

10,7%

7,4%

5,8%

2,5%

2,5%

15,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kvalificētu izpildītāja darba veicēju

Izpildītāja darba veicēju un plānotāju

Praktiska un vienkārša darba veicēju

Sarežģītu izpildītāja darba veicēju ar

prasmi organizēt un vadīt citus

Augstākās kvalifikācijas speciālistu

Kvalifikācijai nav nozīmes

Cits

Bāze: ir v ismaz v iena v akance (n=121)

http://web2.izm.gov.lv/Dokumenti/Augst_izglitiba/2006_parskats/4.Stud-kopsk.doc
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Lai sagatavotu un ilgstoši piesaistītu sev speciālistus, lielie uzņēmumi sāk veidot 

sadarbību ar Latgales mācību iestādēm – saskaņo apmācību programmu saturu, palīdz 

piesaistīt laboratoriju veidošanai ES finansējumu, uz noteiktiem nosacījumiem daļēji sedz 

savu darbinieku apmācības izdevumus, piedāvā prakses iespējas uzņēmumā, kā arī 

stimulē darbinieku lojalitāti - palielina strādājošo darba samaksu, rosina Daugavpils domi 

sadarbībā ar uzņēmumiem izveidot jaunajiem speciālistiem paredzētu lētāku dzīvokļu 

celtniecības programmu u.c. Lielo uzņēmumu aktivitātes sadārdzina cilvēkresursus, jo 

kvalificēts un pieprasīts darbaspēks nav lēts. 

Pēdējos 3 gados konkurence par darbaspēka piesaisti Latgalē ir saasinājusies. Nelielie 

uzņēmumi, kuri nespēj celt darba samaksu augstāk par minimāli noteikto līmeni, piesaista 

darbiniekus ar dažādiem bonusiem (nodrošina ar siltām pusdienām, veselības 

apdrošināšanu u.c.), kā arī piesaista darbam uzņēmumā radus un paziņas, šādi izmantojot 

lojalitātes celšanai personiskās attiecības. 

Lielie Daugavpils uzņēmumi gaida dažādu varas struktūru atbalstu savām cilvēkresursu 

attīstības aktivitātēm. Šāds atbalsts var izpausties gan izglītības iestāžu un uzņēmumu 

sadarbības veicināšanā, gan kvalificētiem cilvēkresursiem pievilcīgas, ekonomiski un 

sociāli perspektīvas pilsētvides attīstībā. 

Arī mazie uzņēmumi gaida varas struktūru atbalstu, kas var izpausties lētāku 

cilvēkresursu piedāvājumā. Šādu piedāvājumu var veidot ar sociālo pabalstu 

samazinājumu, stimulējot ekonomiski neaktīvos Latgales iedzīvotājus aktīvāk iekļauties 

darba tirgū, gan stimulējot ārzemju darbaspēka piesaisti Latvijas darba tirgum. 

 

Varas struktūrām gan valsts, gan Latgales pašvaldību līmenī ir iespēja aktīvāk iesaistīties 

cilvēkresursu attīstības procesos, mazinot pašreizējo situācijas neskaidrību, veidojot 

līdzsvaru starp atšķirīgām cilvēkresursu attīstības vīzijām un atšķirīgu ekonomikas 

nozaru attīstības vajadzībām. 

 

Atbildot uz iedzīvotāju aptaujā (SAK un DU, 2007.) uzdoto jautājumu: vai kāds no Jūsu 

ģimenes locekļiem vai Jūs pats (t.sk. arī nelegāli) pēdējos 2-3 gadus strādājāt ārpus 

Latvijas  - 84% respondentu atbildēja – jā. 

Savukārt kā galvenos faktorus veiksmīgas karjeras sasniegšanai iedzīvotāji minēja: laba 

izglītība, neatlaidīgs darbs, personīgie sakari  (52%), tehnikas pārzināšana un iemaņas 

darbā ar datoru (49%), spēja sastrādāties ar cilvēkiem (46%). 

 

 

Cilvēkresursu SVID 

 
Stiprās puses Vājās puses 

 Kvalificēts darbaspēks 

 Relatīvi lēts darbaspēks 

 Ražošanas attīstības iespējas 

 Plašs izglītības iestāžu tīkls, kas pilsētu var 

nodrošināt ar dažādas kvalifikācijas darbaspēku 

 Samēra nelielais (salīdzinot ar Rēzekni) 

iedzīvotāju blīvums pilsētā 

 Daugavpils kā Latvijas otrās lielākās pilsētas 

un Latgales rūpniecības centra ekonomiskā 

pievilcība 

 Izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums 

 Rūpniecības nozares attīstības stabilitāte 

 Iedzīvotāju gatavība iesaistīties darbā 

 Relatīvi liels ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars 

 Lielo ražotņu sabrukums 

 Zema pirktspēja iekšējā tirgū 

 Iedzīvotāju (īpaši bezdarbnieku) izglītības un 

kvalifikācijas neatbilstība mūsdienu darba 

tirgus prasībām 

 Iedzīvotāju skaita samazināšanās un 

demogrāfiskās struktūras pasliktināšanās 

 Negatīvs migrācijas saldo, tajā skaitā arī 

svārstveida migrācija 

 Nepietiekami efektīvi tiek izmantoti līdzekļi 

bezdarbnieku pārkvalifikācijai 
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Iespējas Draudi 

 Jauno ražošanas struktūru attīstība 

 Plašas cilvēkresursu apmācības iespējas (t.sk. 

darbaspēka pielāgošana informatīvās 

sabiedrības vajadzībām) 

 Investīciju un ES fondu līdzekļu piesaiste 

 Liels ekonomiskās izaugsmes potenciāls 

 Aktīva demogrāfiskā politika, atbalsts 

ģimenēm  

 Svārstveida migrācijas pastiprināšanās, 

iedzīvotāju skaita mehāniskais pieaugums 

 Nodarbinātības palielinājums aktivizējot 

uzņēmējdarbību 

 Darba tirgus līdzsvarošana 

 Aktivizēt uzņēmējdarbību palielinot ienākumus 

no darba algas 

 Iespējas paplašināt ražošanas teritoriālo 

izvietojumu 

 Uzņēmumu skaita palielinājums, jaunu darba 

vietu radīšana 

 Globālās ekonomiskās krīzes 

 Kvalificēto un izglītoto darbinieku aizplūde no 

pilsētas 

 Nelabvēlīga demogrāfiskā situācija 

 Diferenciācijas pastiprināšanās starp 

Daugavpili un Rīgu 

 Ilgstošo bezdarbnieku skaita palielinājums 

 Atšķirības starp piedāvājumu un pieprasījumu 

darba tirgū 

 Sociālā spriedze 

 

 

4. Transporta infrastruktūra (t.sk. pieejamība, sab. transports) 

 

Pilsētas un reģiona konkurētspējas palielināšanai svarīga ir transporta infrastruktūras 

attīstība pilsētas ārējās pieejamības nodrošināšanai, pilsētās iekšējās infrastruktūras 

attīstība un infrastruktūras, kas nepieciešama Daugavpils kā loģistikas centra tālākai 

attīstībai. Pilsētā sanāk kopā 5 dzelzceļa līnijas un daudzi autoceļi. Daugavpils lidostas 

atrašanās vieta ir unikāla pat Eiropas mērogā. Tā atrodas visvairāk uz austrumiem no 

visām Eiropas lidostām un ir kā sasaistes posms starp Eiropu un Krieviju.  

 
14. attēls 
Latgales reģiona 
vēlamā transporta 
infrastruktūra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avots. 
Latgales reģiona 
telpiskās attīstības 
plāns 
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Pieejamība 

 

Reģiona transporta infrastruktūra  

 

Latgales reģionu šķērso divi Eiropas maršruti - E22 (Holiheda – Ventspils – Rīga - 

Veļikije Luki – Maskava – Vladimira - Ņižņijnovgoroda) un E262 (Kauņa – Ukmerģе – 

Daugavpils – Rēzekne -  Ostrova). Šie maršruti ir iedalīti šādos valsts autoceļos: 

 A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava - Baltkrievijas robeža  (Pāternieki) (E22 maršruta 

daļa); 

 A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza - Krievijas robeža (Terehova), (E22 maršruta daļa); 

 A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils - Lietuvas robeža 

(Medumi), (E262 maršruta daļa). 

    

Dzelzceļu infrastruktūra 

Saskaņā ar „Latvijas Dzelzceļa‖ sniegto informāciju, laika posmā no 2007. līdz 2013. 

gadam plānotas šādas investīcijas: 

 Satiksmes automātiskās vadības sistēmas ieviešana posmos Rēzekne – Krustpils un 

Daugavpils-Krustpils; 

 Otrā sliežu ceļa būvniecība posmā Indra - Bigosova; 

 Daugavpils kravu mezgla attīstība. 

 

Latgales reģionu šķērso trīs pasažieru dzelzceļa līnijas. Patlaban tiek izmantotas tikai 

divas no tām: Rīga – Daugavpils un Rīga – Zilupe (Rēzekne). Virzienā Rīga – 

Daugavpils kursē četri vilcieni diennaktī.  

 

Autobusu līnijas 

Latgales reģionu šķērso vairākas starptautiskas autobusu līnijas: Rīga–Maskava, Rīga-

Daugavpils-Minska, Rīga-Balvi-Sanktpēterburga, Viļņa-Kauņa-Daugavpils-Rēzekne-

Maskava, Rīga-Daugavpils-Rēzekne-Maskava, Rīga-Daugavpils-Ukrainas pilsētas un 

Daugavpils – Vācijas pilsētas, Daugavpils-Vitebska, Daugavpils-Viļņa, Daugavpils-

Sanktpēterburga, Daugavpils-Zarasi, Daugavpils-Braslava, Daugavpils-Viļņa, 

Daugavpils-Miori, Daugavpils-Belostoka- Varšava, Daugavpils-Minska. Tas liecina, ka 

pilsēta ir labi savienota gan ar Eiropas pilsētām, Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas 

pilsētām, gan reģiona iekšienē. 

 

Lidostas attīstība 

2006.gadā SIA ―Daugavpils lidosta‖ īpašumā tika iegādāts zemes gabals 231,77 ha 

platībā ar kopējām izmaksām 1, 074 miljonu latu apmērā lidostas atjaunošanai Locikos 

Daugavpils rajona Naujenes pagastā. 

 

Lidostas atjaunošanas projekts iekļauts Eiropas transporta sistēmā un Latvijas valsts 

nacionālajā programmā un turpmākai lidostas attīstībai plānots piesaistīt ES fonda 

līdzekļus. Tika izstrādāta Daugavpils lidostas attīstības koncepcija, kura paredz veikt 

atjaunošanas darbus divos posmos un projektu pabeigt 2013.gadā. Pēc koncepcijas 1 

posma realizācijas  2007.gadā Daugavpils lidlauks tika sertificēts kā vispārējās nozīmes 

lidlauks. 
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15.attēls  

Daugavpils lidostas atrašanās 

vieta.  

 

 

 

 

 

 
Avots: Tehnoloģisko parku un 
loģistikas centru attīstība Latgales 
reģionā –  
Biznesa plāns loģistikas centram, 
Grupa 93, 2007  

 
 

 

Ņemot vērā lielo teritoriju un izdevīgo atrašanās vietu, paredzēts, ka tiešā lidostas tuvumā 

ir iespēja attīstīt ražošanas un loģistikas pakalpojumu teritorijas. Tā kā lidostas īpašniece 

ir Daugavpils pilsētas dome, bet tā atrodas Naujenes pagastā, tad tikai sadarbībā ar 

pagasta pašvaldību un rajona (jaunveidojamā novada) pašvaldību minētais projekts var 

tikt veiksmīgi attīstīts. 

 

 

Pilsētas infrastruktūra 

 

Pilsētas transporta infrastruktūra 

 Ielu infrastruktūra 

Pilsētas transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem pilsētas infrastruktūras 

elementiem, kas nodrošina pilsētas pastāvēšanu un dzīvotspēju. Pēdējos gados transporta 

problēmas ir kļuvušas daudz lielākas, sakarā ar straujo automašīnu skaita, īpaši privātā 

autotransporta, palielināšanos. Ielu tīkls pilsētā ir ļoti sarežģīts, jo pilsētu vairākos 

virzienos sadala dzelzceļa līnijas (TEN-T), bet atsevišķu pilsētas rajonu savienojumi nav 

nodrošināti. Līdz ar to viens no svarīgākajiem transporta infrastruktūras projektiem ir 

jaunu ceļu autotransporta mezglu (pārvadu) būvniecība, kas nodrošinās drošu satiksmi 

pilsētā, pilsētas infrastruktūras (maģistrālo ielu) sasaisti ar TEN- T, samazinās pieaugošo 

dzelzceļa kravu transporta negatīvo ietekmi uz pilsētas transporta sistēmu, kā arī 

nodrošinās pilsētas rajonu savstarpējo sasaisti. Autotransporta mezglu risinājumi tiek 

noteikti pilsētas teritorijas plānojumā – skat. kartogrāfisko  pielikumu Nr.2.  

 

Autostāvvietas 

Vēl viena pilsētas infrastruktūras problēma ir publisko autostāvvietu trūkums, īpaši 

pilsētas centrālajā daļā. Lielā mērā tas ir saistīts ar šaurajām ielām vēsturiskajā centrā, 

kurā arī galvenokārt koncentrēti visi sabiedriskie un publiskie pārvaldes objekti. Dotos 

jautājumus paredzēts risināt arī ar privāto uzņēmēju līdzdalību. 
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16.attēls 
Autotransporta skaits 
Daugavpilī (kravas,  
autobusi, vieglās) 
 
 
 
 
 
 
Avots: Avots: Centrālās 
statistikas pārvaldes dati 

 

 

Veloceliņi 

Pilsētā līdz šim nav plānoti un izbūvēti veloceliņi, kas pieaugošā autotransporta situācijā, 

daudzo augstāko mācību iestāžu koncentrācijas apstākļos un aizvien pieaugošā velo 

tūrisma popularitātes pieauguma situācijā būtu ļoti nepieciešami. Dotā programma un 

teritorijas plānojums paredz uzsākt plānošanu un veloceliņu izbūvi.   

Daugavpilī nav attīstīts veloceliņu tīkls, lai gan teritorijas plānojumā ir sniegti 

priekšlikumi tā izveidei un sasaistei ar EIROVELO tīklu. Ņemot vērā, ka pilsētā ir daudz 

studentu un pilsētas nomalēs atrodas vasarnīcu rajoni, ir lietderīgi izveidot veloceliņu 

tīklu pilsētā. 

 

  Sabiedriskais transports 

 Pilsētas autobusu maršruti (skat. kartogrāfisko materiāli pielikumā Nr4)  

SIA ―Daugavpils autobusu parks‖ pārvadāto pasažieru skaits no 2005.gada līdz 

2006.gadam palielinājas no 13 093,8 līdz 13 289 tūkst. pasažieru, kas ir par 195,2 

tūkstošiem pasažieru vairāk nekā 2005.gadā ( par 1,5%).  

 

No 2006. gada decembra SIA ―Daugavpils autobusu parks‖ uzsāka jaunu pakalpojuma 

veidu  - pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja pasūtīt biļetes Interneta sistēmā ―Baltic Lines‖.  

SIA ―Daugavpils autobusu parks‖ uzstādīja jaunu un mūsdienīgu degvielas uzpildes 

staciju, kura ļauj samazināt ekspluatācijas izdevumus, kā arī iegādājās jaunus autobusus. 

Modernajā autoostā veiksmīgi darbojas tūrisma birojs. 

 

 Tramvajs (skat. kartogrāfisko materiālu pielikumā Nr3)  

Daugavpilī tramvajs parādījās 1946. gadā. Tramvaju ceļu garums sastāda 25,4 km, 

ikdienā 3 maršrutos kursē 27 vagoni 

2006.gadā a/s ‖Tramvaju uzņēmums‖ svinēja 60 gadu jubileju. 2006.gadā tika  pārvadāti 

9, 4 milj. pasažieru, kas ir par 53,5 tūkst. pasažieru vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pēdējos 

gados ir novērojama pasažieru plūsmas palielināšanās, bet tramvaju ceļu garums un 

nolietotais ritošais sastāvs neļauj aptvert visus pilsētas rajonus un piesaistīt lielāku 

pasažieru daudzumu. 

Tramvaju ceļu maršrutu shēma Daugavpilī nav mainīta vairāk kā 30 gadus. Šajos gados, 

pilsētai paplašinoties, ir izbūvētas jaunas ielas un rajoni, un parādījusies nepieciešamība 

izmainīt un papildināt maršrutu shēmu. 

 

Transporta infrastruktūras SVID 

 
Stiprās puses Vājās puses 

 Attīstīts ceļu un dzelzceļa tīkls pilsētas teritorijā  Pilsētas ceļa tehniskais stāvoklis rada 

izbraucamības un drošības problēmas 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2001. 2002. 2003. 2004. 2005.
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 Vairāku starptautiskas nozīmes autoceļu un dzelzceļu 

klātbūtne, kas nodrošina priekšnoteikumus 

starptautiskajam biznesam, tirdzniecības un 

pakalpojumu, tūrisma attīstībai. 

 Stabila autotransporta un tramvaja transporta 

sistēma, kas aptver visu pilsētas teritoriju. 

 DUS tīkla izveide pilsētā  

 Ģeogrāfiskais stāvoklis (ārvalstu robežu tuvums) 

nodrošina iespējas attīstīt iekšzemes un 

starptautiskos kravu un pasažieru pārvadājumus 

 Uzsākta lidostas izveides projekta realizācija 

 Tramvaju projekta uzsākšana 

 Veiksmīgs Daugavpils autobusu parka darbs (t.sk. 

starptautiskā un reģionālā griezumā) 

 

 Nepietiekams finansējuma ceļu uzturēšanai 

 Sabiedriskā transporta pasažieru plūsmas 

samazināšanās, kam pamatā ir 

sociālekonomiskie procesi pilsētā, gan tā 

tehniskais stāvoklis. 

 Bīstamo kravu pārvadāšana pa dzelzceļu un 

automaģistrālēm caur pilsētas teritoriju rada 

vides piesārņojuma draudus   

 Nav izstrādāts saskaņots un koordinēts 

sabiedriskā transporta maršrutu tīkls; 

pārvadājumi nav organizēti, ņemot vērā 

iedzīvotāju vajadzības pēc sabiedriskā 

transporta, sabalansējot tās ar reālajām 

finansiālajām iespējām. 

 Neefektīva ceļu satiksmes drošības 

nodrošināšanas sistēma 

Iespējas Draudi 

 Efektīvas, drošas, konkurētspējīgas, videi 

draudzīgas, līdzsvarotas multimodālas transporta 

sistēmas izveide, kas ir integrēta Eiropas transporta 

sistēmā. 

 Attīstīt Daugavpili kā nozīmīgu starptautiska 

transporta mezglu, izmantojot esošās transporta 

maģistrāles, pilnveidojot un uzlabojot to tehnisko 

stāvokli, kā arī izveidojot atbilstošu infrastruktūru. 

 Starptautiskas nozīmes lidlauka izveide, kas sekmētu 

investīciju, kā arī tūrisma plūsmas piesaisti pilsētai. 

 Pilnveidot pilsētas ielu tehnisko stāvokli, piesaistot 

papildus finansējumu gan no pilsētas budžeta, kas 

tiks palielināts, realizējot pilsētas attīstības 

koncepciju, gan no Valsts centralizētā budžeta, gan 

no Starptautiskajiem fondiem. 

 Pilsētas ceļu tīkla tehniskais stāvoklis. 

 Finanšu trūkums pilsētas ceļu tīkla uzturēšanai 

un attīstībai. 

 Pilsētas sabiedriskā transporta efektivitātes 

samazināšanās. Kā viens no galvenajiem 

faktoriem ir morāla un fiziska transporta 

nolietošanās un finanšu trūkums tā savlaicīgai 

atjaunošanai. 

 

 

 

 

 

 

5. Pilsētvides infrastruktūra (vide, komunālie pakalpojumi) 

 

Ūdensapgāde  

Pilsētas ūdensapgāde un izlietoto notekūdeņu novadīšana atrodas SIA ―Daugavpils 

ūdens‖ pārziņā. Apmēram 78% no kopējiem lietotājiem izmanto tieši šī uzņēmuma 

pakalpojumus. Izņēmums ir privātās apbūves teritorijas, kur nav centralizēta ūdensvada 

un kanalizācijas tīkla. 

Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem tiek piegādāts tīrs (bez hlora apstrādes) ūdens no  

pazemes gūtnēm. Ūdens pilsētas iedzīvotājiem tiek piegādāts no ūdens gūtnes ―Ziemeļi‖ 

– 8,5 km no Forštadtes mikrorajona, ar aku maksimālo dziļurbumu 150m, ka arī 

atdzelžošanas staciju un no pazemes ūdens gūtnes ―Ziemeļi‖ sūkņu stacijas uzbūvēta d-

500 ūdensvada līdz Tartu ielai. 

Maģistrālā ūdensvada tīkla kopējais garums ir 228 km. 

2006.gadā SIA ―Daugavpils ūdens‖ ūdens un notekūdens patēriņa apjoms ir 2005.gada 

līmenī: ūdens patēriņš - 4 514,0 tūkst. m
3
 un  notekūdeņu patēriņš - 4 808,3 tūkst m

3
.  

 

2006.gadā SIA ―Daugavpils ūdens‖ ūdenssaimniecības pilnveidošanā ES Kohēzijas 

fonda projekta ―Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta‖ ietvaros uzsāka 

projekta realizāciju . Projekta realizācijas laikā pieredzēts veikt: 

 Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju; 

 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšanu un modernizāciju; 
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 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu. 

Projekta īstenošana dos iespēju 82% pilsētas iedzīvotājiem saņemt centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kuru kvalitāte atbilst Eiropas līmenim. 

 

Kanalizācija  

Kanalizācijas sistēma Daugavas labajā krastā sastāda 96%, kreisajā 4% no kopējā 

kanalizācijas tīklu kopgaruma, kas sastāda 185 km. Sistēmu uztur 24 notekūdeņu 

pārsūknēšanas stacijas. Galvenā pārsūknēšanas stacija ir ―Kandava‖ ar jaudu 47000 

m3/diennaktī. Pēc attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas, kad mehāniskajai attīrīšanai 

pievienojās arī bioloģiskā attīrīšana, uzlabojas notekūdeņu kvalitāte, taču smaka palika, 

kas ir viena no lielākajām pilsētas problēmām. Uzsākta projektu izstrāde vairāku 

privātapbūves rajonu ūdensapgādei un notekūdeņu novadīšanai – Ruģeli, Jaunbūve. 

Rodas nepieciešamība jaunos rajonus, kas strauji attīstās, nodrošināt ar komunikācijām, 

piemēram, Mežciemu. Tajā paredzēts komunikācijas attīstīt lokāli, bet ar iespēju pieslēgt 

pilsētas centrālajiem tīkliem. 

 

Dzīvokļu un komunālā saimniecība 

Viena no pašvaldības funkcijām ir sniegt pakalpojumus dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā  ir 1003 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. 

 

 

4. tabula. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji.  
Nr.p.k. Apsaimniekotājs Māju skaits Māju skaits, kuras nodotas 

ekspluatācijā pirms 

2000.gada 

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Daugavpils dzīvokļu un komunālās 

saimniecības uzņēmums‖ (DDzKSU) 

930 930  

2. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 

sabiedrība „Forštadte‖ 

39 39  

3. SIA „Pilots LTD‖ 11 11 

4. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 

sabiedrība „Lokomotīve‖ 

3 3 

5. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 

sabiedrība „Draudzība‖ 

20 20 

 KOPĀ 1003 1003 

 

90% no visām dzīvojamām mājām Daugavpils pilsētā apsaimnieko sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums‖. SIA 

ir 100% Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmums.  

 

Daugavpils pašvaldība 2006. gadā piešķīra 181 ģimenei palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā, tai skaitā pilnīgi labiekārtotus dzīvokļus 87 ģimenēm. Dzīvokļu apstākļus 

uzlaboja 586 pilsētas ģimenei. 2006.gada beigās uzskaitē bija 414 ģimenes, kurām ir 

nepieciešams piešķirt dzīvokļus. 

 

SIA ―Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums― nodrošina dzīvojamā fonda 

uzturēšanu. 

 

Pilsētas labiekārtošanas un uzturēšanas darbi 

Ievērojama pašvaldības budžeta līdzekļu daļa ik gadu tiek novirzīta pilsētas teritorijas 

labiekārtošanai un sanitārai attīrīšanai, ielu un ceļu būvniecībai un uzturēšanai, publiskai 
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lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanai un citiem pasākumiem. 2006.gadā 

Daugavpils pilsētas domes finansējums komunālajai saimniecībai bija 174,6 tūkst. latu. 

 

Daugavpils pašvaldība turpina veikt pasākumus, lai ikdienā nodrošinātu nepārtrauktu, 

komfortablu un drošu satiksmi, veicot pilsētas ielu rekonstrukciju, remontējot trotuārus, 

pagalma teritorijas. 2006.gadā pilsētas ielu seguma rekonstrukcija un pašreizējā 

uzturēšana veikta 101 000 kv. m platībā ar izmaksu 2 648,4 tūkst. latu apmērā, kas ir 

četras reizes vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.  

  

Pēdējo gadu laikā strauji uzsākts realizēt programmu pagalmu teritoriju sakārtošanā, kas 

pēdējo 15 gadu laikā vispār netika remontētas. Pilsētas māju iekškvartālu ceļu seguma 

rekonstrukcijā ( 23 217 kv. m iekškvartālu teritorijas) ieguldīti naudas līdzekļi 326,4 

tūkst. latu apmērā (2006.g.), kas ir par 231,2 tūkst. latu vairāk nekā 2005.gadā. 

Iekškvartālu ceļu seguma rekonstrukcijā akcents tika likts uz attālajiem mikrorajoniem, 

kur remonti nav bijuši kopš ēku nodošanas ekspluatācijā.  

 

Pilsētas apzaļumošanas darbiem, pilsētas skvēru labiekārtošanas darbiem tika iztērēti 

598,6 tūkst. latu  (2006.g.), jeb gandrīz četras reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

 

Pilsētas apgaismojums 

2006.gadā Daugavpils pašvaldība pārņēma no valsts a/s ―Latvenergo‖ pilsētas apgaismes 

tīklus, uzlaboja vislielākā pilsētas mikrorajona Jaunās Forštadtes elektroapgādi. 

Elektrolīniju kopējā stiepība sasniedz 350 km. Apgaismes ierīču daudzums 10 000 

vienību. 

 

Siltumapgāde  

2006.gadā A/s ‖Daugavpils siltumtīkli‖ siltumenerģijas realizācija bija iepriekšējā gada 

līmenī un bija 501,9 tūkst. MWh.  

 

2006.gada jūlijā ekspluatācijā tika nodota katlumāja ―Ruģeļi‖, kura nodrošina ar apkuri 

un karsto ūdeni Ruģeļu ciemata iedzīvotājus. Katlumāja  ar  3 dabasgāzes katliem strādā 

automātiskajā režīmā un tiek vadīta ar datora palīdzību no Daugavpils 

termoelektrocentrāles. Katlumājas jauda ir 6,5 megavati. 2006.gada septembrī 

ekspluatācijā nodota jaunizbūvētā katlumāja Čerepovas mikrorajonā. Katlumājas jauda ir 

trīs megavati un tā nodrošina ar apkuri un karsto ūdeni Čerepovas mikrorajona 

iedzīvotājus.  Jaunas katlumājas ekspluatācija ļaus a/s‖ Daugavpils siltumtīkli‖ ik gadu 

ekonomēt līdz 200 tūkst. latu. Kopumā akciju sabiedrība infrastruktūras uzturēšanā un 

iekārtas modernizēšanā 2006.gadā ieguldīja 936,1 tūkst. latu, kas ir ievērojami lielāks 

apjoms kā iepriekšējos gados. 

 

A/s ―Daugavpils siltumtīkli‖ veica katlumājas ―Stropi‖ rekonstrukcijas projektu ar gāzes 

dzinēju uzstādīšanu elektroenerģijas ražošanai un katlumājas pārvešanu uz darbu  

koģenerācijas režīmā. 2006.gada uzbūvēts garāžu bloks siltumcentrāles Nr. 1 teritorijā, 

kas ļauj ievērojami samazināt transporta iecirkņa uzturēšanas izdevumus, kā arī veikta 

680 m nolietoto pazemes siltumtrašu cauruļvadu nomaiņa pret jauniem. Turpmāk tiek 

plānots arī veikt katlumāju ―Križi‖ un ― Kalkūni‖ pārvešanu no mazuta kurināmā uz 

šķeldu.  

 



                                                                                                                                                                   

Daugavpils pilsētas attīstības programma, 2008 -2014                                                              30  

17. attēls 
Kādu daļu no saviem 
ģimenes ienākumiem Jūs 
tērējat maksājumiem par 
mājokli (komunālie 
pakalpojumi, apkure, 
kanalizācija un 
ūdensapgāde)? 
 

 

 

 

Avots: SAK un DU iedzīvotāju 
aptauja, 2007 

Mazāk par 10%

11- 20%

21 -  30%

31 - 40%

41 - 50%

vairāk par 51%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

 
 

Komunālo pakalpojumu SVID 
 

Stiprās puses Vājās puses 

 Iedzīvotāju nepieciešamība pēc dotajiem 

pakalpojumiem un līdz ar to stabils pieprasījums no 

iedzīvotāju puses 

 Pietiekami augsts komunikāciju attīstības līmenis, kas 

ļauj ar samērā zemām izmaksām piesaistīt jaunus 

patērētājus  

 Kvalificēts darbaspēks 

 Praktiski nav konkurentu, daudziem pakalpojumiem 

nav aizvietotāju  

 Uzsākti ievērojami projekti komunālās saimniecības 

uzlabošanā 

 Nepietiekami finansiālie resursi 

 Zema doto nozaru rentabilitāte, rezultātā - 

finansiālo resursu trūkums 

 Inžiniertehnisko komunikāciju sistēmai ir liels 

nolietojums  

 Nozaru monopolistiskais raksturs, kas samazina 

uzņēmumu stimulu turpmākai attīstībai 

 

Iespējas Draudi 

 Iespēja izmantot Eiropas kopienas fondu projektu 

finansēšanai 

 Iespējamais iedzīvotāju ienākumu pieaugums un, kā 

rezultāts – iedzīvotājiem palielināsies iespēja 

apmaksāt pakalpojumus 

 Daugavpils ūdensvada projekta realizācija 

 Daugavpils siltuma projekta realizācija 

 Pasaules cenu stipra ietekme uz 

energonesējiem, uz kopējo uzņēmuma izmaksu 

apjomu 

 Iedzīvotāju zemais ienākumu līmenis 

 Iespējama iedzīvotāju daļas atteikšanās no doto 

uzņēmumu pakalpojumiem alternatīvu 

      pakalpojumu izmantošanas rezultātā  

 Nepilnīga likumdošanas bāze 

 

 

6. Enerģētika 

 

Energoefektivitāte 

2007.gadā Daugavpils pilsētas dome apstiprināja Daugavpils pilsētas pašvaldības 

līdzdalības programmu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai 2007. – 2010.gadam. 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā  ir 1003 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras 

apsaimnieko pieci  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji, no tiem lielākais jeb 

90% no visām dzīvojamām mājām Daugavpils pilsētā apsaimnieko sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums‖.  

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības 

uzņēmums‖ jau ir zināma pieredze energoefektivitātes pasākumu veikšanā. 

Uz programmas izstrādes brīdi Daugavpils pilsētā jau tika veikti energoauditi 30 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, un tas nozīmē, ka šo daudzdzīvokļu māju īpašnieki 
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jau var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu renovācijas (rekonstrukcijas) projekta 

izstrādei, bet ir nepieciešama normatīvā bāze. 

 

Programmas mērķis ir īstenot daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanu, 

vienlaikus palielinot daudzdzīvokļu māju kopīpašnieku ieinteresētību un atbildību par 

savu īpašumu un tā saglabāšanu turpmāk. Lai ieinteresētu iedzīvotājus, Daugavpils 

pilsētas pašvaldība paredz sniegt atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu veikšanā.  

Programmas realizācijas laikā paredzēts: 

 204 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veikt energoauditu; 

 76 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās atbalstīt ēku renovācijas (rekonstrukcijas) 

projektu izstrādi; 

 31 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā līdzfinansēt ēku renovācijas (rekonstrukcijas) 

izmaksas, uzlabojot šo māju kvalitāti, palielināt to ilgmūžību; 

 līdz 20% samazināt siltumenerģijas patēriņu, ietaupot siltumenerģiju un 

elektroenerģiju, samazinot kopējā CO2 un citu kaitīgo vielu emisiju apkārtējā vidē; 

 samazināt iedzīvotāju maksājumus par energoresursu patēriņu, vienlaicīgi sasniedzot 

gan siltumenerģijas un elektroenerģijas, gan iedzīvotāju līdzekļu ietaupījumu; 

 apkopot pieredzi un izstrādāt informatīvu materiālu, kas balstīts  uz daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju renovācijas procesā iegūto pieredzi.  

 

Daugavpils attīstības kontekstā tiek apskatīta arī Daugavas HES būvniecība kā pretplūdu 

hidrotehniskā būve, kas atrisinātu Daugavpils pilsētas applūšanu.  Ņemot vērā, ka šobrīd 

(atbilstoši pilsētas teritorijas plānojumam) lielas zemes teritorijas, kas būtu piemērotas 

būvniecībai, ir applūstošās teritorijas un līdz ar to tās nedrīkst apbūvēt. 

 

Gāzes apgāde  

Pēdējā laikā  strauji palielinājās dabasgāzes vadu izbūve pilsētā, ņemot vērā gāzes cenu, 

labākas ekspluatācijas īpašības un mazāku ekoloģisko kaitīgumu.  

 

Elektrotīkli  

Pilsētu apkalpo VAS ―Latvenergo‖ Austrumu elektriskie tīkli. Sakarā ar vairāku jaunu un 

jaudīgu objektu būvniecību, problemātiska kļūst pilsētas centrālas daļas elektroapgāde. 

Jaunos privātmāju apbūves rajonos, kuri ļoti strauji attīstās pilsētā, rodas problēmas ar 

elektroapgādi lielo izmaksu dēļ.   

 

7. Informācijas sabiedrība 

 

Informācijas sabiedrības attīstība ir viena no ES prioritātēm un viena no sešām Valsts 

Stratēģiskā ietvardokumenta  (VSID) horizontālajām prioritātēm. 

 

Informācijas sabiedrības veidošanas mērķis ir nodrošināt, lai katrs cilvēks varētu gūt 

labumu no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) piedāvātajām iespējām, 

nodrošinot vienādas iespējas, iemaņas IKT lietošanā un samazinot reģionālo atšķirību 

radītos šķēršļus: 

1. gūt pieeju apmācībai un zināšanām, izmantojot tālmācības, e-izglītības pakalpojumus; 

2. organizēt darba dzīvi ar virtuālās vides palīdzību; 

3. veicināt sociālo vajadzību apmierināšanu, veidojot e-pakalpojumus un nodrošinot to 

pieejamību; 
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4.  nodrošināt iespēju iedzīvotājiem paust savu viedokli un uzskatus, aktīvi piedaloties 

valsts un pašvaldību pārvaldē; 

5. veicināt brīvā laika plānošanu, izmantojot internetā pieejamo informāciju un satura 

resursus.
4
 

 

Tomēr Daugavpils pilsētas attīstības programmas kontekstā par informācijas sabiedrību 

runāsim visos aspektos, apskatot iedzīvotāju komunikācijas iespējas, piekļuvi 

informācijai ne tikai ar IKT palīdzību un viņu prasmēm izmantot informāciju 

personīgajai un sabiedrības attīstībai kopumā.  

 

Masu mediji 
5
 

Daugavpiliešiem ir plaša lokālo masu mediju izvēle: pilsētā iznāk sešas iknedēļas avīzes, 

viens iknedēļas reklāmas izdevums, raida divas televīzijas un trīs radio stacijas.  

 

Avīzes 

Drukāto avīžu tirgus ir sadrumstalots. Satura ziņā izdevumi nav specializējušies, bet tiem 

ir atšķirīga nostāja attiecībā uz pilsētas politiskajām un ekonomiskajām norisēm. Visās 

avīzēs ir atrodama informācija par vietējiem notikumiem, derīgi padomi, materiāli par 

sadzīvi, kultūru, izklaidi, slavenību dzīvi, neparasto un kriminālās ziņas. Daugavpilieši 

aktīvi lasa savas pilsētas avīzes, turklāt viņi izmanto vairāk nekā vienu izdevumu.  

Saskaņā ar TNS Latvia 2007.gada datiem 95% iedzīvotāju, kaut neregulāri, bet lasa 

vismaz divas avīzes. Un tikai 5% aptaujāto nelasa pilsētas avīzes. Lielākās auditorijas ir 

avīzēm  Сеичас, Наша газета  un  Миллион. 

 

Televīzija 

Daugavpilieši televīziju pārsvarā skatās krievu valodā. Populārākais ir Pirmais Baltijas 

Kanāls – regulāri (5-7 reizes nedēļā) to skatās 65% un tikai 19% to neskatās nekad. 

Daugavpiliešiem nozīmīgākas ir Krievijas televīziju un vietējās kabeļtelevīzijas Dautkom 

TV programmas. Nacionālie, Rīgā veidotie elektroniskie mediji, nevar lepoties ar līdzīgu 

popularitāti. TV Миллион apraides zona ir 60 km, kas ietver Daugavpils pilsētu, 

Daugavpils rajonu, lielu daļu Krāslavas, Preiļu un Jēkabpils rajonu, kas ir svarīga 

auditorija pilsētas attīstības kontekstā.  

 

Radio 

Daugavpils iedzīvotāji ir uzticīgi vietējam radio. Populārāko kanālu Alise plus klausās 

58% respondentu. Uz Radio Maksimums frekvences vismaz reizēm noskaņojas 55% 

iedzīvotāju, 48% klausās Radio Daugavai. Svarīgs informācijas avots ir krievu Latvijas 

radio 4 - par šiem raidījumiem interesējas 44% aptaujāto. Latviešu valodā raidošie 

Latvijas Radio un komercradio kanāli nevar sacensties popularitātē. 

 

Internets 

Daugavpilieši regulāri ieskatās ziņu interneta portālos. Latvijas ziņu portālus lasa 26% 

respondentu, Krievijas – 30%, bet vietējā resursā ieskatās mazāk cilvēku – 9%. Dati 

korelē ar interneta lietotāju skaitu. 

 

                                                 
4
 Vadlīnijas par horizontālās prioritātes ―Informācijas sabiedrība‖ ievērošanu ES fondu projektu iesniegumu atlasē 

un īstenošanā, 2007.-2013. programmēšanas periodā. 
5
 Daugavpils masu mediju sistēma, Sergejs Kruks,  SAK pētījums ―Daugavpils kā attīstības ceļvedis‖,91.lpp. 
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Šāda informācijas aprite varētu veicināt lokālās identitātes nostiprināšanos uz nacionālās 

identitātes rēķina. 77% aptaujāto daugavpiliešu interesējas par notiekošo viņu pilsētā, 

67% par Latgali, 59% par Rīgu un pārējo Latviju.  

 

Latgales Centrālā bibliotēka 2006. gadā ieguva reģiona galvenās bibliotēkas statusu.  

Bibliotēka ieviesa jaunus pakalpojumus: bezmaksas internets, automatizēto grāmatu 

izsniegšana, elektronisko grāmatu pasūtīšana un sāka izmantot tiešsaistes datu bāzes.  

 

E- pārvalde  

Daugavpils pilsētas dome ir uzsākusi ieviest e-pārvaldi, tas nozīmē, ka notiek apmācības 

darbiniekiem, e-parakstu ieviešana, datu aizsardzības nodrošināšana, administratīvās 

efektivitātes uzlabošana, tai skaitā darbs ar vienotām datu bāzēm, iekšējo tīklu attīstība, 

mājas lapas uzlabošana (būvvalde, sociālā pārvalde, skolas). 

 

Turpmāk aktīvāk jāattīsta e-pakalpojumi iedzīvotājiem, un, lai to veiktu, jāizstrādā  

koncepcija un ieviešanas programma, jāiegādājas tehniskais nodrošinājums un 

jānodrošina kvalitatīva apkalpošana un patērētāju informēšana un izglītošana.   

 

 
18. attēls 
Vai Jums mājās ir dators? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avots: SAK un DU iedzīvotāju 
aptauja, 2007 

34,7%

Jā, ar 

interneta 

pieslēgumu

16,7%

Jā, bez 

interneta 

pieslēguma

48,7%

Nē, nav

 
19. attēls 
Vai Jums ir iemaņas darbā ar 
datoru? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avots: SAK un DU iedzīvotāju 
aptauja, 2007 

42,8%

2,3%

3,2%

21,7%

29,4%

Jā, esmu

standartprogrammu

lietotājs

Jā, esmu iesācējs

Jā, esmu programmētājs

Jā, esmu spēlētājs

Nē, man nav iemaņu

darbā ar datoru

 
 

8. Pakalpojumu pieejamība (pašvaldības, valsts)  

 

Daugavpilī, tāpat kā visā Latvijā kopumā, pakalpojumi veido vairāk nekā pusi no 

saražotā kopprodukta. Padomju laikos Daugavpils pilsēta bija pārindustrializēta, tās 

pamatā bija augsti attīstīta rūpniecība, daži uzņēmumi bija vienīgie ražotāji padomju 
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ekonomiskajā sistēmā, kas bija cieši saistīti ar ražošanas ķēdes partneriem citās padomju 

republikās. Līdz ar neatkarības atgūšanu padomju saiknes tika pārtrauktas, ražošana 

sabruka, bet atsevišķās pakalpojumu nozarēs (tirdzniecībā, finansu starpniecībā u.c.) ir 

notikusi strauja attīstība. To noteica augošā ekonomiskā atvērtība, tirdzniecības un 

kapitāla kustības liberalizācija, straujā banku attīstība.  

 

Pilsētā sniegtos pakalpojumus var sadalīt:  

 Publiskajos pakalpojumos – tos sniedz pašvaldība,  pašvaldības uzņēmumi un valsts 

iestādes 

 Pārējos pakalpojumos – pilsētas saimniecības subjektu sniegtie pakalpojumi. 

 

Publiskos pakalpojumus sniedz: 

 Valsts pārvaldes iestādes; 

 Sabiedriskās kārtības un drošības iestādes; 

 Izglītības un zinātnes iestādes; 

 Veselības aprūpes iestādes; 

 Sociālās drošības iestādes; 

 Vides aizsardzības pārvaldes iestādes; 

 Komunālo pakalpojumu uzņēmumi; 

 Sporta, kultūras un reliģijas organizācijas; 

 Pašvaldības transporta uzņēmumi; 

 Pašvaldības sakaru uzņēmumi; 

 Pārējie pašvaldības pakalpojumi. 

 

Pārējie pakalpojumi iekļauj šādus komercpakalpojumus: 

 Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;  

 Automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un 

iekārtu remonts; 

 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi; 

 Transporta, glabāšanas un sakaru komercpakalpojumi; 

 Finanšu starpniecība; 

 Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi; 

 Citi komercpakalpojumi. 

 

Lai gūtu perspektīvo skatījumu uz funkcionālo pilsētu tīklu un pilsētu specializāciju 

pakalpojumu jomā, jāņem vērā, cik lielas ir dažādo pakalpojumu aptveres/ietekmes 

teritorijas. Tā, piemēram, augstāko mācību iestāžu aptveres teritorijas ir lielākas, nekā tās 

ir skolām un bērnudārziem. 

 

Sabiedriskiem pakalpojumiem tādās jomās, kā atļauju, licenču izsniegšana, informācijas 

sniegšana, kā arī tādās, kā pamatizglītība, veselības aprūpe, sociālā palīdzība, policijas un 

ugunsdzēsēju dienesti, utt. jābūt pieejamiem un viegli sasniedzamiem visiem Latvijas 

iedzīvotājiem, īpaši ņemot vērā to sabiedrisko raksturu, līdz ar to šos pakalpojumus  var 

saņemt praktiski visās reģiona pašvaldībās. 

 

Augstākās izglītības iestādes pašlaik ir koncentrētas galvenokārt reģionālajos centros 

(Daugavpilī un Rēzeknē). Arī nākotnē attīstīt savu specializāciju kā augstākās izglītības 

nodrošinātājiem reģionālajiem centriem būs lielāks potenciāls. No šiem centriem 

augstākās izglītības iestādes var apkalpot visus Latgales iedzīvotājus, īpaši ņemot vērā arī 
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pieaugošās tālmācības iespējas, kuras nodrošina informācijas tehnoloģiju attīstība. 

Daugavpils gadījumā apkalpes teritorija sniedzas pāri Latvijas robežām, un liela daļa 

Lietuvas pierobežas reģiona izmanto iespējas un mācās Daugavpils augstākajās mācību 

iestādēs. 

  

Arodizglītības centri, uzņēmējdarbības atbalsta centri un inovācijas centri ir 

pakalpojumu sniedzēji, kuri ir vistiešākajā veidā saistīti ar ekonomiskās izaugsmes, 

saimnieciskās darbības attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanu Latgales reģionā. 

Paredzams, ka arodizglītības centri un uzņēmējdarbības atbalsta centri izvietosies 

vienmērīgi  dažādās Latgales pilsētās, atšķirībā no inovāciju centriem, kuru  funkcijas ir 

reģionālākas un kuri ir saistīti ar industriālo darbību un izglītības pakalpojumiem, ko 

sniedz reģionālie centri. Latgales akadēmiskā parka projekta realizācija Daugavpilī ir 

viens no piemēriem. 

 

Visu pilsētu pašvaldību pamatfunkcija ir nodrošināt pieeju veselības aprūpes 

pakalpojumiem, un tādēļ tie tiek sniegti visās Latgales pilsētās. Taču – un jo īpaši 

attiecībā uz slimnīcām un specializētākiem veselības pakalpojumiem, reģionālajiem 

centriem ir svarīgākā funkcija un specializācija Latgales reģiona ietvaros. Daugavpilī 

izvietojas arī medicīnas iestādes, kuras apkalpo visa reģiona iedzīvotājus. 

 

Tirdzniecības centru, kultūras iestāžu (teātru, kino, muzeju) un atpūtas centru (parku, 

spēļu laukumu, pilsētas atpūtas iestāžu kā kazino, kartinga trašu, utt.) aptveres teritorijas 

ir ļoti dažādas, atkarībā no šo pakalpojumu apjomiem un mērogiem. Attiecībā uz 

tirdzniecības centriem un kultūras pakalpojumiem, vislielākais potenciāls sniegt šos 

pakalpojumus visa reģiona mērogā ir reģionālajiem centriem, īpaši par nozīmīgu centru 

ne tikai Latgales mērogā, bet ietverot arī Lietuvas reģionu, veidojas Daugavpils. Atpūtas 

iespēju sadalījums pa visu reģionu būs lielā mērā atkarīgs no konkrētā atpūtas veida.  

 

Balstoties uz iepriekš aprakstīto ekonomisko specializāciju un pakalpojumu 

koncentrāciju dažāda veida pilsētās, tālāk attīstīsies attiecības, kas radīs tādas sekas kā, 

piemēram, preču un cilvēku mobilitātes un plūsmas izmaiņas pilsētu starpā. Atkarībā no 

dažādiem faktoriem, piemēram, reģionālā transporta tīkla kvalitātes, pieaugošā privāto 

autotransporta līdzekļu skaita un sabiedriskā transporta piedāvātajām iespējām, attīstīsies 

pārvietošanās uz darbu un atpakaļ no pilsētas uz pilsētu. Ar darbu saistītās pārvietošanās 

aptveres teritorijas palielināsies un dažām pašvaldībām, piemēram, vietējiem centriem, 

kas atrodas reģionālo centru aptveres teritorijā, būs iespēja attīstīties par pievilcīgiem 

dzīvojamajiem rajoniem. Tādā veidā arī vietējiem un rajonu centriem būs iespējas gūt 

labumu no pieaugošās ekonomiskās aktivitātes reģionālajos centros. Tādēļ efektīvs 

komunikāciju tīkls cilvēku, preču un informācijas plūsmu nodrošināšanai pilsētu starpā ir 

galvenais priekšnoteikums.
6
 

 

Pakalpojumu SVID 

 
Stiprās puses Vājās puses 

 Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un ērta 

pieejamība  

 Daugavpils ir lieliska iepirkšanās vieta 

 Lielveikalu skaita pieaugums 

 Vienmērīgs tirgu un veikalu izvietojums pilsētā 

 Atpūtas un izlaides iespējas 

 Iedzīvotāju migrācija 

 Iedzīvotāju zemā maksātspēja 

 Slikts ceļu stāvoklis 

 Nepietiekama informācija  

 Mazo veikalu neaizsargātība no lielveikalu 

ekspansijas 

                                                 
6
 Informācija no Latgales pilsētu attīstības stratēģijas 
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 Daudzveidīgs sporta un izklaides pasākumu 

klāsts 

 Informācijas izplatīšana plašā starptautiskā 

reģionā (3_k_info) 

 Izglītības iestāžu koncentrācija 

 Medicīnas pakalpojumu klāsta daudzveidība 

 Valsts reģionālo iestāžu koncentrācija, kas 

apkalpo Latgales vai Dienvidlatgales reģionu 

 Policijas pārvaldes, reģionālā arhīva, VID u.c 

valsts un pašvaldības iestāžu izvietošana 

Daugavpils cietokšņa teritorijā 

 Nozares stiprā atkarība no ārzemju investoriem 

 Nekoordinēta nozaru reģionālās politikas 

plānošana 

 Pilsētas infrastruktūras objektu sliktais tehniskais 

stāvoklis 

 Pilsētas reputācija 

Iespējas Draudi 

 Daugavpils cietokšņa izveidošana par nozīmīgu 

publisko un privāto pakalpojumu sniegšanas 

vietu 

 Tūristu un pircēju pieplūdums  

 Vietējo firmu atbalstīšana un reklamēšana 

 Atlaides konkursa noteikumos vietējām firmām 

 Valsts reģionālo dienestu sniegto pakalpojumu 

kvalitātes pieaugums 

 Lielo uzņēmumu tirdzniecības tīklu izplatība visā 

Latvijā 

 Ražošanas samazināšanās 

 Nepārdomāta nozaru politika – valsts pakalpojumu 

iestāžu izvietošanā reģiona (vietās, kur ir mazs 

iedzīvotāju skaits un blīvums) 

 Tālāka aktivitāšu koncentrācija galvaspilsētā 

 Spēcīgu reģionālo centru veidošanās Lietuvas un 

Baltkrievijas pierobežas reģionos 

 

9. Sociālā drošība un veselības aizsardzība 

 

Sociālā drošība 

Latviju pēdējo gadu laikā ir skārušas krasas sociāli ekonomiskās un politiskās izmaiņas, 

kam pielāgoties daudzi cilvēki nav spējuši dažādu iemeslu dēļ. Lai palīdzētu 

iedzīvotājiem risināt sociālās problēmas, Latvijā un arī Daugavpilī 90-to gadu sākumā 

tika izveidoti sociālie dienesti. 

 

Par prioritāti sociālajā sfērā visā valstī ir izvirzīta ģimenes un bērna sociālā drošība, 

Daugavpilī – arī cilvēku ar invaliditāti un pensionāru drošība. Viens no 

pamatuzdevumiem ir sociālo dzīvokļu būvniecība un atlaižu sistēmas par 

medicīniskajiem pakalpojumiem sakārtošana.  

2007.gadā sociālajai sfērai pašvaldība iztērēja 3 miljonus 457 tūkstošus latu. 

 

Virkne iestāžu sniedz sociālos pakalpojumus pilsētas un apkārtējā reģiona iedzīvotājiem: 

 Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs ( centrā uzturas 

245 cilvēki, viena klienta uzturēšana izmaksā 228 latus, centrā strādā 104 

darbinieki); 

 2006.gadā Bērnu un ģimenes lietu ministrija atzina Daugavpils bāriņtiesu par 

vienu no labākajām Latvijā. Iedzīvotājus apkalpo 8 bāriņtiesas locekļi ar 

juridisko, sociālo, psiholoģisko vai pedagoģisko izglītību. Pašlaik pilsētā 

apmēram 300 aizbildņu audzina 400 bērnu, 19 audžuģimenēs ievietoti 46 bērni. 

 Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs ir viena no labākajām šāda veida 

iestādēm Latvijā, kur dažāda vecuma pilsētas iedzīvotāji var saņemt vairāk kā 20 

sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas veidu, t.sk.: interešu klubi, fizioterapija, 

psihologa konsultācijas, datora apmācība, valodu kursi u.c.  

 Mājas aprūpes birojs sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā 

vientuļām, gados vecām  personām, kas pašas saviem spēkiem nespēj sevi 

aprūpēt. Tuvākajā laikā tiks ieviesti arī maksas pakalpojumi. 
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 Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem veic personu vecumā no 

16 gadiem ar garīga rakstura traucējumiem sociālo rehabilitāciju, izglītojot un 

nodarbinot. Centrs ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

 Ģimenes atbalsta centrs (patversme) sniedz sociālos pakalpojumus, psiholoģisko, 

morālo atbalstu un sociālo ārstēšanu tām personām un ģimenēm, kuras nonākušas 

dažādās krīzes situācijās. 

 Sociālā patversme ir Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes struktūra, kas nodrošina 

ar īslaicīgu patvērumu Daugavpils sociālā riska kategorijas iedzīvotājus vai krīzes 

situācijā nonākušas personas bez pastāvīgas dzīvesvietas un daļēji apmierina 

personu pamatvajadzības (uzturs, personiskās higiēnas iespējas), kā arī sniedz 

sociālā darba speciālistu pakalpojumus sociālās patversmes klientiem. 

 Daugavpils pilsētā darbojas divi  bērnunami-patversmes ―Auseklītis‖ un 

„Priedīte‖, tās ir pašvaldības īslaicīgas un ilglaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas iestādes bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.  

 Grupu dzīvokļi 20 personām ar garīgās attīstības traucējumiem un 13 bērniem 

vecumā no 16 gadiem, kur augstākminētās iedzīvotāju kategorijas tiek 

nodrošinātas ar pajumti, un tām tiek sniegti kvalificēti sociālie pakalpojumi. 

 

Daugavpils pilsētas dome sniedz vairāk kā 20 dažādu pabalstu veidus dažādām 

mērķgrupām. 

 

Arvien aktīvāk sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas klāstu papildina pilsētā reģistrētās 

nevalstiskās organizācijas, kuru darbības galvenais mērķis ir sociālā integrācija. 

 

Veselība un veselības aprūpe 

Pēc 2007.gada februārī veiktās iedzīvotāju aptaujas 78,8% respondentu uzskata, ka 

Daugavpils iedzīvotājiem veselības problēma ir ļoti aktuāla. Uztraukums par veselības 

problēmām īpaši liels ir respondentiem, kuri vecāki par 50 gadiem – 91% no 

aptaujātajiem šajā vecumā uzskata veselības problēmas par ļoti aktuālām.  

 

Daugavpils ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur pensionāriem un invalīdiem ir iespēja 5 dienas 

ārstēties stacionārā un dienas stacionārā bez pacienta iemaksas pašvaldības institūcijā, jo 

par to maksā pašvaldība.  

 

Daugavpils bija pirmā pilsēta Latvijā, kas sekmīgi realizēja veselības reformas (1996- 

2002) pasākumus (t.sk. optimizējot veselības aprūpes iestādes), arī pirmās ārstu prakses 

Latvijā savu darbību uzsāka Daugavpilī (2000). 

 

Uz programmas izstrādes brīdi saskaņā ar ārstniecības iestāžu un sertifikācijas reģistru 

Daugavpilī
7
 medicīnas pakalpojumus nodrošina 131 ārstu prakse (t.sk. ģimenes un 

speciālistu, kā arī 2 kopprakses), vairāk kā 20 privātās iestādes, kas nodrošina 

visdažādākos medicīnas pakalpojumus (t.sk. privātklīnikas) un valsts un pašvaldības 

iestādes. 

 

Medicīnas pakalpojumus pilsētas un reģiona iedzīvotājiem sniedz pašvaldības un valsts 

medicīnas iestādes, kurās, izmantojot ES SF finansējumu, pēdējo gadu laikā veikti 

ievērojami renovācijas darbi, iegādāta jauna medicīniskā tehnika un apmācīts medicīnas 

personāls. 

Medicīnas iestādes, kuru apkalpes zona ir Latgales reģions: 

                                                 
7
 www.vsmtva.gov.lv 
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 Valsts SIA „Psihoneiroloģiskās slimnīca‖  

 Valsts SIA „Daugavas slimnīca‖ 

 Pašvaldības SIA ―Daugavpils zobārstniecības poliklīnika‖  

 Daugavpils sporta medicīnas centrs 

 Daugavpils starprajonu veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu komisija 

 Nacionālā rehabilitācijas centra ― Vaivari‖ filiāle  

 Daugavpilī darbojas Daugavpils medicīnas koledža 

 

Medicīnas iestādes, kuru apkalpes zona ir Daugavpils un Daugavpils rajons: 

 Pašvaldības SIA ―Daugavpils reģionālā slimnīcā‖  

 Daugavpils neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija 

 Daugavpils rajona pašvaldības SIA „Grīvas poliklīnika‖ 

 Vides veselības centrs 

 Sanitārā inspekcija 

 Veselības veicināšanas centrs 

 Pašvaldības SIA ―Daugavpils bērnu veselības centrs‖  

 Daugavpils cietuma medicīniskā daļa 

 Grīvas cietuma medicīniskā daļa 

Lielākā problēma ir nepietiekamais medicīnas darbinieku skaits. Lai risinātu šos jautājumus, 

pašvaldība sniedz atbalstu jauno speciālistu piesaistei.   

 

10. Pilsētvide (t.sk. kultūra, sports,u.c.) 

Fiziskā 

Daugavpils cietoksnis uzbūvēts XIX gadsimtā, un ir vienīgā militārā būve Baltijā, kas 

bez lielām izmaiņām saglabājusies līdz mūsdienām. Cietokšņa būvdarbi tika pabeigti 

1833.gadā, kad to, klātesot caram Nikolajam II, svinīgi iesvēta, taču aizsardzības nozīmi 

šī ampīra un klasicisma stila būve ar nocietinājumiem un krāšņajiem vārtiem, ravelīniem 

un bastioniem ir zaudējusi. Cietoksnis esot karojis tikai trīs dienas, bet turpmāk kalpojis 

kā militārās noliktavas, cietums un garnizona mājvieta. Cietokšņa komplekss ir pilsēta 

pilsētā, kurā saimniekojušas dažādu valstu armijas. 

Līdz ar dzelzceļa izbūvi 19.gs. beigās Daugavpils kļūst par pilsētu krustcelēs. Te 

krustojās dzelzceļi no Pēterburgas (kopš 1860. g.), Rīgas (1861. g.), Varšavas (1862. g.). 

Orlas (1866. g.) un Šauļiem (1873. g.). 1826. g. pēc arhitekta Aleksandra Štauberta 

Pēterburgā apstiprināta projekta sākās tagadējā Daugavpils vēsturiskā centra apbūve. 

Tas ir savdabīgs pilsētbūvniecības piemineklis ar 80 kultūrvēstures objektiem, vēlīnā 

klasicisma, historisma un jūgendstila ēkām, kas pārsteidz ar  stilistisko daudzveidību, 

īpašas formas sarkano māla ķieģeļu māju fasādēm un filigrāni smalkiem, 

neatkārtojamiem balkoniņiem.  

19.gs. vidū kā amatnieku un strādnieku rajons izveidojas Jaunbūve, bet vecākajā 

Daugavpils rajonā, Vecajā Forštadtē, saglabājas senā koka arhitektūras apbūve.  

Vienības nams bija sava laika modernākā daudzfunkcionālā celtne Latvijā. Liela un 

stabila ēka, kuru pabeidza  būvēt 1937.gadā. Kā latviešu biedrības nams, tas ilgus gadus 

kalpojis par Daugavpils sabiedriskās un kultūras dzīves centru, mainot dažādus 

funkcionāru uzspiestus nosaukumus, bet nemainot būtību. Vienības namā mājvietu 

atradis arī vēl viens pilsētas zīmols – Atmodas gados atjaunotais Daugavpils teātris, kurā 

blakus darbojas gan latviešu, gan krievu trupa, kā arī Latgales Centrālā bibliotēka, 

Daugavpils novada tūrisma un informācijas centrs.         

http://lv.wikipedia.org/wiki/Dzelzce%C4%BC%C5%A1
http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABga
http://lv.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1ava
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Orla&action=edit
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C5%A0au%C4%BCi
http://lv.wikipedia.org/wiki/P%C4%93terburga
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Baznīckalnā Jaunbūvē, blakus  atrodas četru konfesiju baznīcas:  Borisa un Gļeba 

katedrāle (1905., lielākā pareizticīgo baznīca Latvijā, ), Mārtiņa Lutera baznīca (1893), 

Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca (1902), vecticībnieku draudzes Sv. Dievmātes 

piedzimšanas baznīca (1908./28).  

 

Daugavpils ir īpaša ar ūdeņu daudzumu (Daugava un Laucese upe un 12 ezeri un 

ūdenskrātuves) un daudzveidību, tomēr pilsētvidē šie resursi īpaši netiek pilnvērtīgi 

izmantoti. Teritorijas plānojumā tiek noteikts katra ezera izmantošanas veids un tā 

iespējas iesaistīt pilsētvidē. Vairākos ezeros var tiks organizēts ūdenssports, paredzēts 

labiekārtot jaunas peldvietas, pilsētas ezeros var tikt organizēta sapropeļa  un derīgo 

izrakteņu iegūšana, lai nodrošinātu ūdenstilpņu attīrīšanu un nodrošinātu arī pretplūdu 

pasākumus, pēc speciālistu domām Gubišces ezeru var attīstīt kā putnu novērošanas 

vietu, izveidojot vērošanas torņus un takas. Liela uzmanība tiks pievērsta pilsētas parku, 

skvēru un mežaparku attīstībai. 

 

Aktīvā 

Daugavpilī ir aktīva kultūras un sporta dzīve. Daugavpils teātris iestudē jaunas izrādes 

krievu un latviešu valodās. Pēc rekonstrukcijas 2005. gada sākumā atklāta Latviešu 

kultūras centra – vēsturiskā Vienības nama - lielā zāle. Vairāki pasākumi Daugavpilī 

notiek regulāri: M.Rotko mākslas plenērs, Latgales dziesmu svētki, koru garīgās mūzikas 

festivāls „Sudraba zvani‖, Masku festivāls, Džeza festivāls, Akordeona mūzikas festivāls 

u.c. Daugavpils Ledus hallē trenējas pilsētas Ledus skolas hokejisti, tajā notiek 

starptautiski hokeja turnīri. Daugavpilī 2006. gadā notika Pasaules kausa Grad Prix 

spīdvejā priekšpēdējais posms. Ir uzsākta multihalles celtniecība. 

 

2006.gads Daugavpilī bija teātra gads. Teātrim Daugavpilī apritēja 150 gadi. Šim 

notikumam bija veltīti arī pilsētas svētki, kas notika jūnijā. Pateicoties daudzveidīgajai 

svētku programmai, daugavpilieši citām acīm ieraudzīja Cietoksni, kur norisinājās vairāki 

pilsētas svētku pasākumi. 

 

Starptautiskie kultūras pasākumi  

Katra gada sākumā Daugavpilī notiek garīgās mūzikas festivāls “Sudraba zvani”, kurā 

piedalās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas un citu valstu kori. Katru gadu 

festivāls pulcē daudz klausītāju un saņem profesionālas starptautiskas žūrijas atzinību. 

Festivāla laikā kori tradicionāli koncertē visu konfesiju baznīcās Daugavpilī un novadā. 

Februāra nogalē, laikā starp latviešu Meteņiem, katolisko Aizgavēni un krievisko 

Masļeņicu, Daugavpilī notiek starptautiskais masku tradīciju festivāls.  

Pavasarī notiek starptautiskais dţeza festivāls “Jaz joy spring” un starptautiskais 

bērnu baleta festivāls. Visi šie festivāli tradicionāli pulcē ne vien novada, Latvijas, bet 

arī kaimiņvalstu un tālāku valstu dalībniekus un skatītājus. Gadu no gada aizvien plašāk 

izskan Daugavpils vārds, to tālāk aiznes festivāla dalībnieki un mūsu kultūras kolektīvi, 

kas paši aktīvi piedalās festivālos ārpus Latvijas robežām. Īsti tradicionāla ir Daugavpils 

kolektīvu un daiļamata meistaru dalība “Slāvu bazārā Vitebskā”. 

 

Daugavpils kolektīvi godam pārstāv pilsētu dažādos konkursos Latvijā un ārpus tās 

robežām.   

 

Daugavpilī dzīvo 32 nacionalitāšu pārstāvji. Pašvaldība to uzskata par lielāko bagātību un 

atbalsta visus nacionālo kultūru centrus un biedrības. Daugavpilī svin dažādu tautu 

svētkus – Slāvu kultūras svētki, festivāls ―Poļu kultūra Latgalē‖, vācu kultūras dienas. 
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Visas nacionālās kultūras biedrības ar saviem kolektīviem un idejām aktīvi piedalās 

pilsētas kultūras dzīvē. 

 

Daugavpils spīd arī ar spīdveju!  
Lai arī ir daudz sporta veidu, kurus var uzskatīt par tradicionāliem Daugavpilī, tomēr 

starptautiskā mērogā vislielāko nozīmību izpelnījies spīdvejs. 2006. un 2007. gadā 

Pasaules čempionāta posmā, kas norisinājās Daugavpilī, piedalījās pasaulē slavenākie 

sportisti, klātienē sacensības noskatīties bija ieradušies fani no daudzām valstīm, un 

tiešraidē sacensības translēja vairāk nekā uz 40 valstīm, bet atkārtojumā sacensības 

noskatījās vairāk nekā 100 valstīs.  

 

Daugavpils pilsētas sporta skolās un BJC ―Jaunība‖ dažādos sporta veidos (volejbols, 

teniss, futbols, svarcelšana, paukošanās, šaušana, biatlons, hokejs, daiļslidošana, sporta  

dejas, basketbols, vieglatlētika, brīvā cīņa, bokss, peldēšana, grieķu romiešu cīņa, 

airēšana, triatlons, orientēšanas sports)  trenējas 2 326 sportisti. Pilsētā darbojas 28 sporta 

klubi, centri, organizācijas, kur dažādos sporta veidos (šahs, dambrete, fitness, 

pauerliftings, basketbols, triatlons, volejbols, hokejs, karatē, bokss, futbols, džudo, 

sambo, aikido, biatlons, sporta dejas, teikvondo, grieķu romiešu cīņa, peldēšana, brīvā 

cīņa, orientēšanas sports, spīdvejs, teniss, airēšana, vieglatlētika, šaušana, tuvcīņa) 

trenējas 2 666 sportisti. 

 

Multifunkcionālās sporta halles būvniecība Daugavpilī. 2006.gada 5.oktobrī Daugavpils 

Domē finanšu ministrs un Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs parakstīja 

galvojuma līgumu par Multifunkcionālās  sporta halles būvniecību Daugavpilī. Hallē 

paredzēts izvietot 2 700 kv. m lielu zāli, kurā, to transformējot, varēs nodarboties 

tenisisti, basketbolisti, volejbolisti un futbolisti. Atsevišķi paredzēta paukošanās zāle, 

fitnesa bloks, rehabilitācijas bloks, kā arī mūsdienīgs peldbaseins. Multifunkcionālā 

sporta kompleksa būvniecība izmaksās 17 milj.latu un tā celtniecība tiks uzsākta 

2008.gada pavasarī. 

 

Pilsētvides SVID 

 
Stiprās puses Vājās puses 

 Kultūras un vēstures mantojuma bagātība 

 Attīstīta izglītības sistēma 

 Ir kultūras dzīves centri (teātris, kinoteātris, 

bibliotēkas) 

 Daudznacionāla un toleranta iedzīvotāju etniskā 

struktūra 

 Daudzkonfesionālā un toleranta iedzīvotāju 

struktūra 

 Stabila sociālās sfēras attīstība 

Pastāv plašas saiknes starp sadraudzības pilsētām 

 Intereses samazināšanās pret dalību masu sporta un 

fiziskās kultūras pasākumos 

 Nepietiekams finansējums kultūras, izglītības un 

veselības aprūpes jomās 

 Zemi zinātniskā potenciālā attīstības tempi 

 Darbspējīgo un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 

skaita samazinājums 

 Vāji attīstītais tūrisms (neliels tūristu skaits no 

ārzemēm) 

 Zems svešvalodu zināšanu līmenis 

Iespējas Draudi 

 Iedzīvotāju skaita pieaugums ar augstāko 

izglītību 

 Iedzīvotāju skaita pieaugums un cilvēkresursu 

kvalitātes uzlabošanās 

 Kultūras un mākslas attīstība 

 Kvalitatīvas izmaiņās veselības aprūpē 

 Intereses veicināšana dalībai sporta un fiziskās 

kultūras pasākumos 

 

 Veselības aprūpes sistēmas sabrukums 

 Masu kultūras negatīvā ietekme 

 „Smadzeņu noplūde‖ 

 Bezdarba un sociālās neaizsargātības pieaugums 

 Dzīves līmeņa pasliktināšanās 

 Pārlieka sabiedrības politizācija 
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Tūrisms 

Daugavpils sākusi aktīvi darboties tūrisma sektorā tikai pēdējos gados, kad strauji sāka 

attīstīties nozīmīgi projekti, piemēram, „Marks Rotko un Daugavpils‖ un „Daugavpils 

cietokšņa attīstība‖, un savu darbību aktivizēja Daugavpils novada Tūrisma informācijas 

centrs. Latgales plānošanas reģions, kā arī Eiroreģions „Ezeru zeme‖ ir izstrādājusi virkni 

politikas dokumentu un ievieš ievērojamus projektus, kuru uzdevums ir veicināt Latgales 

tūrisma attīstību, to kontekstā ieguvēji ir arī Daugavpils uzņēmēji, kas darbojas tūrisma 

sektorā. 

Lielu un starptautiski atpazīstamu pasākumu (festivālu, koncertu, sporta pasākumu un 

starptautisku konferenču) norise pilsētā veicina apmeklētāju skaita pieaugumu. 2007.gadā 

pieaudzis apkalpoto ceļotāju skaits no Vācijas un Polijas , ko var skaidrot ar dalību 

starptautiskajos tūrisma gadatirgos. 

 
20..attēls 
Lielākie ārvalstu tirgi  
2006.gadā un 2007.gadā 
 
 
 
 
 
 
 
Avots: Daugavpils novada TIC 
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Pēdējos gados strauji pieaudzis arī naktsmītņu skaits un Daugavpils viesnīcās nakšņojošo 

skaits. Šobrīd Daugavpilī savus pakalpojumus piedāvā 20 viesnīcas un viesu mājas.  

 
21. attēls 
Nakšņojošo 
skaits 
Daugavpils 
viesnīcās, 
2006.gadā un 
2007.gadā 
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Aktīva sadarbība kopīgu tūrisma produktu veidošanā un reklamēšanā izveidojusies ar 

Lietuvas pierobežas reģionu. Izveidoti kopīgi maršruti, izdoti mārketinga materiāli un 

veidojas vienots informācijas lauks. 

 

Izmantojot iespējas, ko sniedz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas konsulātu atrašanās 

Daugavpilī, tūrisma pakalpojumu kompānijas sākušas piedāvāt iespēju apmeklēt 

Daugavpili un nokārtot vīzas vienas dienas laikā, lai apmeklētu arī Baltkrieviju vai 

Krieviju. 
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Nozīmīgākie tūrisma produkti, ko Daugavpils varētu piedāvāt tūrisma tirgū, ir 

Daugavpils cietoksnis, Marks Rotko un tā topošais mākslas centrs Cietoksnī, 

Baznīckalns. Veidojas arī mazāki, tikai pilsētai raksturīgi piedāvājumi, kuriem 

nepieciešama attīstība un kvalitatīvs, uz mērķagrupām virzīts mārketings. Nozīmīgs 

tūrisma resurss ir multikulturālā vide, kas varētu būt par pamatu jaunu kultūras tūrisma 

produktu veidošanai. 

 

Reģiona tūrisma kontekstā Daugavpilij jākļūst kā ieejas vārtiem daudz plašākam 

reģionam - Latgalē „Ezeru zemei‖ un Daugavas lokiem un pārrobežu reģionā 

piedāvātajām atpūtas iespējām. 

 

Baltijas Starptautiskā akadēmija, Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskola, 

Daugavpils Tirdzniecības skola ir uzsākusi jaunu programmu ieviešanu, kas saistītas ar 

tūrisma nozari, kas vieš cerības, ka būtiski uzlabosies tūrisma nozarē strādājošo 

kvalifikācija. 

 

Tūrisma nozares attīstība ir tieši saistīta un atkarīga no pilsētas un reģiona 

ekonomiskajām aktivitātēm, pilsētas mārketinga pasākumiem, pakalpojumu sfēras 

attīstības, transporta infrastruktūras (t.sk. lidostas) attīstības, kas tiek apskatītas citās dotā 

dokumenta sadaļās. Tikpat nozīmīga ir valsts politika tūrisma attīstības jomā un reģionu 

loma tūrisma sektora attīstībā. 

 

 Tūrisma SVID 

 
Stiprās puses Vājās puses 

 Tūrisma attīstībai labvēlīga vide 

 Daudzi tūrisma objekti ir valsts 

aizsargājami kultūras pieminekļi 

 Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs ir 

valsts nozīmes pilsētbūvniecības ansamblis 

un daļa no Eiropas kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

 Liels skaits maģistrāļu, kas pilsētu savieno 

ar citiem Latvijas reģioniem, Lietuvu, 

Baltkrieviju un Krieviju 

 Multikulturāla vide, kas ir labvēlīga kultūras 

tūrisma attīstībai 

 Bagāts sakrālais mantojums (vienīgā pilsēta 

Eiropā, kurā ir 6 vecticībnieku lūgšanu 

nami) 

 Daugavpils cietoksnis 

 Latgales Zoodārzs 

 Daugavpils vārds cieši saistīts ar 

pasaulslaveno mākslinieku Marku Rotko 

 Labsirdīgi, atvērti un viesmīlīgi cilvēki 

 Liels naktsmītņu un gultasvietu skaits, 

iespējams izmitināt lielas ceļotāju grupas 

 Daugavpils – Austrumlatvijas darījumu 

tūrisma centrs 

 Daugavpils – Austrumlatvijas pilsētu 

tūrisma centrs 

 Starptautiski kultūras pasākumi, pilsētas 

 Maģistrāles Rīga-Daugavpils pārslogotība un 

asfalta seguma pasliktināšanās 

 Vairāki kultūrvēsturiskie objekti ir sliktā 

tehniskā stāvoklī 

 Lielākā daļa sakrālo objektu aplūkojami tikai 

no ārpuses 

 Kvalificētu gidu trūkums 

 Tūrisma inventāra nomas neesamība 

 Cenas naktsmītnēs ne vienmēr atbilst 

pakalpojuma un servisa līmenim – neelastīga 

cenu politika, tūrisma uzņēmumu nepārdomāts 

mārketings un mārketinga plānu neesamība. 

 Uzņēmēju vāja aktivitāte jaunu tūrisma 

produktu veidošanā. 

 Dažās naktsmītnēs nav inovatīvu piedāvājumu. 

 Nepietiekams skaits lētu jauniešu tipa mītņu 

 Vāji attīstīts kempingu piedāvājums 

 Vāja sadarbība starp tūrisma uzņēmējiem un 

naktsmītņu īpašniekiem 

 Nav nevienas starptautiska viesnīcu tīkla 

viesnīcas 

 Vāji attīstīts veselības un SPA piedāvājums. 

 Vāji izteikts ziemas sezonas piedāvājums. 

 Kvalificēta un profesionāla darbaspēka un 

speciālistu trūkums tūrisma nozarē 

 Nav saistošu piedāvājumu ģimenēm ar 

bērniem, t.sk. pusaudžiem 
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svētki, kas veicina kultūras tūrisma attīstību 

 Starptautiskas sporta sacensības un turnīri, 

kas veicina sporta un darījumu tūrisma 

attīstību 

 Tūristu plūsmas pieaugums 

 Daugavpils naktsmītnēs nakšņojošo ceļotāju 

skaita dinamisks pieaugums 

 Izklaides un atpūtas centri 

 Iepirkšanās centri 

 Daugavpilij dažādos pasaules reģionos ir 

sadraudzības pilsētas, kas varētu kalpot kā 

jauni kanāli ienākošā tūrisma attīstībai 

 Laba sadarbība ar pierobežas valstu 

pašvaldībām tūrisma jomā.  

 Attīstīta ēdināšanas infrastruktūra 

 Nav nevienas tūrisma aģentūras, kuras misija 

būtu ienākošā tūrisma attīstība, kas veicinātu 

tūristu skaita palielināšanos Daugavpilī 

 Nav piedāvājuma vidējās paaudzes ceļotājiem, 

jo nav neviena kluba tipa krodziņa (kafejnīcas) 

ar dzīvo mūziku 

 Nepietiekama kultūras un vēstures pieminekļu 

izmantošana jaunu tūrisma produktu veidošanā 

 Neapmierinošs stāvoklis ar Daugavpilij 

raksturīgiem suvenīriem 

 Ne visi tūrisma objekti ir pieejami cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām 

 Nepietiekams pilsētas mārketings (ārējiem 

lietotājiem) 

Iespējas Draudi 

 Daugavpils lidostas attīstība 

 Daugavpils cietokšņa attīstība 

 Marka Rotko mākslas centra izveide 

 Aktīvā tūrisma attīstības iespējas 

 Jaunu piedāvājumu izveidošana ģimenēm ar 

bērniem 

 Multikulturālās vides un tradīciju 

izmantošana jaunu tūrisma produktu 

veidošanā 

 Daugavpils tramvaju izmantošana jaunu 

tūrisma produktu veidošanā 

 Tūrisma nozarē strādājošo profesionālā 

līmeņa paaugstināšana 

 Kopīgu  ceļojuma maršrutu izstrādāšana ar 

Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas 

reģioniem, kopīgs mārketings 

 Darbs ar sadraudzības pilsētām jaunu 

ceļotāju piesaistei 

 ES struktūrfondu līdzekļu piesaistīšana 

tūrisma infrastruktūras attīstīšanai 

 

(makroekonomiskie faktori – ārējā vide) 

 Inflācijas, energoresursu cenu piegums, kas 

sadārdzina tūrisma pakalpojumu cenu 

 Nelabvēlīga valsts politika infrastruktūras 

attīstībā 

 Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās, 

sabiedrības novecošanās 

 Kriminogēnās situācijas un sabiedriskās 

kārtības pasliktināšanās 

 Citu Latvijas un Baltijas valstu reģionu/pilsētu  

konkurētspējas pieaugums 

 

(mikroekonomiskie faktori – iekšējā vide) 

 Uzņēmēju vājā aktivitāte jaunu tūrisma 

produktu un pakalpojumu veidošanā 

 Tūrisma pakalpojumu kvalitātes 

pazemināšanās 

 Neizteiksmīgi tūrisma produkti vai jaunu 

tūrisma produktu neesamība 

 Starpsezonas produktu neesamība 

 Nepietiekama sadarbība: 

pašvaldība↔ uzņēmēji 

uzņēmēji↔ uzņēmēji 

 Vājš un nepārdomāts mārketings 

 

 

 

11. Sabiedrības integrācija 

 

Ņemot vērā Daugavpils iedzīvotāju etnisko sastāvu, jautājumi par situāciju pilsētā 

integrācijas jomā kļūst aizvien aktuālāki, pēdējos gados tiek ieviesti virkne projektu, kas 

mēģina risināt integrācijas jautājumus. Tomēr, lai izprastu kādas aktivitātes 

nepieciešamas,  ir jāapzinās, ka Daugavpils situācija būtiski atšķiras no citām pilsētām.  

 

―Akadēmiķis Jānis Stradiņš žurnālā Sociālo zinātņu vēstnesis (Daugavpils Universitāte, 

2004.,1.), sarunā ar intervētāju Zalmanu Kacu, atzīmē: „Latvija kopumā atrodas uz 

nosacītas robežas starp latīņu un bizantiešu pasauli, un Latgale ir šo abu pasauļu 



                                                                                                                                                                   

Daugavpils pilsētas attīstības programma, 2008 -2014                                                              44  

gadsimtiem ilgās mijiedarbības, sadures zona.(..) Šeit (Daugavpilī – A.R.) ir koncentrēta 

visa problemātika, kas raksturīga gan valstij, gan postsovjetiskajai sabiedrībai kopumā. 

Sociālie, vēsturiskie, multikultūras elementi kopš seniem laikiem šeit ir savijušies ciešā 

kamolā. To nosaka līdz mūsdienām nonākušais mantojums: ij pozitīvais – starpnacionālā 

iecietība, starp citu, arīdzan ir svarīgs drošības faktors --, ij negatīvais – reģiona 

saimnieciskā atpalicība, kas tam bija raksturīga jau sen, pirms Latvijas inkorporēšanas 

PSRS sastāvā un pat pirms Latvijas Pirmās Republikas izveidošanas.‖ Daugavpili var 

dēvēt par Eiropas Savienību miniatūrā — te vienkopus dzīvo vairāk nekā desmit dažādu 

tautību iedzīvotāji.‖ 

 

Multietniskā Daugavpils sabiedrība ir veidojusies dažādos un nebūt ne viennozīmīgos 

vēsturiskos apstākļos. Pirms Otrā pasaules kara daudzviet Latgalē blakus sadzīvoja 

daudzu nāciju cilvēki, funkcionēja latviska, slāviska, ebrejiska kultūra, sadzīvošanas 

pieredze nebija no augšas uzspiesta un sakņojās pašu dzīvē,  veicinot lielāku atvērtību un 

iecietību pret citādo. Jāpiebilst, ka Latgales iedzīvotāji pieņēma šīs citas kultūras, taču 

nepārtautojās, palika latvieši, latgalieši, bet citu tautību pārstāvji Latvijas skolās apguva 

latviešu valodu un apzinājās sevi par Latvijai piederīgiem. Katra nacionālā grupa ienesa 

kaut ko savu Daugavpils dzīvē. Baltvācu žurnālists Pauls Šīmanis (1876—1944), kas 

līdzdarbojās demokrātiskās mazākumtautības politikas izstrādāšanā Latvijas Republikā, 

rakstīja: ―Atrisināt konfliktu starp piederību valstij un piederību tautībai ir tautību 

kustības pienākums un mērķis, tā ir pati minoritāšu problēmas būtība.‖  

 

Pēc Otrā pasaules kara un padomju varas forsētais rūpniecības izvērsums, kas prasīja 

darbaspēka iepludināšanu no Krievijas u.c. padomju republikām, mainīja nacionālo 

attiecību struktūru Latvijā un visvairāk tieši Daugavpilī. Šajos gados pilsētā samazinājās 

latviešu tautības iedzīvotāju skaits, dominēja krievu valoda, latviešu valoda tika izspiesta 

no apkalpojošās sfēras, sabiedriskās dzīves, palikdama tikai par ģimenes un, zināmā 

mērā, kultūras valodu, ilgus gadus pilsētā bija tikai viena latviešu vidusskola. Tādēļ 

uzreiz pēc Latvijas Republikas atjaunošanas nacionālais un valodas jautājums Daugavpilī 

bija ārkārtīgi sāpīgs. Tikai pateicoties toreizējās Daugavpils pašvaldības piesardzīgajai un 

pārdomātajai politikai un sabiedrības pietiekami augstajam kultūras līmenim, tas 

neizvērtās asā un ilgstošā konfliktā. Savu ieguldījumu sabiedrības integrācijā deva arī 

nacionālo kultūras biedrību veidošanās.                                         

    

Pēdējo piecpadsmit gadu laikā daugavpiliešiem raksturīgas divas tendences — gan 

instinktīva norobežošanās no centra un aizvainotības sajūta (mūs nesaprot, mūs atstumj), 

gan arī vēlēšanās iekļauties un būt piederīgiem Latvijas valstij, tā joprojām ir rosīga un 

viesmīlīga pilsēta ar savu sabiedriskās un kultūras dzīves auru, ar savu slāviski latvisko 

akcentu. Ja vēl deviņdesmito gadu beigās paciemotos kādā no daudzajām Daugavpils 

skolām ar krievu mācību valodu, reti kurš skolēns varētu atbildēt uz jautājumu valsts 

valodā. Tagad situācija ir būtiski mainījusies, Daugavpils cittautiešu jaunieši brīvi apgūst 

vairākas valodas, tai skaitā latviešu valodu, kurā runā gandrīz bez akcenta. Juzefa 

Pilsudska vārdā nosauktajā Poļu vidusskolā mācības notiek pēc bilingvālās programmas 

poļu un latviešu valodā. Daugavpils kafejnīcās un veikalos vairs nav jābaidās runāt 

latviski, valsts valoda arvien vairāk sāk skanēt pilsētas ielās, tomēr Daugavpils nez vai 

kādreiz kļūs mononacionāla pilsēta, te vienmēr būs jārēķinās ar vairāku valodu un kultūru 

funkcionēšanu sabiedrībā. Negatīva tendence iezīmējusies dažos pilsētas krievu valodā 

iznākošajos masu medijos visu latvisko identificēt ar Latvijas valdības politiku (t.i. 

negatīvo), netieši mudinot uz naidu un neiecietību. Tolerances un izpratnes veidošanā 

liela loma ir tieši Latvijas vēstures mācīšanai un dažādu sāpīgu vēsturisku faktu 

skaidrošanai, jo situācija parasti saasinās pirms svētku un atceres  dienām, kas dažādām 
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tautām tiek uztvertas atšķirīgi. Tāpēc ir jāatrod robeža, kā Latvijas vēsturi skaidrot un 

mācīt krievu skolu audzēkņiem, kuri skolotāju pavadībā kuplā skaitā 9.maijā ar ziediem 

rokās nāk uz padomju karavīru memoriālu Dubrovina parkā, vai latviešu bērniem, kuru 

ģimenēs smagas atmiņas atstāja 1949.gada 25.marts.  

 

Multikulturālisms nenozīmē kādas kultūras iznīcināšanu vai dominēšanu, bet gan prasmi 

sadzīvot, pazīt un pieņemt atšķirīgo,  būt iecietīgiem. Nenoliedzami, rodas arī zaudējumi, 

taču cita attīstības ceļa vienkārši nav. Kā norāda žurnālists Ābrams Kleckins, ―Lai visas 

etniskās cilvēku grupas izdzīvotu, viņām ir jāatbild uz vieniem un tiem pašiem 

jautājumiem dažādos izdzīvošanas apstākļos.‖ Daugavpils dvēsele un šarms ir tieši šajās 

dažādajās atbildēs. Jāpiemin kāda nesena saruna ar Daugavpils jauniešiem, Ernestu un 

Alīnu Plonišiem, kas pēc Anglijā nostrādātajiem gadiem atgriezās dzimtajā pilsētā. ―Tur 

bija labi, bet tā nebija mūsu dzimtene. Mēs gribam būt piederīgi šeit, Latvijai, 

Daugavpilij. Mēs paši savulaik neiemācījāmies latviešu valodu, bet es darīšu visu, lai 

mūsu meitiņa Ērika to iemācītos un būtu piederīga Latvijai,‖ teica Alīna Ploniša.‖ 
8
 

 
22. attēls 
Iedzīvotāju nacionālās sastāvs  
(2007.gada sākumā) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avots: Centrālās statistikas 
pārvaldes dati 

latvieši

18%

krievi

53%

baltkrievi

8%

ukraiņi

2%

poļi

15%

lietuvieši

1%

pārējie

3%

 
 

Daugavpils etniskās biedrības (2006.g.)  

 Daugavpils latviešu biedrība  

 Daugavpils latgaliešu biedrība  

 Latgales Studentu centrs 

 Krievu kultūras centrs (―M. Kaļistratova nams‖ un Krievu nams)  

  Krievu nacionālā kultūras biedrība 

 Baltkrievu kultūras centrs  

 Baltkrievu kultūras un izglītības biedrība ―Uzdim‖  

 Ukraiņu kultūras biedrība ―Mrija‖  

 Lietuviešu kultūras biedrība ―Rasa‖  

 Ebreju kopiena  

 Visu ebreju sadraudzība 

 Poļu kultūras centrs  

 Poļu biedrība ―Promeņ‖ 

                                                 
8
 A.Rancāne ―Pilsēta uz likteņupes: viena un katram sava‖, Daugavpils kā attīstības ceļvedis, Zinātne, 20.lpp  
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 Čigānu biedrība ―Nevo-Drom‖  

 Vācu biedrība  

 Tatāru kultūras biedrība  

Kultūras centri 

Daugavpilī ir vislielākais citu tautību īpatsvars Latvijā. Tas nodrošina unikālu kultūru 

pozitīvu sinerģiju. Daudzvalodība var tikt veiksmīgi izmantota komunikāciju aktivitātēs. 

Vēsturiski veidojušies ekonomiskie sakari rada priekšrocību ekonomiskajai sadarbībai 

pārrobežu kontekstā. Daugavpilij ir noslēgti sadarbības līgumi ar 11 pilsētām visā 

pasaulē, arī Lietuvā, Baltkrievijā un Krievijā. Daugavpils pilsēta ir arī Strasbūras kluba 

dalībniece, kas apvieno 35 pilsētas visā Eiropā.  

 

12. Pilsētas tēls 

 

Pilsētas atpazīstamības veicināšana ir daudzpusīga pilsētas, tās unikalitātes un pieredzes  

popularizēšana, kur būtiska loma ir tradīcijām un kultūrvēsturiskajai savdabībai, kā arī 

laikmetīgajām un inovatīvajām modernās pasaules vērtībām.  

 

Prakse liecina, ka adekvāta pilsētas reputācija
9
 ilgtermiņā sekmē ārvalstu investīciju 

pieplūdi, tai sekojošu sociāli ekonomiskās labklājības augšupeju un veicina ārvalstu 

tūristu interesi par konkrētu pilsētu un reģionu. Pilsētas atpazīstamības veicināšana un 

reputācijas veidošana ir nepārtraukts un sistemātisks darbs, kurā ir iesaistīts gan katrs 

pilsētas iedzīvotājs, gan dažādas publiskā un privātā sektora iestādes un organizācijas.  

 

Šobrīd pašvaldības struktūras (TIC, PAD, domes informācijas birojs) un amatpersonas ir 

vienīgie resursi, no kuriem var iegūt informāciju (par iespējām pilsētā) gan vietējā, gan 

ārvalstu auditorija. Svarīgs informācijas avots ir arī privātais sektors. Publiskā un privātā 

sektora darbs bieži vien nav koordinēts – katrs strādā savā virzienā, veicot līdzīgu darbu 

ar atšķirīgu kvalitāti. Rīkojot liela mēroga pasākumus, bieži vien finansējums tiek 

atvēlēts tikai paša pasākuma norisei (piem. Pasaules Čempionāts spīdvejā) un minimāli 

līdzekļi tiek ieguldīti pilsētas kopējās atpazīstamības veicināšanā un saistībā ar šiem 

pasākumiem – tūrisma vai investīciju piesaistes veicināšanā ilgākā laika posmā.  

 

Daugavpils atpazīstamības veicināšanai trūkst vienotas koncepcijas. Gandrīz katrai valsts 

un privātā sektora iestādei ir savs redzējums par Daugavpils popularizēšanu un savi 

projekti šī mērķa sasniegšanai, taču vienlaikus vērojama kvalitatīvu un uzmanību 

piesaistošu aktivitāšu un informatīvo materiālu nepietiekamība. Nereti sniegtā 

informācija par Daugavpili ir fragmentāra, nepilnīga un dažkārt pat pretrunīga. Izceltie 

tēla elementi ne vienmēr ir sasaistīti ar pilsētas prioritātēm, stratēģiskiem mērķiem vai 

mērķauditoriju.  

 

Lai efektīvi pozicionētu Daugavpils pilsētu un veiktu atbilstošas popularizēšanas 

aktivitātes, ir jāizpēta un jānodefinē konkrēta mērķauditorija – cilvēki ārpus Daugavpils, 

kas reaģē uz pilsētas tēlu, kā arī jārēķinās ar pilsētas iekšējo mērķauditoriju – pilsētas 

iedzīvotājiem.  

 

                                                 
9
 Reputācija, kas atbilst mērķa auditoriju gaidām 
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Daugavpils pilsētas komunikācija, mārketings  un darba vide šodien. 

Konkurence, kas valda starp dažādām pilsētām pozitīvas publicitātes veidošanā un līdz ar 

to arī nodokļu maksātāju, uzņēmumu, tūristu, valsts iestāžu, vietējo ienākumu un ES 

finansējuma piesaistē, ir spēcīga. Pilsētu standarti kļūst arvien vispārīgāki. Katrai pilsētai 

ir jāspēj izcelt savas priekšrocības un jāveicina savu interešu realizācija. Tas rada grūtības 

komunikāciju un mārketinga aktivitāšu un to kvalitātes jomā. 

 

Nacionālā līmenī Rīgai ir komunikācijas priekšrocības galvaspilsētas statusa un tās 

izmēra dēļ. Lielākā daļa valsts mediju organizācijas – prese, izdevēji, radio un televīzija – 

atrodas Rīgā. Turklāt Rīga un reģions, arī daži citi attīstības centri Latvijā (piem., Liepāja 

un Ventspils) jau šodien tiek uztverti kā aktīvas, modernas un pievilcīgas vietas 

uzņēmumiem un iedzīvotājiem. To var uzskatīt par rezultātu pārdomātām komunikāciju 

aktivitātēm apvienojumā ar dabiskām šo pilsētu priekšrocībām. 

 

Ja Daugavpils pilsētas atpazīstamību var uzskatīt par augstu, tad tās reputācija varētu būt 

labāka, nekā tā ir šobrīd.  

 

Analizējot Daugavpils publisko tēlu, konstatējam, ka Daugavpilij ir daudz, par ko stāstīt. 

Tajā ir unikāls vēsturisks Daugavpils cietokšņa komplekss, tā atrodas pie triju valstu 

robežām: Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas. Turklāt Daugavpils var izmantot slavenā 

mākslinieka Marka Rotko vārdu. Jāņem vērā, ka ārpus Daugavpils par pilsētu jau valda 

visai skeptisks viedoklis, ko būtiski mainīt var tikai ilgākā laika posmā, ieguldot arī 

lielākus finanšu resursus mārketinga aktivitātēs.  

 

Daudzvalodība (parasti tiek lietots termins « bilingvāls », taču šeit, mūsuprāt, precīzāk 

būtu lietot « daudzvalodu ») ir jāizmanto kā pilsētas komunikāciju aktivitāšu 

priekšrocība, un multikulturālā pilsētvide ir vēl viens potenciāls resurss. Daugavpils 

pilsētas domes interneta mājas lapa (www.daugavpils.lv), kas izveidota arī ārējām 

interešu grupām, ir informatīva, taču tai nav skaidras un ērti lietojamas struktūras, arī 

saturiski ir lielas iespējas to uzlabot. Tā nav pietiekoši operatīva, tajā sniegtā informācija 

reizēm ir ļoti lokāla rakstura - ir daudz informācijas par pašvaldības struktūrvienību darba 

plāniem (sapulces un cita iekšēja rakstura informācija), taču maz (vai nepilnīga) 

informācijas par notikumiem pilsētā (reģionā, pierobežā, valstī u.c.), arī dizaina 

risinājumi varētu būt atraktīvāki. 

 

Dažādas iesaistītās puses uzskata, ka Daugavpils pilsētai ir svarīgi veicināt tās 

komunikācijas un reklāmas intereses, jo šīs abas sfēras šobrīd nav pietiekami attīstītas. 

Daugavpils pilsētas komunikāciju pasivitāte tiek uzskatīta par trūkumu. Pat Daugavpils 

priekšrocības netiek pārāk uzsvērtas. Vēl viens trūkums ir komunikāciju decentralizētais 

raksturs. Katrai pārvaldes iestādei ir atšķirīgas darba metodes un dažādi komunikāciju 

kanāli, turklāt arī komunikāciju koordinēšana pašvaldībā netiek īstenota pietiekamā 

līmenī. Konsekventu vadlīniju trūkums pilsētai ir liedzis izveidot Daugavpils tēlu. 

 

Daugavpils pilsētai ir nepieciešams uzlabot attiecības ar galvenajiem vietējiem un 

nacionālajiem masu medijiem. Jāveido sadarbība ar ārzemju medijiem un citiem 

mūsdienu masu saziņas līdzekļiem. Lai panāktu objektīvas un pilsētai svarīgas 

informācijas nokļūšanu ārpusē, ir nepieciešams ilgtermiņa darbs, atklātība un jaunas 

idejas, kā arī pilsētas pārstāvji, kas būtu gatavi aktīvi iesaistīties komunikāciju aktivitātēs. 

 

http://www.daugavpils.lv/
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Daugavpils komunikāciju potenciāls galvenokārt var tikt balstīts uz esošajiem resursiem - 

vietējo uzņēmēju attīstību, spēcīgu kultūras un izglītības koncepciju, kā arī uz dabas 

resursiem un vēsturi. 

 

Iekšējais (internal) mārketings tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajām mārketinga 

jomām. Pilsētā ir ievērojams skaits nodarbināto. Šīs mērķauditorijas iespējas pašlaik 

netiek nopietni izvērtētas un ņemtas vērā, taču tām ir ievērojama loma Daugavpils ārējā 

tēla radīšanā.  

Iekšējā komunikācija pilsētas pārvaldē ir ievērojami jāuzlabo, jo tā ir centrālais faktors 

iekšējās vienotības veicināšanā un darba vidē. Tūkstošiem ikdienas kontaktu starp 

pilsētas darbiniekiem un klientiem ievērojami ietekmē Daugavpils pilsētas tēlu un 

informāciju par tajā pieejamajiem pakalpojumiem. 

 

Pašlaik valsts mēroga masu saziņas līdzekļos Daugavpils aktivitātes tiek atspoguļotas 

kampaņveidīgi jeb nesistemātiski.  

 

Daugavpils iespējas netiek izmantotas klišejiskās attieksmes dēļ, kā arī tāpēc, ka 

komunikāciju un mārketinga nozīmīgums nav pietiekami izprasts. Svarīgi izveidot aktīvu 

sadarbību ar Rīgu u.c. pilsētām, kur tiek pieņemti arī Daugavpilij būtiski lēmumi. Ja šo 

situāciju nevar uzlabot, pastāv drauds, ka Daugavpili turpinās apsteigt citas pilsētas – 

Ventspils, Liepāja u.c. 

 

 Unikālo Daugavpils pilsētas mārketinga resursu apskats. 

 

Mārketinga resurss Raksturojums  

« Daugavpils – pārrobeţu centrs 

(galvaspilsēta) » 

(jeb pilsētas ģeogrāfiskais stāvoklis, kā 

mārketinga elements). 

 

Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis un nelielais 

attālums no četru valstu robežām  ļauj Daugavpilij 

kļūt par lielāko  centru (pārrobežu galvaspilsētu)  

pārrobežu kontekstā arī daudzās citās jomās. 

 

Daugavpils cietoksnis 

 

Daugavpils cietoksnis ir valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklis, vienīgais bez 

ievērojamām izmaiņām saglabājies 19. gs. I 

puses cietoksnis Austrumeiropā.  Cietokšņa 

ansambli veido citadele jeb galvenais cietoksnis, 

valnis, nocietinājumi, kā arī aizsargdambis, kas 

aizsargā pilsētu no plūdiem.  Cietokšņa teritorija 

sadalīta kvartālos, kas grupējas ap parādes 

laukumu. Cietoksnis celts no 1810.g. līdz 

1833.gadam,  ietverot cietokšņa teritorijā jezuītu 

klostera ēkas. Klostera ēka ir visvecākā ēka 

Daugavpilī.  

 

Līdz pat 20.gadsimtam cietokšņa stratēģiskajai 

nozīmei bija galvenā loma Daugavpils attīstībā. 

Šobrīd par Daugavpils cietokšņa attīstību daudz 

spriež gan valsts, gan pašvaldības līmenī. Tas 

joprojām ir būtisks Daugavpils simbols un pašlaik  

atgūst savu stratēģisko nozīmi - sāk veidoties par 

kultūras, tūrisma un darījumu  centru, kurā 

atradīsies arī pārvaldes un biznesa struktūras, 

mācību un sporta iestādes, Valsts policija u.c. Arī 

Marka Rotko mākslas un informācijas centrs 

Arsenāla ēkā. 

Dotās programmas ietvaros paredzēta Daugavpils 

cietokšņa reģenerācija, lai radītu priekšnoteikumus 

valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā pieminekļa kā 

unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai 

un racionālai izmantošanai, izveidojot to par 

administratīvo, kultūras, darījumu, atpūtas un 

tūrisma centru (saskaņā ar Cietokšņa 

detālplānojumu). 

Marks Rotko 

 

Marks Rotko (Markuss Rotkovičs), ir 

Ar Marka Rotko vārdu Daugavpils varētu kļūt 

pazīstama pasaules kultūras kartē. Pilsētas dome 

valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - 
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pasaulslavens mākslinieks abstrakcionists-

ekspresionists, šī mākslas novirziena 

pamatlicējs, kurš 1903. gadā dzimis Daugavpilī, 

bet, ģimenei pārceļoties uz ASV, līdz mūža 

nogalei  - 1970. gadam,  dzīvojis un strādājis 

Ņujorkā.  Viņš ir viens no izcilākajiem savas 

paaudzes māksliniekiem, kā  arī viens no 

vadošajiem t.s. Ņujorkas skolas pārstāvjiem 

(gleznotāju grupa, kas radās 1940. gados kā 

jauns kopsaucējs ASV mākslā).  

Daugavpils cietokšņa  teritorijā esošajā Arsenāla 

ēkā - plāno izveidot Marka Rotko mākslas  un 

informācijas centru. Šī objekta nozīmīgumu 

pasvītro arī tas, ka KM to ir nosaukusi par vienu no 

21.gadsimta kultūras projektiem Latvijā, līdzās 

„Trīs brāļiem‖, Liepājas koncertzālei u.c. 

 

Pilsētas tēla SVID 

Stiprās puses Vājās puses 

 Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis – atrašanās 3 

valstu pierobežā, starp dažādām ekonomikām 

un kultūrām, lielu maģistrāļu krustojums 

 Unikāls tūrisma objekts - Daugavpils 

cietoksnis 

 Iespējas M.Rotko vārda izmantošanā 

 Salīdzinoši laba infrastruktūra, mūsdienīga 

pilsētvide 

 Bagāts kultūrvēsturiskais mantojums 

 Izstrādāti tūrisma maršruti 

 

 Nav vienotas izpratnes par pilsētas reputācijas un 

mārketinga jautājumiem 

 Nav konsekventu pilsētas mārketinga      

pasākumu 

 Slikts autoceļu stāvoklis 

 Reklāmas un informatīvo ceļa zīmju 

nepietiekamība 

 Labi sagatavotu gidu trūkums  

 Nepietiekama  pilsētas publicitāte,  

 Tēla veidošanas pieredze tikai veidojas, trūkst 

oriģināla, atšķirīga piedāvājuma 

Iespējas Draudi 

 Pilsētas reputācijas, komunikāciju un 

mārketinga stratēģiju izstrāde un konsekventa 

to realizācija 

 Lidostas attīstība 

 Kultūrtūrisma, sakrālā, lauku un ekotūrisma 

attīstības iespējas 

 Vēsturiskās un etniskās saiknes ar Krieviju, 

Baltkrieviju un Lietuvu 

 Daugavpils ir lieliska iepirkšanās un 

atpūtas/izklaides vieta 

 Salīdzinoši zems cenu līmenis 

 Pilsētnieku plašas lingvistiskās iespējas 

 Tūrisma gidu un pakalpojuma sektora 

darbinieku apmācība 

 Starppilsētu un starpreģionu konkurences 

pieaugums 

 Latgales reģiona depresīvais ekonomikas 

stāvoklis 

 Kvalificēto un izglītoto darbinieku aizplūšana no 

pilsētas 

 Vēsturiski izveidojies negatīvs pilsētas tēls 

(atpalicis, neperspektīvs rajons) 

 Tūrisma objektu ātrā novecošanās, straujā bojāeja 

 Politisko partiju iespējama negatīva ietekme uz 

pilsētas ekonomiskās attīstības scenāriju 

 Jaunu ideju un radošu cilvēku - to īstenotāju – 

trūkums 

 Risks, ka investīcijām būs zems rentabilitātes 

līmenis 
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13. Pārrobeţu sadarbība 

 
23. attēls 
Pārrobežu 
sadarbības 
reģions, kuram 
apstiprināta un 
tiek ieviesta 
‘Reģiona 
reģenerācijas 
stratēģija” (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avots. Daugavpils 
pilsētas dome  

 

Pārrobežu teritorija, kuru veido triju valstu 8 pilsētas un to ietekmes teritorijas -  Utena, 

Visagina un Zarasi (Lietuva), Daugavpils un Krāslava (Latvija) un Verhnedvinska, 

Novopolocka un Braslava (Baltkrievija) ir starptautiska sadarbības un mijiedarbības 

teritorija, kurām sadarbojoties izstrādāta un katras pašvaldības Domē akceptēta ―Reģiona 

atjaunotnes stratēģija‖. Reģiona teritorija aizņem apmēram 21 000 kv.km lielu platību. 

 

Kopējais teritorijas iedzīvotāju skaits ir aptuveni 445 tūkstoši, kuru lielāka daļa ir 

darbspējas vecumā un nodarbināta dažādās ekonomikas sfērās. Iedzīvotāju skaita 

samazināšanās ir vērojama visā reģiona teritorijā.  

 

Vide 

Šo pārrobežas reģionu raksturo līdzīga daba un klimats. Kultūru daudzveidību lielā mērā 

nosaka šo teritoriju atrašanās savu valstu perifērijā. Viena no reģiona izteiktām 

priekšrocībām ir bagātie dabas un atpūtas resursi un daudzveidīgais kultūrvēsturiskais 

mantojums. Reģionā atrodas unikāls kultūras un vēstures piemineklis – Daugavpils 

cietoksnis. Reģions lepojas ar ezeriem un dabas parkiem. Reģionā ir ievērojami dabas 

resursi – pazemes ūdeņi, kūdra, koksne un smiltis. 

 

Ekonomika 

Reģiona sociāli ekonomiskās attīstības tendences nosaka pilsētas. Pilsētās tiek 

nodrošinātas pamatiespējas darbam, izglītībai, tajās koncentrēts vairums  pakalpojumu. 

Pilsētās ir augstāka nodarbinātības pakāpe salīdzinājumā ar rajonu iedzīvotājiem. 

Daugavpils, Visagina un Novopolocka vēsturiski ir veidojušās kā industriālie centri. 

Pēdējo 15 gadu laikā notiek rūpniecības restrukturizācija. Ražošanas apjomi samazinās, 

un lielo ražotņu vietā izveidojas vidēja līmeņa uzņēmumi ar modernākam tehnoloģijām, 

un tiek ražota produkcija ar augstāku pievienoto vērtību. 

 

Visi šie procesi izraisīja augstu bezdarba līmeni reģionā un vecināja darbaspēka rašanos, 

ņemot vērā, ka restrukturizācijas procesi nenorisinās strauji un citas nozares nespēja 

piedāvāt alternatīvas darba vietas, Reģiona iedzīvotāji bija spiesti meklēt darba vietas 

ārpus Reģiona – valstu galvaspilsētās vai ārvalstīs (īpaši tas attiecas uz Latviju un 
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Lietuvu). Darbaspēkam, kurš palika Reģionā, bija nepieciešama pārkvalificēšana un 

profesionālā pārorientēšana. Neskatoties uz to, tieši pilsētās ekonomikas attīstības tempi 

ir augstāki nekā lauku teritorijās, arī lielāko daļu investīciju piesaistījušas pilsētas.  

Reģiona nozīmīgākie rūpniecības sektori ir metālapstrāde, kokapstrāde, pārtikas, vieglā, 

ķīmiskā rūpniecība un būvniecība. Strauji attīstās tūrisma sektors- īpaši lauku tūrisms, 

jauni meklējumi un produkti tiek attīstīti arī citos tūrisma industrijas segmentos. Lauku 

teritorija ar bagātiem dabas resursiem kompleksā ar pilsētās sniegtajām izklaides 

iespējām nodrošina interesanta un pieprasīta tūrisma produktu attīstību.  

 

Sakari un robeţas ietekme 

Daudzas ekonomiskās attīstības tendences šajā Reģionā ir cieši saistītas ar Reģiona 

atrašanos pierobežu teritorijā. Savukārt atrašanās pierobežā varētu kļūt un dotās 

stratēģijas ietvaros tiek uzskatīta par reģiona priekšrocību.  

 

Reģions savas ģeogrāfiskās atrašanās vietas dēļ vienmēr ir pildījis svarīgu lomu, 

nodrošinot tranzītsakarus starp Rietumu un Austrumu tirgiem. Reģionu šķērso šādi 

starptautiskas nozīmes autotransporta un dzelzceļa tranzītkoridori: Sanktpēterburga – 

Pleskava – Rēzekne – Daugavpils – Varšava (Vilņa) un Rīga – Daugavpils – Vitebska – 

Smoļenska un dzelzceļa tranzītkoridori: Vitebska – Indra – Daugavpils – Krustpils 

(Ventspils, Liepāja, Rīga), Sanktpēterburga –Rēzekne – Daugavpils – Varšava. Šobrīd, 

attīstoties citiem virzieniem, Reģiona tranzītpunkta loma ir zaudējusi savu lielo nozīmi.  

Daugavpilī atrodas bijusī militārā lidosta, kuras atjaunošanas un attīstības darbi ir 

uzsākušies.   

 

Reģiona nākotne: problēmu raksturojums un risinājumi 

 

Problēma 

Balstoties  uz socioloģisko pētījumu rezultātiem un analīzi, Reģionā ir visaugstākais 

darbspējas vecuma iedzīvotāju migrācijas līmenis uz valstu galvaspilsētām un ārzemēm 

uz laicīgu vai pastāvīgu darbu. Sākotnēji galvenais iemesls bija atrast atbilstošu darbu, 

šobrīd akcents tiek likts uz iespēju saņemt lielāku atalgojumu. Šī tendence nav tik 

raksturīga Baltkrievijas teritorijai, kur tiek realizētas valsts programmas, kuru mērķis ir 

atbalstīt lauku teritoriju un centru attīstību. Tomēr, neskatoties uz to, par vienu no 

galvenajām problēmām tiek atzīta darbaspēka un īpaši kvalificēto speciālistu noplūde no 

reģiona. Ja nekas netiks darīts, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, kas veido reģiona 

ekonomiku un labklājības pamatu, tad pēc 10 gadiem sagaidāma ilgstoša darbspējas 

vecuma iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes pazemināšanās ar zemu atalgojuma līmeni 

un ierobežotu darba vietu izvēli.  Reģiona iedzīvotāji ar atbilstošu izglītību, kuri virzīti uz 

profesionālo izaugsmi, centīsies realizēt savas spējas ārpus Reģiona, ja Reģionā viņiem 

nebūs pieejamas  kvalitatīvas darba vietas un karjeras iespējas. Šis variants varētu 

negatīvi ietekmēt Reģiona potenciālu, īpaši nelielo pilsētu un lauku  teritoriju  attīstību. 

 

Risinājums 

Jaunu, inovatīvu pasākumu ieviešana, kas saistīta ar ekonomisko aktivitāšu 

paaugstināšanu, Reģiona mācību iestāžu efektīvāka iesaistīšana un sniegto iespēju 

izmantošana Reģiona ekonomiskajās aktivitātēs. Jaunu programmu ieviešana, kuru 

mērķis ir veicināt iedzīvotāju vēlmi atgriezties savā Reģionā un uzsākt savu biznesu. 

Kvalitatīva informatīvo un konsultatīvā atbalsta nodrošināšana, apmācību un 

tālākizglītības nodrošināšana. Svarīgs faktors ir aktuālas informācijas pieejamība par 

Reģionā notiekošajām ekonomiskajām aktivitātēm, atbalsta pasākumiem, realizējamiem 
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projektiem, kuru mērķis ir paaugstināt konkurētspēju, veidot reģionālus klasterus u.c. 

aktivitātes.  

 

Problēma 

Robežu šķērsošana starp Baltkrieviju un ES valstīm – Latviju un Lietuvu ir sarežģīta, 

ņemot vērā vīzu režīmu, tas kavē brīvu pārvietošanos Reģionā, tai skaitā būtiski 

ietekmējot tūrisma un citu ekonomisko sektoru  attīstību.  

Risinājums 

Tikai visu ieinteresēto pušu veiksmīga sadarbība var ieviest izmaiņas robežšķērsošanas 

kārtībā. 

Problēma 

Lai arī pilsētas atrodas tuvu viena otrai, tās attīstās neatkarīgi, dažkārt konkurējot vienā 

ekonomikas segmentā un neizmantojot tās iespējas, kuras sniedz savstarpēja sadarbība un 

informācijas apmaiņa. Lai arī Reģionā kopumā ir pieejami visi dzīvei un darbam 

nepieciešamie pakalpojumi, iedzīvotāji tos daudzkārt meklē ārpus reģiona, parasti valstu 

galvaspilsētās.  

Risinājums 

Informācijas apmaiņa atbildīgo institūciju starpā, iedzīvotāju informēšana par iespējām 

un pakalpojumiem, kurus var saņemt blakus pilsētās, ļaus iedzīvotājiem izvēlēties saņemt 

tiem nepieciešamo pakalpojumu Reģiona teritorijā. 

Problēma 

Reģions atrodas ļoti izdevīgā ģeogrāfiskā vietā, kas savieno Austrumu un Rietumu tirgus, 

tomēr tas netiek izmantots Reģiona attīstībai. Vēsturiski ir pierādījies, ka tieši tajos laika 

periodos, kad viena vai otra pilsēta ieņem nozīmīgu vietu svarīgos ceļu krustpunktos, tā 

attīstās visstraujāk. Šobrīd politisku lēmumu rezultātā tiek attīstīti jeb pozicionēti citi 

transporta koridori (VIA Baltica, Rail Baltica, u.c.), kas nav izdevīgi mūsu Reģionam. 

Tas pavājinās Reģiona nozīmi ekonomiskajā laukā, pasliktinās pieejamību Reģionam.  

Risinājums 

Tikai kopīgas aktivitātes, skaidrs Reģiona skatījums uz tālāku attīstību, spēja aizstāvēt 

sava Reģiona intereses valstu nacionālos līmeņos un starptautiskajā mērogā var izmainīt 

akcentus tranzīta sfērā. Daugavpils lidostas, loģistikas pakalpojumu tīkla, ceļu 

infrastruktūras uzlabošana var veicināt izmaiņas šajā sektorā. Tāpat izglītotu loģistikas 

speciālistu pieejamība Reģionā var kļūt par vienu no izšķirošajiem faktoriem minētā 

sektora attīstībai. Svarīgi ir atrast labākos risinājums iedzīvotāju zināšanu (valodu 

zināšanas, kaimiņvalstu situācijas pārzināšana, u.c.) pielietošanai. Šo jautājumu 

risināšanā lielu ieguldījumu var sniegt Reģionā esošās mācību iestādes. Tieši dažādo 

mācību iestāžu esamība Reģionā var kļūt par lielu stimulu daudzu nozaru attīstībai.  

 

Problēma 

Reģionam ir izveidojies noteikts tēls, kas ne vienmēr veicina Reģiona attīstību. Ignalīnas 

AES, Novopolockas ķīmiskās rūpnīcas, Daugavpils lielo rūpniecības uzņēmumu 

atrašanās Reģionā piešķir tam dabai nelabvēlīgas teritorijas statusu. Lai gan Reģionā 

esošie dabas resursi – Ezeru zeme, Daugavas ieleja, u.c.  liecina par pretējo. Šī vēstures 

gaitā radusies uztveres konfliktsituācija neļauj pilnībā izmantot tūrisma attīstībai tos 

labumus, kuri ir pieejami Reģionā daudz lielākā skaitā, nekā citās teritorijās. Reģiona tēls 

ietekmē arī potenciālo investoru lēmumus uzsākt savu darbību Reģionā.  

Risinājums 

Tikai plānveidīgs, kopīgs darbs teritorijas mārketingā var izmainīt radušos Reģiona tēlu. 

Pirmkārt, uzsverot Reģiona iedzīvotāju lomu sava Reģiona popularizēšanā. Otrkārt, 

plānveidīgi sadarbojoties starp valstīm un kopīgi izmantojot pieejamos resursus. 
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14. Vides aizsardzība 

 

Bioloģiskā daudzveidība 

Daugavpils cietokšņa fortos ziemojošo sikspārņu sugu sastāvs un daudzums ir unikāls . 

No sikspārņu aizsardzības viedokļa Daugavpils fortiem ir izcila nozīme ne tikai Latvijā, 

bet arī Eiropas mērogā. Visas Daugavpils cietokšņa fortos konstatētas sikspārņu sugas ir 

īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Sikspārņu aizsardzība ir Latvijas valsts pienākums 

saistībā ar pievienošanos 23.06.1979. Bonnas konvencijai „Par migrējošo dzīvnieku 

aizsardzību‖, pamatojoties uz LR MK 07.01.2004. noteikumu Nr. 10 „Noteikumi par 

Līgumu par sikspārņu aizsardzību Eiropā‖ prasībām. Latvijai kā ES dalībvalstij ir 

saistoša ES Padomes direktīva 92/43/EEK (21.05.1992.) Par dabisko biotopu un savvaļas 

dzīvnieku un augu aizsardzību, kuras pielikumos ietvertas visas sikspārņu sugas. 

Izstrādājot Daugavpils cietokšņa detaļplānojumu, (2007) tika ņemts vērā sikspārņu 

aizsardzības prasības. 

 

Saskaņā ar LR MK 22.07.2003. noteikumu Nr. 415 ―Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi‖ 22.2.punktu valsts nozīmes 

aizsargājamie dižkoki ir visi koki, kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla.  

 

Daugavpilī ir konstatēti astoņi koki, kuri atbilst minēto noteikumu  noteiktajiem 

parametriem. 

 

Nepieciešams turpināt pilsētas koku inventarizāciju. Nodrošināt valsts nozīmes dabas 

pieminekļu – dižkoku aizsardzības režīma ievērošanu. Ikgadēja koku stādīšana un koku 

stādījumu atjaunošana. Izstrādāt un realizēt pilsētas parku un skvēru apsaimniekošanas un 

lietošanas saistošos noteikumus. Meža aizsargjoslas ap pilsētu noteikšana, ierobežojot 

būvniecību. Nodrošināt mežu apsaimniekošanu.    

                  

Ūdeņi 

Notekūdeņu apjoms, kas tiek novadīts virszemes ūdenskrātuvēs 2006.gadā  ir 5759.961 

tūkst.m3, novadīšanas vietu skaits - 4. Dabīgajās ūdenskrātuvēs ir novadīts 678.28492 t  

paliekošā piesārņojuma. 

 

Lielākais pilsētas ezers - Lielais Stropu ezers (platība 419 ha), kas bija regulējamā 

ūdenskrātuve. Hidrotehniskās iekārtas ezerā eksistēja kopš 1963. gada. Mākslīgās 

pārsūknēšanas rezultātā Daugavas upes ūdens nokļuva ezerā un izsauca hidroloģiskā un 

hidrobioloģiskā režīma izmaiņas. Uz doto brīdi nav veikta ezera stāvokļa kompleksā 

izpēte. 2006.gadā virszemes ūdeņu monitoringa programmas ietvaros tika veikts NAI 

augšpus un lejpus monitorings Daugavas upē. 

 

Tiek novērota virszemes ūdeņu kvalitātes pazemināšanās rekreācijai izmantojamos 

ezeros pilsētas organizētajās peldvietās. No 2001.gada tiek veikts peldvietu ūdens 

monitorings 9 peldvietām. Tika atzīts, ka 4 peldvietas ļoti labā stāvoklī, divām no tām 

piešķirts Zilais Karogs - Lielā Stropu ezera krasta pilsētas pludmale un „Stropu vilnis‖.  

Šuņu, M.Stropu ezeru peldvietām nepieciešama labiekārtošana un krastu attīrīšana no 

niedrēm un ūdenszālēm. Ruģeļu ūdenskrātuves krasta labiekārtošanas un attīrīšanas 

darbus veic apsaimniekotājs. Gubiščes ezerā paredzēta putnu novērošanas torņu 

ierīkošana un teritorijas labiekārtošana.  

 

Artēzisko urbumu skaits  Daugavpils pilsētas teritorijā  2006.gadā bija 105, no kuriem 36 

pašvaldības bilancē un 66 privatizēti. 
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Daugavpils reģionā pazemes ūdens resursi ir pietiekami, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar 

nepieciešamo ūdens daudzumu; ūdens izsīkšana nedraud, tomēr jāpievērš uzmanība 

ūdens taupīšanai, jo lielu daudzumu dzeramās kvalitātes ūdens izmanto ražošanas 

vajadzībām.  

 

Problēma ir ūdensapgādes sistēmas un tehniskā aprīkojuma fiziskais nolietojums. Lielie 

ūdens zudumi, Daugavpils pilsētā pat līdz 43% (2006.g.). 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II. kārta‖ ietvaros ir paredzēts uzlabot 

ūdensapgādes sistēmu un samazināt  ūdens zudumus tīklos. 

 

Novadīto notekūdeņu kvalitāte Daugavpils  pilsētā 2006. gadā (tūkst. m
3
) ar attīrīšanu - 

10726.756, bez attīrīšanas (normatīvi tīri) - 153.302. 

Faktiskā Daugavpils pilsētā  bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) noslodze  

2006.gadā: projekta jauda (m
3
/dnn) – 60407, faktiskā noslodze -(m

3
/dnn) – 15730, NAI 

noslodze (%) - 25. 

 

Lai nodrošinātu iespējami lielāku iedzīvotāju skaitu pieslēgumu attīrīšanas iekārtām, ir 

nepieciešams vairāku dzīvojamo rajonu (Grīva, Jauforštate, Stropi, Jaunbūve)  

aprīkojums ar centralizētām kanalizācijas notekūdeņu savākšanas sistēmām. 

 

Apstrādāto notekūdeņu dūņu daudzums attiecībā pret kopējo dūņu daudzumu 2006.gadā 

t/gadā: saražoto dūņu daudzums -2250.760; tai skaitā apstrādāts-2250.360 , neapstrādātas 

0,400. 

 

2000. gadā tika nodotas ekspluatācijā Daugavpils pilsētas bioloģiskās notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas. Līdz šim brīdim ir sasniegta attīrīšanas pakāpe pēc suspendētām 

vielām un BSP5, kas atbilst projekta rādītājiem. Līdzekļu trūkuma dēļ projektā netika 

paredzēta notekūdeņu attīrīšana no slāpekļa savienojumiem, un līdz ar to  Daugavpils 

joprojām ir HELKOM "karsto" punktu sarakstā. Daugavpils pilsētas NAI ir lielākais 

piesārņotājs Daugavpils reģionā, līdz ar to, lai  samazinātu  piesārņojuma novadīšanu 

Daugavas upē,  nepieciešams turpināt esošo NAI modernizāciju un  kanalizācijas  tīklu 

renovāciju. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II. kārta‖ realizācijā 

iekļauta papildus iekārtu būvniecība, kas nodrošinās notekūdeņu attīrīšanu no slāpekļa 

savienojumiem un fosfora.  
 
Daugavpils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas projektā tika paredzēti 
notekūdeņu dūņu stabilizācijas, noblīvēšanas un atūdeņošanas procesi, kas ļautu 
samazināt dūņu daudzumu 3 - 4 reizes, bet nebija paredzēta dūņu lauku rekonstrukcija. 
Patlaban SIA "Daugavpils ūdens" dūņu lauki atrodas nelielā attālumā no ūdens gūtnes 
"Ziemeļi". Dūņu lauki ir morāli novecojuši, uzbūvēti bez pretinfiltrācijas seguma, netika 
paredzēta drenāžas ūdeņu savākšana un attīrīšana, kas var izraisīt pazemes ūdeņu 
piesārņojumu. Kā liecina SIA "Urbšanas centrs" veiktie pētījumi, dūņu lauku un bijušās 
izgāztuves "Križi" rajonā pazemes ūdeņu piesārņojuma areāls pastāvīgi paplašinās. 
 Nepieciešama esošo dūņu lauku rekonstrukcija, kas iekļautu pamatnes, kā arī 

drenāžas ūdeņu savākšanu un attīrīšanas sistēmas uzbūvi.  

 Iespējama arī notekūdeņu dūņu lauku pārvietošana citā vietā. 

 Daugavpils pilsētas notekūdeņu dūņas atbilst LR MK 20.08.2002. noteikumiem Nr. 

365. no prasībām (2.kategorija), bet tās netiek izmantotas (daļēji tiek) 

lauksaimniecībā tādēļ, ka dūņu pielietošanas process lauksaimniecībā ir ļoti sarežģīts 

un dārgs. Zems notekūdeņu dūņu pieprasījums lauksaimniecības zemes mēslošanai. 
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Notekūdeņu dūņu pielietošanas procesa lauksaimniecībā stimulēšana un atbalsts, kā arī 

nepieciešamība vienkāršot šo procedūru ar tiesību aktu palīdzību. Nepieciešama 

lauksaimnieku informēšana un apmācība. 

 

Daugavpils pilsētas NAI lielākais dūņu ražotājs. Izmantoto dūņu daudzums 2006.gadā 

2250.760 t, izmantoti  lauksaimniecībā  314.280 t un uzglabāti dūnu laukos  1936.480 t. 

Daugavpils attīrīšanas iekārtu nepilnā noslodze (~25% no ieprojektētās attīrīšanas iekārtu 

jaudas), provocē neracionālo elektroenerģijas režīma izmantošanu, negatīvi ietekmē 

attīrīšanas procesa efektivitāti, aktīvo dūņu stāvokli u.c.  

 

Gaiss 

Kopējais gaisa piesārņojums 2006. gadā Daugavpils pilsētā (t/g) : operatoru skaits –  80, 
kopējais emisiju daudzums - 20523,07, katlu māju skaits – 50, emisiju daudzums no 

katlumājām - 14714,0. 

 

Joprojām netiek kontrolēta dzelzceļa transporta emisija, nav tās uzskaites. Vairumā 

mazajos uzņēmumos tiek ekspluatēti novecojuši katli ar zemu lietderības koeficientu, kā  

 

arī nolietojušās siltumenerģijas apgādes sistēmas. Daugavpils pilsētas centrā gaisa 

kvalitāti apdraud intensīva automašīnu kustība, dzelzceļu kustība. Daugavpils  a/s 

‖Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca‖ reostatu izmēģinājumu stacijas piesārņojošo 

vielu emisija izraisa apdzīvotas vietas gaisa piesārņojumu un iedzīvotāju sūdzības.   

Jāizstrādā gaisa kvalitātes rīcības programma pilsētā . 

 

Atkritumu apsaimniekošana  
5. tabula. Atkritumu apglabāšana Daugavpils pilsētā: 

 
Apglabāto atkritumu 

nosaukums 

Apglabāto atkritumu daudzumi (t) 

2005. gads 2006. gads 

D
a
u

g
a
v
p

il
s 

Nešķiroti sadzīves atkritumi 33510,234 37839,117 

Bioloģiski noārdāmi atkritumi 60,6 31,45 

Citi bioloģiski nenoārdāmi 

atkritumi 
55,2 0 

Augsne un akmeņi 32,0 0 

Būvniecības atkritumi 23,4 0 

Ielu tīrīšanas atkritumi 24,1 31,0 

 

ES līdzfinansētā projekta ―Dienvidlatgales sadzīves atkritumu poligona būvniecība un 31 

izgāztuves rekultivācija‖ ietvaros  2008. gadā ekspluatācijā nodots Dienvidlatgales 

sadzīves atkritumu poligons ―Demene‖. 

 

Būtiskākie trūkumi ir:  

 Nepietiekami attīstīts atkritumu otrreizējo pārstrādātāju tīkls. 

 Uzņēmumu atkritumu uzskaites sistēmas nepilnības un kontroles sistēmas trūkumi 

(līgumi par atkritumu izvešanu ir noslēgti lielākoties formāli, nav vienotās metodikas 

CSA uzskaites kontrolei), kas veicina stihisko izgāztuvju veidošanos. Daļa atkritumu 

tiek sadedzināta uzņēmumu teritorijās. 

 Stihisko izgāztuvju izveidošanās garāžu kooperatīvu un dārzkopju biedrību 

pieguļošās teritorijās, proti, dārzkopju un garāžu kooperatīvi nav iekļauti atkritumu 
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centralizētajā savākšanas sistēmā. Nav nodrošināta šķirota BA un SA savākšana no 

garāžu kooperatīviem. 

 

Augsnes piesārņojums 

 

Saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr.483 ‖Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 

apzināšanas  un reģistrācijas kārtībā‖ Daugavpils pilsētā ir virkne teritoriju, kurās 

konstatēts augsnes piesārņojums: 
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V. SVID ANALĪZE (stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze) 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 

 Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un vēsturiski 

veidojies transporta mezgls  

 Daudzveidīgas un kvalitatīvas visu līmeņu 

izglītības iespējas ar izglītības sistēmas tradīcijām 

un attīstības iespējām 

 Ražošanas pieredze un ražošanai pieejamā 

infrastruktūra 

 Lidostas projekta realizācija 

 Multikulturāla un toleranta sabiedrība 

 Ievērojams kultūras un vēstures mantojums 

(Cietoksnis, M.Rotko, baznīcu kalns, u.c.) 

 Daudzveidīgu pakalpojumu centrs plašam 

starptautiskam reģionam 

 

 Ierobežoti cilvēkresursi un kvalificētu 

speciālistu trūkums 

 Ierobežoti finansu resursi pašvaldības 

pakalpojumu iestāžu infrastruktūras 

sakārtošanai 

 Slikta reģiona pieejamība un 

neapmierinošs autoceļu tehniskais 

stāvoklis, slikta funkcionālā sasaite ar 

Rīgu 

 Apgrūtināta sadarbība ar Baltkrieviju 

 Pilsētas reputācija 

Iespējas Draudi 

 

 Daudznacionālās sabiedrības kultūras un vēstures 

tradīciju kopšana un izmantošana 

 Transporta mezgla nozīmes pieaugums, loģistikas 

pakalpojumu attīstība, kompleksa lidostas attīstības 

projekta realizācija 

 Daudzveidīgu pakalpojumu sfēras attīstība un 

ietekmes zonas paplašināšanās 

 Izglītības kvalitātes paaugstināšanās, izglītības 

eksporta un zinātnes attīstība 

 Uzņēmumu klasterizācijas iespēja 

 Atpūtas industrijas un kultūras ekonomiskās 

nozīmes pieaugums, jaunu tūrisma produktu 

izveide 

 Ražošanas pāreja uz zināšanu ietilpīgu ražošana 

 Starptautiski ievērojamu projektu realizācija: 

Daugavpils cietokšņa attīstība; Marka Rotko 

mākslas centra izveide, u.c. 

 

 Lietuvas un Latvijas loģistikas un 

transporta attīstības politikas neatbilstība 

reģiona interesēm 

 VIA Baltica un Rail Baltika attīstība 

 Nepietiekams valsts atbalsts kultūras 

projektu realizācijai un nenoteiktā valsts 

politika loģistikas pakalpojumu attīstībai 

 Atkarība no ārējiem resursu avotiem 

 Iedzīvotāju paaugstināta migrācija un 

iedzīvotāju skaita samazināšanās pilsētā 

un funkcionālajā reģionā 
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VI. PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS IZAUGSMES RESURSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi  Analīze un rīcības dotās programmas ietvaros 

DAUDZNACIONĀLA PILSĒTA 

Pilsētā vēsturiski dzīvo 32 tautību 

pārstāvji 

Pašvaldība turpina realizēt politiku, kas dod 

iespējas  visu pilsētā dzīvojošo tautību pārstāvjiem 

realizēt savas intereses un saglabāt savas 

tradīcijas. 

Vēsturiski veidojusies multikulturāla 

vide 

Līdz šim nav pietiekami izmantotas vērtības, lai 

interesentus iepazīstinātu ar vienkopus esošajām 

dažādu kultūru tradīcijām, kas papildina viena 

otru. Jaunu tūrisma produktu attīstība pavērs 

plašas iespējas pilsētai un reģionam piesaistīt 

vairāk tūristu. 

Aktīvi darbojas 12 nacionālās kultūras 

biedrības un centri,un  pašvaldība 

atbalsta to darbību   

Turpināsies atbalsts kultūras biedrību un centru 

darbam, īpaši pievēršot uzmanību jaunu cilvēku 

iesaistīšanai. 

Daudzvalodība – priekšrocība 

komunikācijai 

Realizējot pilsētas mārketinga un komunikāciju 

programmu,  paredzēts popularizēt pilsētu, kurā 

daudzvalodība tiek pozicionēta kā priekšrocība 

komunikācijai. Krievu, poļu, ukraiņu, baltkrievu 

un citu valodu zināšanas ļauj veiksmīgi 

sadarboties ar daugavpiliešu dzimtajām pilsētām 

un reģioniem, sniedzot ieguldījumu kultūras 

tradīciju saglabāšanā, ekonomisko sakaru 

dibināšanā, izglītībā. 

Konfesiju daudzveidība un toleranta 

sabiedrība 

Saglabāt tradīcijas un toleranci sabiedrībā, kā arī 

padarīt  vēsturisko  mantojumu pieejamu plašākai 

sabiedrībai (tūrisma attīstība). 

PĀRROBEŢU CENTRS 

Ģeogrāfiskais stāvoklis 

(neliels attālums no trīs valstu robežām) 

Tiks pastiprināta sadarbība ar Lietuvas, 

Baltkrievijas un Krievijas pierobežas reģioniem, 

realizējot kopīgus ekonomiskās sadarbības 

projektus. 

Transporta mezgls 

(piecas dzelzceļa līnijas un daudzi 

autoceļi) 

Tiks realizēti projekti pilsētas transporta tīkla 

sasaistei ar Eiropas transporta koridoriem, 

sakārtojot pilsētas infrastruktūru un nodrošinot 

pilsētas pieejamības uzlabošanos. Loģistikas 

pakalpojumu attīstība. 

Lidostas attīstības projekts Lidostas attīstības projekts nodrošinās pieeju 

pilsētai un reģionam un sniegs lielu ieguldījumu 

ekonomikas, loģistikas un tūrisma attīstībā. 
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EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS UN PAKALPOJUMU CENTRS 

Cilvēkresursi Pētījumi liecina, ka pilsētā un tai pieguļošajās 

pašvaldībās vēl ir pieejami cilvēkresursi, tomēr, 

ņemot vērā valstī izveidojušos situāciju, paredzēts 

realizēt virkni programmu, kuru mērķis būs 

piesaistīt kvalificētu darbaspēku. Tāpat paredzēts 

veikt virkni programmu,  lai pēc iespējas vairāk 

ierobežotu iedzīvotāju  migrāciju uz valsts 

galvaspilsētu un citām valstīm un veicinātu 

reģiona iedzīvotāju reemigrāciju.  

Izglītības un zinātnes attīstības iespējas Izglītības iestāžu skaits un tradīcijas, piedāvāto 

pakalpojumu daudzveidība ir pamats svarīga 

starptautiska pārrobežu reģiona visu līmeņu 

izglītības un zinātnes centra attīstībai. 

Atpūtas (kultūra, sports, izklaide) 

iespējas 

Turpmāka atpūtas industrijas attīstība, balstoties 

uz jau esošiem resursiem , masu pasākumu, 

festivālu, sporta pasākumu kvalitatīva attīstība 

nodrošinās, ka Daugavpils būs nozīmīgs atpūtas 

un izklaides centrs, kas spēs konkurēt ar 

galvaspilsētu piedāvājumu. 

Tūrisma produkti Jauni tūrisma produkti - Cietoksnis, M.Rotko 

mākslas centrs, pilsētas vēsturiskais centrs un 

multukulturālā vide, kā arī  pieejas vārti Ezeru 

zemei un Daugavas lokiem un atpūtas iespējām 

Lietuvas pierobežas reģion, nodrošinās tūrisma 

nozares tālākas nozīmes palielināšanos 

Daugavpilī un reģionā. 

Iepirkšanās vietas Aizvien pieaugušais tirdzniecības vietu skaits un 

pilsētas infrastruktūras attīstība arī turpmāk būs 

priekšnosacījums Daugavpils, kā lielākā 

tirdzniecības centra, attīstībai reģionā, kas 

apkalpos arī ievērojamu Lietuvas pierobežas 

reģionu.  

Ražošanas tradīcijas un infrastruktūras 

pieejamība 

Joprojām Daugavpilī darbojas lieli ražošanas 

uzņēmumi, ienāk ārvalstu un vietējie investori, lai 

izmantotu kvalificētos cilvēkresursus un atbilstošo 

infrastruktūru. Ņemot vērā iedzīvotāju viedokli, 

Daugavpilij arī nākotnē jābūt ražošanas centram. 
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VĒSTURISKAIS UN KULTŪRAS MANTOJUMS 

Daugavpils cietoksnis Daugavpils cietokšņa kompleksa attīstība, veidojot 

daudzfunkcionālu pakalpojumu, atpūtas un 

tūrisma centru, sniegs nenovērtējamu ieguldījumu 

pilsētas tālākajā attīstībā. Daugavpils cietoksnis 

pēc tā reģenerācijas projektu realizācijas kļūs par 

nozīmīgu pilsētvidi veidojošu elementu, 

pakalpojumu centru un tūrisma objektu.  

Baznīcu kalns Unikāla vieta, kas līdz šim nav pienācīgi akcentēta 

un izmantota, lai veidotu pievilcīgu pilsētas vidi un 

piesaistītu apmeklētāju uzmanību. 

Marks Rotko  Pasaulslavens mākslinieks, kas dzimis Daugavpilī, 

bet dzīvojis un strādājis un ASV. Sadarbība ar 

mākslinieka bērniem, lielā interese par 

mākslinieka darbiem pasaulē un mākslas centra 

izveidošana Daugavpilī ir ievērojams izaugsmes 

resurss, gan pilsētas tēla un atpazīstamības 

veidošanā, gan ievērojama tūrisma produkta 

attīstībā, gan ierosme jaunu iniciatīvu attīstībai 

(M.Rotko, Daugavpils un M.Šagals, Vitebska). 

Vecticībnieku kultūras mantojums Saudzīgi saglabātās kultūras tradīcijas un DU 

pētniecības aktivitātes šajā jomā dod iespējas 

veiksmīgi izmantot šo resursu  pilsētas attīstības 

aktivitātēm, ( tūrisma jomā, pētniecības jomā)līdz 

ar citu tradīciju saglabāšanu.  

IZGLĪTĪBAS CENTRS 

Mācību iestāžu potenciāls Esošo mācību iestāžu skaits un tradīcijas, kā arī 

mācību iestāžu uzsāktie projekti ir pamats 

nostiprināt Daugavpili kā reģiona izglītības 

centru.  

Zinātnes attīstības iespējas DU akadēmiskais potenciāls un iestrādes, 

starptautiskā sadarbība – pamats zinātnes jomas 

attīstībai. 

Zināšanu eksports Mācību iestāžu starptautiskā sadarbība un 

aktivitātes, piesaistot studentus no citiem 

reģioniem un valstīm, ir nopietns pamats veicināt 

zināšanu eksporta attīstību. 

Sadarbība starp mācību iestādēm Akadēmiskā parka attīstība ir viens no 

spilgtākajiem mācību iestāžu un citu iestāžu un 

uzņēmumu sadarbības piemēriem, kas, veiksmīgi 

realizēts, nodrošinās jaunu tehnoloģiju ieviešanu 

Daugavpils un reģiona uzņēmumos, koordinēs 

nepieciešamo darbinieku efektīvu sagatavošanu. 
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Pilsētas profils jeb pilsētas specializācija un loma apdzīvojuma struktūrā, atbilstoši 

iepriekš identificētajiem izaugsmes resursiem. 

Ņemot vērā iepriekš veikto esošās situācijas analīzi, kā arī identificētos izaugsmes 

resursus, saskaņā ar spēkā esošajiem plānošanas dokumentiem ir skaidri redzams, ka 

pilsēta arī turpmāk attīstīsies kā mulifunkcionāls pakalpojumu un ražošanas centrs.  

Nākotnē pilsēta saglabās savas ražošanas tradīcijas un aktīvi attīstīs jaunus pakalpojumus, 

atpūtas un tūrisma produktus, cels izglītības kvalitāti, veicinās zinātnes attīstību, kas 

balstīsies uz programmas ietvaros identificētajiem  un vēstures gaitā veidotiem izaugsmes 

resursiem. 

 Pilsētas loma Latgales reģiona apdzīvojuma struktūrā ir atbilstošaLatgales reģiona 

telpiskajā plānā identificētajam:  

Daugavpilī tiks koncentrētas nacionālas nozīmes ekonomiskās aktivitātes, attīstīta 

ražošana, zinātniskā pētniecība, daudzveidīgi un kvalitatīvi pakalpojumi, valsts un 

pārvaldes un augstākās izglītības iestādes. Pateicoties savam izvietojumam un 

ekonomiskajām funkcijām, Daugavpils nozīme pārsniegs reģiona un valsts robežas, jo 

pieaugs pilsētas kā nozīmīga tranzītvirzienu krustpunkta starptautiskā loma. Pilsēta būs 

nozīmīgs tūrisma centrs un durvis uz ―Daugavas lokiem‖ un Ezerzemi, saglabājot un 

pastiprinot arī pašu pilsētu kā kultūras un izglītības centru. 

Savstarpēji saistītu nozaru attīstība 

Ņemot vērā, ka pilsēta turpinās attīstīties kā multifunkcionāla pilsēta, tad dotās 

programmas ietvaros realizējamās attīstības aktivitātes savā starpā ir tieši saistītas. To 

sasaiste ir atspoguļota rīcības programmās, kas veidotas nevis nozaru griezumā, bet 

atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem. 
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VII. VIETĒJĀ, REĢIONĀLĀ UN STARPTAUTISKĀ DIMENSIJA  

(funkcionālās saites starp pilsētas mikrorajoniem un citām pašvaldībām) 
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Raksturojums 

 

Daugavpils loma/ pieejas nākotnē 
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Daugavpils pilsēta vēsturiski ir 

attīstījusies, veidojot pilsētas 

mikrorajonus, kuru nozīme, funkcijas 

un tēls ir atšķirīgi. Teritorijas 

plānojumā ir noteikti pilsētas 

mikrorajoni (17), kuru nosaukumos 

atspoguļojas dažādu vēsturisko 

periodu iezīmes (Vēsturiskais centrs, 

Cietoksnis, Jaunbūve, Ķīmiķu rajons, 

u.c.). Sarežģītais transporta tīklojums 

(ielas, dzelzceļš) nodala atsevišķus 

pilsētas rajonus un sarežģī 

pārvietošanos. 

 

Lai pilsēta attīstītos līdzsvaroti, ir paredzēts izcelt katra mikrorajona specifiskās īpašības, 

vienlaicīgi nodrošinot visu pamatfunkciju pieejamību katrā no rajoniem. Pirmkārt, nodrošinot 

pieejamību pašvaldības pakalpojumiem - skolām, bērnudārziem, kultūras iestādēm, sociālajiem 

pakalpojumi, bibliotēkām u.c. Otrkārt, veicinot uzņēmējus izvietot mikrorajonos dažādus 

veikalus, aptiekas un citus pakalpojumu objektus. Rajonos, kuros trūkst pakalpojumu objektu, 

paredzēts sadarbībā ar pašvaldības uzņēmumiem, iestādēm un privātajiem uzņēmējiem veidot 

pakalpojumu centrus. 

Lai nodrošinātu efektīvu pārvietošanās iespēju, tiks attīstīts sabiedriskais transports (tramvaji, 

autobusi) kā arī, lai savienotu mikrorajonus, tiks būvēti transporta mezgli. 
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Tiešā funkcionālā sasaiste Daugavpilij ir 

ar Daugavpils rajona, Preiļu rajona un 

Krāslavas rajona pašvaldībām un Zarasu 

un Ignalinas rajonu (Lietuvā). Daudziem 

šo pašvaldību iedzīvotājiem Daugavpils 

nodrošina darba vietas, un tie ikdienā 

pārvietojas uz Daugavpili un atpakaļ.  

Pieguļošās teritorijas praktiski ir pilsētas 

turpinājums, kurā izvietojas pilsētai 

svarīgi objekti. 

Naujenes pagasts. Vecstropu mikrorajons  

organiski pāriet Naujenes pagasta 

teritorijā – pilsētvides turpinājums. 

Naujenes pagasta meža teritorija veido 

meža aizsargjoslu ap pilsētu. Pagasta 

teritorijā atrodas Daugavpils lidlauks. 

Vēl plašākai teritorijai Daugavpils ir 

pakalpojumu sniegšanas vieta. Apzinoties 

kopīgus resursus, tiek plānoti un realizēti 

kopīgi projekti.  

Līksnas pagasts. Pagasta teritorijā atrodas 

ūdens ņemšanas vietas „Vingri‖ un 

„Ziemeļi‖. Pa pagasta teritoriju iet 

Daugavpils – Rīga apvedceļš un tajā 

atrodas 330kV elektropārvades sadales 

punkts un apakšstacija „Līksna‖. 

Kalkūnes pagasts praktiski ir pilsētas 

apdzīvotās vietas turpinājums. 

Demenes pagasts. Kopīgi tiek 

apsaimniekots Demenes atkritumu 

poligons. 

 

 

Daugavpils ir un nākotnē būs galvenais ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumus sniedzējs 

apkārtējai teritorijai, pilsēta nodrošinās darba vietas, iespējas mācīties un realizēt citas ikdienas 

nepieciešamības.  

Kopīgi tiks realizēta virkne projektu: 

 Daugavpils lidostas projekts (Naujenes pagasta teritorijā, Daugavpils rajons) 

 Atkritumu apsaimniekošana (kopīgi ar Preiļu, Krāslavas un Daugavpils rajonu) 

 Tūrisma veicināšanas aktivitātes (Daugavpils novada TIC) un kopīgu tūrisma produktu 

izstrāde (Preiļu, Krāslavas un Daugavpils rajons)  

 Tūrisma produktu izveide un reklamēšana kopīgi ar Zarasu rajonu (Lietuva) 

Jaunveidojamā Daugavpils novada uzņēmumi atrodas tiešā Daugavpils pilsētas tuvumā, kas tiem 

ļauj izmantot pilsētas infrastruktūru, darbaspēku un citas priekšrocības. Sabiedrisko transportu 

(autobusu pārvadājumus) Daugavpils, Krāslavas, Preiļu un lielā daļā pārējās Latgales teritorijas 

nodrošina SIA „Daugavpils autobusu parks‖, kas ir Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmums.  

Pieguļošo pašvaldību iedzīvotāji bieži vien pieņem lēmumu pārcelties uz dzīvi uz Daugavpils 

pilsētu vai arī izmanto daudzo izglītības iestāžu pakalpojumus. Daugavpils rajona un līdz ar to 

jaunveidojamā novada centrs jeb administrācija un novada kultūras nams un citas iestādes 

izvietosies Daugavpils pilsētas teritorijā. 
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Atbilstoši Latgales reģiona teritorijas 

plānojumam Daugavpils ietilpst 

centrālajā  pilsētu tīklā. Tā atbalsta 

karkasu veido pilsētu trijstūris – 

galvenās Latgales reģiona 

ekonomiskās izaugsmes virzītājas 

Daugavpils, Rēzekne un Zemgales 

plānošanas reģiona pilsēta Jēkabpils. 

Visas trīs pilsētas tiešā veidā 

sasaistītas ar transporta koridoriem un 

reāli veido reģiona policentrisko 

struktūru. 

 

Paredzēts, ka Latgales plānojumā minētais centrālais pilsētu tīkls nākotnē  nodrošinās visplašāko 

dažādu funkciju un augstas kvalitātes pakalpojumu klāstu. Starptautiskie transporta koridori kā 

reģiona mugurkauls kopā ar apdzīvojuma sistēmu veidos reģiona galvenās attīstības asis.  

Tas nozīmē, ka katra no šīm pilsētām attīstīsies kā daudzfunkcionāli ekonomiskās attīstības un 

pakalpojumu centri plašai iedzīvotāju grupai. Ņemot vērā katras pilsētas unikalitātes, tām būs arī 

atšķirības. Daugavpils pienesumus Latgales kopīgai attīstībai būs: lidostas projekta realizācija, 

zinātnes attīstība Daugavpils Universitātē un izglītības eksports, Eiropas mērogā unikāla 

pilsētbūvniecības un vēstures objekta „Daugavpils cietokšņa‖ atjaunošana un M.Rotko mākslas 

centra izveide. Daugavpils jau šobrīd veidojas par savdabīgiem pieejas vārtiem reģiona tūrisma 

resursiem Ezeru zemei un Daugavas lokiem. 
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Daugavpilij, kas ir Latvijas otrā 

lielākā pilsēta, ar izteikti 

monocentrisku attīstību šobrīd, bet 

apņemšanās nākotnē veicināt 

policentrisko attīstību, būs liela loma, 

sniedzot apkārtējo teritoriju 

iedzīvotājiem visas tās iespējas un 

pakalpojumus, ko tie var saņemt 

galvaspilsētā. Ņemot vērā Daugavpils 

atrašanos pierobežā, vēsturiski 

veidojušos multinacionālo sabiedrību, 

pieredzi sadarbībā ar Krieviju un 

unikālos resursus, kas vēl nav pilnībā 

izmantoti – Daugavpils var ieņemt 

nozīmīgu lomu Latvijas attīstībā. 

 

 

Daugavpils saglabās savu ražošanas centra statusu, stiprinot tradicionālās nozares un attīstot tās, 

palielinot produktivitāti un ieviešot jaunas tehnoloģijas. Daugavpils arī saglabās savu līdera 

lomu sadarbības veicināšanai ar Krieviju, pamatojoties uz vēsturiskajiem sakariem. 

Latvijas mērogā Daugavpils arī turpmāk būs lielākais izglītības centrs pēc Rīgas, attīstot jaunu 

virzienu – izglītības eksportu. Arī turpmāk Daugavpils būs paraugs multinacionālas un tolerantas 

sabiedrības attīstībai. Daugavpils, attīstot lidostu,  nodrošinās šī Latgales reģiona pieejamību. 

Attīstot Daugavpils cietoksni, radīs jaunu Latvijas mēroga tūrisma objektu un izveidojot Marka 

Rotko mākslas centru, nesīs Daugavpils un Latvijas vārdu pasaulē. 
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Daugavpils ir lielākā pilsēta četru 

valstu pierobežā (Krievija, 

Baltkrievija, Lietuva) un ES Austrumu 

pierobežā. Pilsēta atrodas nozīmīgu 

transporta tīklu krustpunktā. 

 

Pilsētai ir vairāki resursi/vērtības, kuru 

loma stipri pārsniedz Latvijas vai 

iepriekš minētā starptautiskā reģiona 

robežas.  

 

Pasaulē pazīstamais mākslinieks 

Marks Rotko, dzimis Daugavpilī, 

dzīvojis ASV.   

 

Kā lielākajai pilsētai četru valstu pierobežā (Krievija, Baltkrievija, Lietuva) un ES Austrumu 

pierobežā , Daugavpilij nenoliedzami būs izšķiroša loma minētā reģiona attīstībai.  Daugavpils 

arī turpmāk būs pakalpojumu (iepirkšanās, atpūtas un izklaides, izglītības u.c.) centrs un darba 

vieta lielam Lietuvas pierobežas reģionam.  

 

Mainoties sadarbības nosacījumiem ar Baltkrieviju, minētajam Lietuvas pierobežas reģionam 

pievienosies arī Baltkrievijas pierobežas reģions, kuram Daugavpils jau vēsturiski ir bijis 

tuvākais lielākais attīstības centrs. Attīstoties lidostas projektam, Daugavpils arī būs galvenais 

pieejas punkts visam starptautiskajam reģionam. Jau šobrīd Daugavpils ir uzņēmusies līdera 

lomu attīstības veicināšanai un turpinās tādu veikt. 

 

Vēl vairāk pastiprināsies starptautiskās aktivitātes, popularizējot Daugavpili kā mākslinieka 

M.Rotko dzimteni (šobrīd ir izveidotas atbalsta grupas Vašingtonā un Ņujorkā (ASV), Londonā 

(Lielbritānija) un Romā (Itālija). Tiks attīstīts jaunais tūrisma produkts M.Rotko (Daugavpils) un 

M.Šagals (Vitebska), kas jau šobrīd izsauc plašu rezonansi un interesi. Ievērojama 

pilsētbūvniecības un vēstures pieminekļa – Daugavpils Cietokšņa atjaunošana un sasaiste ar 

Rotko vārdu (Marka Rotko mākslas centrs izvietosies Daugavpils cietokšņa Arsenāla ēkā) 

izveidos ievērojams tūrisma produktu starptautiskā mērogā. 

 

 

 


