
 

 

 
  

 

 

 

   

 

 

Trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina 

Daugavpilī dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās vērtības. 

 

 

Daugavpils ir pilsēta ar māju sajūtu  

 

“ No vēsturiskā cietokšņa akmeņiem un lepnā jūgendstila pilsētas centrā, līdz Forštadtes 

zemajiem koka namiņiem ar pelēkzilajiem smalki grieztajiem logu aizvirtņiem un ģerānijām uz 

palodzēm, Daugavpils ir pilsēta ar spēcīgi izteiktu mājas sajūtu, sargātāju sajūtu, kura nāk līdzi 

visiem, kuri šeit ir dzimuši vai kādu laiku dzīvojuši”, raksta dzejniece Anna Rancāne 

 

 

Mana pils Daugavpils 
 

 

 

Daug-ava – nozīmē daudz. 

Daugavpilī daudz-ūdeņu, daudz- valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, kurā 

jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide. 

 

Daugavpils – multikulturāla, multietniska un multifunkcionāla pilsēta, 

pārrobežu ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centrs. 

 
Daugavpils nākotnē vēlas būt:    

 pilsēta ar augstu dzīves un vides kvalitāti un augstu tolerances līmeni 

 ērti pieejams starptautisks pakalpojumu un ekonomiskās attīstības centrs 

 pārrobežu kultūras, zinātnes un izglītības centrs 

 

 

upe, cietoksnis un lilija 
vai 

ceļš, māja un lūgšana 



                                                                                 
 

 

Daugavpils pilsētas attīstības programma, 2008 -2014                                                                2  

 

 

 

Saturs 

  KOPSAVILKUMS  

I  IEVADS 1 

II  IZSTRĀDĀŠANAS PROCEDŪRA UN PRINCIPI 1 

III  PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PĀRSKATS 3 
 1.  ES politikas un plānošanas dokumenti 3 

 2. Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti 4 

 3. Latgales plānošanas reģiona plānošanas dokumenti 5 

 4. Pieguļošo pašvaldību plānošanas dokumenti 6 

 5. Daugavpils pašvaldībā spēkā esošie dokumenti 7 

IV  ESOŠĀ SITUĀCIJA 9 
 1. Vispārējā informācija 9 

 2. Izglītība un zinātne 12 

 3. Ekonomika (t.sk. nodarbinātība, cilvēkresursi, uzņēmējdarbība) 15 

 4. Transporta infrastruktūra (t.sk. pieejamība, sabiedriskais transports) 23 

 5. Pilsētvides infrastruktūra (vide, komunālie pakalpojumi) 27 

 6.  Enerģētika 30 

 7. Informācijas sabiedrība 31 

 8. Pakalpojumu pieejamība 34 

 9. Sociālā drošība un veselības aizsardzība 36 

 10. Pilsētvide (t.sk. kultūra, sports) 38 

 11. Sabiedrības integrācija 44 

 12. Pilsētas tēls 46 

 13. Pārrobežu sadarbība 50 

 14. Vides aizsardzība 53 

V  SVID ANALĪZE 57 

VI  PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS IZAUGSMES RESURSI 58 

VII  VIETĒJĀ, REĢIONĀLĀ UN STRAPTAUTISKĀ DIMENSIJA 61 

VIII  STRATĒĢIJA 66 
 1. Vīzija, nākotnes skatījums 66 

 2. Stratēģiskie mērķi 66 

 3.  Rezultatīvie rādītāji 66 

 4. Stratēģiskās daļas plānojuma shēma 68 

IX  RĪCĪBAS PROGRAMMAS 69 
 1. Dzīves vides attīstības rīcības programma 71 

 2. Pilsētvides attīstības rīcības programma 82 

 3. Transporta infrastruktūras attīstības rīcības programma 85 

 4. Ekonomiskās attīstības rīcības programma 86 

 5. Kultūrvides, tūrisma un sporta attīstības rīcības programma 89 

 6. Zinātnes un izglītības rīcības programma 93 

 7. Pilsētas Mārketinga un komunikāciju attīstības rīcības programma 95 

 8. Pārrobežu un starptautiskās sadarbības programma 98 

 9. Vides aizsardzības rīcības programma  101 

X  INVESTĪCIJU PLĀNS 104 

XI  IEVIEŠANA 127 
 1. Institūcijas 127 

 2. Pašvaldības normatīvie akti 127 

XII  PROGRAMMAS AKTUALIZĀCIJA UN UZRAUDZĪBA 129 
 1. Programmas aktualizācija 129 

 2. Programmas realizācijas uzraudzība 129 

XIII  STRATĒĢISKAIS VIDES NOVĒRTĒJUMS 131 

  PIELIKUMI 132 



                                                                                 
 

 

Daugavpils pilsētas attīstības programma, 2008 -2014                                                                3  

 

 

 

 

KOPSAVILKUMS 

 

Cilvēks, pilsēta vai valsts var attīstīties, tikai balstoties uz vērtībām. Vērtībām, kuras 

raksturo konkrētu vietu, tās iedzīvotājus. Daugavpils ir vienojusies par savām 

vērtībām - tās meklējamas pilsētas vēsturē un kopā sadzīvošanas mākslā.  

 

„Arī Daugavpils vārtiem ir trīs simboliskas atslēgas, kas iezīmētas 1925.gadā 

apstiprinātajā pilsētas ģerbonī: upe, cietoksnis un lilija, vai, citiem vārdiem 

nosaucot, ceļš, māja un lūgšana. Tie ir trīs jēdzieni, kas nav saistīti ne ar kādu 

noteiktu tautību, kultūru vai ticību, bet apliecina šeit dzīvojošo tautu vispārcilvēciskās 

vērtības.”
1
 

 

Attīstības programmas kontekstā ceļš tiek tulkots kā ģeogrāfiskais stāvoklis.  

Pateicoties ceļu krustpunktam, Daugavpils vienmēr ir bijusi svarīgs transporta 

mezgls. Daugavpils cietoksnis – lielās vēstures daļa un ievērojams vēstures un 

kultūras objekts, nenoliedzami saistīts ar lielāko daļu pilsētas iedzīvotāju dzīvēm un 

simbolizē mājas nozīmi. Tolerance izpaužas daudzo nacionalitāšu, konfesiju 

draudzīgā līdzāspastāvēšanā. Daugavpils ir atzinusi, ka nenoliedzama vērtība ir tās 

iedzīvotāji, un nav svarīgi, kurā vēstures posmā tie ir dzīvojuši. Slaveno 

daugavpiliešu vārdi aizvien tiek celti gaismā, lai apliecinātu pilsētas pienesumu 

pasaules mērogā. 

 

Pēc senās etimoloģijas, hidronīms Daug-ava – nozīmē daudz, un Daugavpils, patiesi, 

ir daudz-ūdeņu, daudz- valodu, daudz-kultūru, daudz-ticību, daudz-likteņu pilsēta, 

kurā jau no seniem laikiem izveidojusies multietniska, multikulturāla vide, gluži kā 

pūra lādē uzkrājot pieredzi, kā kopā sadzīvot daudzu tautību un daudzu ticību 

cilvēkiem. Kā saglabāt savējo, nenoniecinot un neiznīcinot svešo.  
2
 

 

Daugavpils sekmīgi attīstās, pilsētai ir iespaidīgs ekonomiskais potenciāls, tai ir 

bagāta vēsture un daudzveidīgas kultūras tradīcijas, Daugavpils iezīmīga ar īpašo 

pilsētas mentalitāti, ko raksturo augsts tolerances līmenis. Būdama reģiona centrs, 

                                                 
1
 A.Rancāne “Pilsēta uz likteņupes:viena un katram sava”, Daugavpils kā attīstības ceļvedis, Zinātne, 2007,20.lpp  

2
 A.Rancāne “Pilsēta uz likteņupes:viena un katram sava”, Daugavpils kā attīstības ceļvedis, Zinātne, 2007,20.lpp 
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Daugavpils veicina arī tuvāko rajonu ekonomisko attīstību, nodrošina darba vietas, 

veido preču un pakalpojumu plūsmas tuvākā un tālākā apkārtnē. Daugavpils 

uzņēmumi ir iesaistīti arī starptautiskos ekonomiskos sadarbības tīklos, un pilsēta 

cenšas veidot sevi par pārrobežu kultūras, zinātnes un inovāciju centru.
3
 

 
 

Daugavpils – multikulturāla, multietniska un multifunkcionāla pilsēta, 

pārrobežu ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centrs. 

 

 

Daugavpils nākotnē vēlas būt:    

 

o pilsēta ar augstu dzīves un vides kvalitāti un augstu tolerances līmeni; 

o ērti pieejams starptautisks pakalpojumu un ekonomiskās attīstības centrs; 

o pārrobežu kultūras, zinātnes un izglītības centrs. 

 

Šo mērķu sasniegšanai Daugavpils pilsētas dome plāno īstenot 9 rīcības programmas, 

kas ietver pasākumu un projektu kopumu un lielus, nozīmīgus projektus. 

 

Daugavpils pilsētas domes realizējamie lielie projekti 2008.–2014. gadu periodā, kas 

sniegs būtisku ieguldījumu attīstības programmā identificēto mērķu sasniegšanā ir:  

 Daugavpils cietokšņa kompleksā attīstība, kuras mērķis ir radīt priekšnoteikumus 

valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā pieminekļa kā unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanai un racionālai izmantošanai, izveidojot to par administratīvo, kultūras, 

darījumu, atpūtas un tūrisma centru.  

 Marka Rotko mākslas centra izveide Daugavpils cietokšņa teritorijā pastiprinās 

Cietokšņa unikalitāti un atpazīstamību daudz plašākā, starptautiskā mērogā un kļūs 

par ievērojamu kultūrtūrisma objektu. 

  Starptautiskās reģionālās lidostas „Daugavpils” izveide nodrošinās pieejamību 

pilsētai un visam pārrobežu reģionam, veicinās uzņēmējdarbības attīstību. 

  Videi draudzīga sabiedriskā transporta – tramvaju attīstība risinās svarīgās 

sabiedriskā transporta problēmas pilsētā un veidos pievilcīgu pilsētvidi. 

                                                 
3
 “Daugavpils kā attīstības ceļvedis”, , Zinātne, 2007,154 lpp 
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 Multifunkcionālā sporta kompleksa būvniecība, līdz ar spīdveja un citu, tikai 

Daugavpilī raksturīgu, sporta veidu attīstību, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīva 

brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

 Ceļu pārvada būvniecība un pilsētas ielu sakārtošana risinās pilsētas transporta 

infrastruktūras problēmas, kas rodas sazarotā dzelzceļa tīkla dēļ un nodrošinās 

piekļuvi Eiropas nozīmes transporta koridoriem, kā arī nodrošinās pilsētas 

mikrorajonu sasaisti. 

 Daugavpils ūdenssaimniecības attīstības 2. kārtas realizācija un 3. kārtas uzsākšana 

un Siltumapgādes attīstības projekti nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvus 

komunālos pakalpojumus. 

 Pilsētas vēsturiskā centra – Rīgas ielas rekonstrukcijas rezultātā tiks sakārtots 

pilsētas vēsturiskais centrs un radīts unikāls tūrisma produkts. 

 Pašvaldības objektu (tai skaitā izglītības iestāžu) renovācija un teritoriju 

sakārtošana nodrošinās pilsētvides atjaunošanu, sniegs ieguldījumu energoefektivitātē 

un uzlabos pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

 

Daugavpils pilsētas administratīvā kapacitāte un finansiālās iespējas pilnībā ļauj 

realizēt attīstības programmā identificētās attīstības aktivitātes, realizēt lielus un 

nozīmīgus projektus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.  

 

Daugavpils sadarbība ar Lietuvas, Baltkrievijas pierobežas reģioniem un Krievijas 

Federācijas lielāko pilsētu reģioniem un līdzdalība ES lielāko pilsētu sadarbības 

organizācijā ļauj nodrošināt realizējamo aktivitāšu starptautisku atpazīstamību un 

sniedz pieredzes apmaiņas iespējas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

“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.” 
4
 

                                                 
4
 Ābrams Kleckins 
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I. IEVADS 

 

Daugavpils pilsētas attīstības programma ir viens no stratēģiskās plānošanas 

dokumentiem pilsētā. Tā primārais uzdevums ir noteikt attīstības prioritātes, 

balstoties uz pilsētas vērtībām/unikalitātēm un skatot pilsētas attīstību saistībā ar 

apkārtējās teritorijas, reģiona un valsts attīstību, kas tuvākajos 7 gados sekmētu 

pilsētas, reģiona un to iedzīvotāju labklājību. 

 

Attīstības programma saskaņota ar pilsētas teritorijas plānojumu, un minētie 

plānošanas dokumenti uzskatāmi par vienotu kopumu, kas nosaka, regulē un veicina 

pilsētas attīstību. 

 

Lai nodrošinātu pēctecību un apkopotu visu iepriekš veikto pilsētas plānošanas un  

attīstības jomā, par pamatu tika ņemti pēdējos gados veiktie pētījumi, iedzīvotāju 

aptaujas, spēkā esošās nozaru programmas, apstiprinātās projektu koncepcijas. 

 

Divi galvenie pamatdokumenti, kas kalpoja dotās programmas izstrādē, ir 2007.gadā 

pēc Stratēģiskās analīzes komisijas iniciatīvas veiktais pētījums “Daugavpils kā 

attīstības ceļvedis” un 2004. gadā Daugavpils Universitātes zinātnieku izstrādātā 

“Daugavpils attīstības stratēģija 25 gadiem “. Ņemot vērā, ka abu minēto dokumentu 

izstrādē tika piesaistīti labākie Latvijas un Daugavpils zinātnieki, veiktas vairākas 

plašas iedzīvotāju aptaujas un sabiedrībā plaši diskutēti izvirzītie jautājumi, šie 

dokumenti uzskatāmi par patiesāko un pieņemamāko avotu vidēja termiņa plānošanas 

dokumenta – Daugavpils attīstības programmas - izstrādei.  

 

Programma izstrādāta saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Tās izstrādi reglamentē 

likuma “Par pašvaldībām”14.panta 2.daļas 1.punkts un Reģionālās attīstības likuma 

6.un 13.pants. 

 

Kā viens no būtiskākajiem programmas realizācijas rezultatīvajiem rādītājiem tiek 

pieņemts  Stratēģiskās analīzes komisijas izstrādātais dzīves kvalitātes indekss. 

 

Attīstības programma sastāv no šādām sadaļām, kuras savā starpā ir saskaņotas un 

papildina viena otru: situācijas analīzes, stratēģijas, rīcības programmas, trīs gadu 

investīciju plāns. 

 

II. IZSTRĀDĀŠANAS PROCEDŪRA UN PRINCIPI 

 

Programmas izstrādes pamatā ņemti LR RAPLM izstrādātajās Vadlīnijās pašvaldību 

integrēto attīstības programmu izstrādei minētie ieteikumi. 
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Integrētā pieeja – dotā dokumenta kontekstā izpaužas kā koordinācija starp 

telpisko, tematisko un laika pieeju.  

 

Daugavpils attīstības programmas izstrādes gaitā identificēti četri telpiskās attīstības 

līmeņi:  
(I) pilsētas jeb vietējais, kas apskata pilsētas mikrorajonu attīstību un  to funkcionālās 

saites, piešķirot katram no tiem lomu un izceļot tā tradīcijas/specifiku;  

(II) pilsētai pieguļošā teritorija un tiešās ietekmes zonas, kas ietver lielāko daļu 

Latgales reģiona, atsevišķus Zemgales un Vidzemes rajonus un Lietuvas pierobežas 

teritoriju, ar kuru pilsētu saista ciešas ikdienas funkcionālās saites;  

(III) valsts līmenis – Daugavpils kā nacionālās nozīmes pilsētas loma valsts 

policentriskas un līdzsvarotas attīstības veicināšanā;  

(IV) starptautiskais līmenis – apskata Daugavpils lomu plašākā starptautiskā reģionā 

un pilsētas nozīmi sadarbībā ar citu valstu reģioniem un realizējot starptautiski 

nozīmīgus projektus.  

 

Rīcības programmās ir parādīti sadarbības līmeņi jeb uzdevumu risināšanas vai 

finansēšanas līmeņi (I - vietējais, II- reģions, III - valsts, IV- starptautiskais).  

 

Latgales pilsētu attīstības plānā ir analizēti pilsētu ietekmes areāli, pieņemot, ka 

pakalpojumus iedzīvotāji izmanto no daudz plašāka areāla, tiklīdz pārvietojas uz 

darbu. Pēdējos gados situācija ir radikāli mainījusies, jo reģiona, tāpat kā valsts, 

iedzīvotāji ir kļuvuši daudz mobilāki, un līdz ar to pakalpojumu areāli ir ievērojami 

paplašinājušies, it īpaši uz Lietuvas pusi; tāda pati tendence vērojama darbaspēka 

plūsmai (piem., saskaņā ar NVA sniegto informāciju uz Daugavpili ik dienas strādāt 

dodas daudzi Lietuvas pierobežas reģiona iedzīvotāji). 

 

Tematiskā dimensija ievērtēta attīstības programmā, savstarpēji koordinējot dažādu 

nozaru aktivitātes un identificējot veicamos pasākumus nevis vienas nozares ietvaros, 

bet atbilstoši noteiktajiem pilsētas attīstības mērķiem.  

 

Laika dimensija paredz projektu īstenošanas pēctecību. 

 

Lai nodrošinātu efektīvu programmas ieviešanu atbilstoši iepriekšminētajiem 

principiem, dotās programmas ietvaros ir izstrādātas Rīcības programmas, kas nosaka 

telpiskās attīstības līmeni, plāno veicamos pasākumus tematiskajā plānā nevis pa 

nozarēm un atspoguļo pasākumu kopumu ilgākā periodā (7 gadi), kas nodrošina 

saskaņotību starp plānoto projektu realizāciju Investīciju programmā (3 gadi) un 

izvirzīto mērķu sasniegšanu vidējā termiņā. 

 

Plānošanas procesā tika ievērotas gan vispārēja rakstura plānošanas pieejas un 

principi, gan tieši Daugavpils pilsētas specifiskajai situācijai adaptētas un piemērotas 

pieejas. Jāņem vērā, ka mūsdienu prasībām atbilstošs plānošanas process Daugavpils 

pilsētā tika uzsākts, sākot ar 2004.gadu – ar Daugavpils Universitātes zinātnieku 

izstrādāto Daugavpils ilgtermiņa attīstības stratēģiju.   

 

Ilgtspējīga attīstība ir pamats visu programmā identificēto attīstības mērķu  

realizācijai. Ar ilgtspējīgu attīstību saprot procesu, kur “valsts un sabiedrība izveido 

tādu sociālo un ekonomisko nosacījumu sistēmu, kas paredz dabas resursu ilgtspējīgu 
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izmantošanu, nodrošina dzīves kvalitātes uzlabošanu un pašreizējo vajadzību 

apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai, un 

nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu neierobežotam laika periodam”. Šī 

pieeja ilgtspējīgai attīstībai ir noteikta Riodežaneiro deklarācijā un Latvijas likuma 

“Par vides aizsardzību” 3. pantā. 

 

 

 

Sabiedrības līdzdalība 

Dotā attīstības programma ir izstrādāta, pamatojoties uz aktīvu iesaistīto institūciju un 

sabiedrības līdzdalības procesu: 

 regulārām iedzīvotāju aptaujām (DU regulārās iedzīvotāju aptaujas, DU un 

SAK aptauja, kas veikta 2007.gada februārī, u.c.); 

 tematiskām sanāksmēm un diskusijām ar mērķauditorijām (tikai 2007.gada 

laikā notikušas tikšanās un diskusijas ar skolēniem un skolotājiem skolās, ar 

valsts institūciju pārstāvjiem, tikšanās ar augstāko izglītības iestāžu 

vadītājiem, uzņēmēju asociācijām, u.c.). 

 

Saistība ar pilsētas teritorijas plānojumu 

Daugavpils attīstības programmas izstrāde notiek vienlaicīgi ar Daugavpils pilsētas 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. Dokumenti tiek saskaņoti darba grupās, abu 

dokumentu izstrādes pamatā tiek ņemti gan iedzīvotāju aptauju rezultāti, gan 

likumdošanā noteikto sabiedrisko apspriežu laikā iesniegtie priekšlikumi un valsts un 

citu institūciju priekšlikumi. Ņemot vērā izstrādes gaitu un dokumentu vienlaicīgu 

apstiprināšanu pilsētas domē, tie turpmāk tiek uzskatīti kā papildinoši dokumenti, kur 

teritorijas plānojumā vairāk tiek apskatīti telpiskie aspekti. 

 

III. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PĀRSKATS 

 

1. ES politikas un plānošanas dokumenti 

 

Eiropas Savienības Lisabonas stratēģijā (2005.g)  noteiktie Eiropas Savienības 

trīs ilgtspējīgas attīstības bloki – ekonomiskā izaugsme, sociālā kohēzija un 

ekoloģiskā atjaunotne. 

Latvijas prioritārie darbības virzieni Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanai ir 

atspoguļoti Latvijas nacionālajā Lisabonas programmā 2005-2008: 

 makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana; 

 zināšanu un inovāciju stimulēšana; 

 investīcijām un darbam labvēlīgas un piesaistošas vides veidošana; 

 nodarbinātības veicināšana; 

 izglītības un prasmju uzlabošana. 
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Daugavpils savā attīstības programmā risina jautājumus, kuri  saistīti ar 

ekonomisko attīstību pilsētā un reģionā, un viens no prioritārajiem mērķiem ir 

zinātnes un izglītības attīstība.  

Saskaņā ar Eiropas Savienības teritoriālās attīstības programmu “Ceļā uz 

konkurētspējīgāku un ilgtspējīgāku Eiropu ar daudzveidīgiem reģioniem” (Leipciga, 

24.-25.05.2007.) Eiropas politikas mērķis ir sekmēt policentrisku ES teritoriju 

attīstību, lai izmantotu Eiropas reģionos pieejamos resursus. Minētajā dokumentā 

atzīmēts, ka, neskatoties uz to, ka aizvien lielāka ir Kopienas politikas ietekme uz 

teritorijām, ir svarīgi pilsētu un reģionu konkrētajās attīstības stratēģijās ņemt vērā 

valsts un Eiropas līmeņa nosacījumus.  

Daugavpils savu attīstību dotās programmas kontekstā redz saistībā ar apkārtējām 

teritorijām, uzņemoties reģiona attīstības veicinātāja lomu. 

 

Eiropas teritoriālās attīstības perspektīvas (ESDP) trīs galvenie mērķi ir: 

 līdzsvarotas un policentriskas pilsētu sistēmas un jaunas pilsētu- lauku 

partnerības attīstība; 

 vienlīdzīgas pieejas nodrošināšana infrastruktūrai un zināšanām; 

 ilgtspējīga attīstība, pārdomāta pārvalde, dabas un kultūras mantojuma 

aizsardzība. 

Daugavpils attīstības programma apskata pilsētas nozīmi starptautiskā reģiona 

attīstībā un pilsētas ietekmi uz apkārtējās teritorijas attīstības procesiem, tā tieši 

realizējot policentrisko pieeju. Par izšķirošu nosacījumu izvirzot pilsētas priekšrocību 

izmantošanu – atrašanos pierobežā un ražošanas tradīcijas.  

 

2. Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti   

 

Tautsaimniecības vienotā stratēģija ir spēkā esošs Valsts ilgtermiņa plānošanas   

dokuments. 

Latvijas ekonomiskās politikas galvenais ilgtermiņa mērķis ir attīstīto valstu dzīves 

standartiem atbilstoša valsts iedzīvotāju labklājības līmeņa sasniegšana pārskatāmā 

nākotnē. Stratēģijā minēts, ka Latvijas mērķis ir nākamo 20-30 gadu laikā sasniegt 

Eiropas Savienības valstu vidējo iekšzemes kopprodukta līmeni uz vienu iedzīvotāju. 

Lai to panāktu, ir jābūt augstiem konverģences tempiem (IKP līmeņu starpības 

ikgadējais samazināšanās procents), kuri perioda sākuma posmā (apmēram līdz 

2010. gadam) būtu vismaz 4-5% gadā
5
. 

 

Lai to sasniegtu, ir jāmaina Latvijas ekonomikā pašreiz dominējošais modelis, kam 

raksturīga lēta darbaspēka izmantošana un produkcijas ar zemu pievienoto vērtību 

ražošana.
6
 

 

Nacionālais attīstības plāns (NAP) 2007.-2013.gadam 

                                                 
5
 Mērķis definēts Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā stratēģijā, kuru MK akceptēja 2001. gada 17. jūlijā. 

6
 Tautsaimniecības vienotā stratēģija, LR EM, 27.lpp 
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Nacionālajā attīstības plānā minēts, ka “pilsētām ir jākļūst par nozīmīgu katra reģiona 

un visas valsts attīstības virzītājspēku, kuru potenciālu un perspektīvo attīstības 

virzienu nosaka reģiona telpiskās plānošanas procesā, sadarbojoties valsts 

institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrībai.”
7
 

 

NAP saistībā ar policentrismu izvirza šādus uzdevumus: dažādot attīstības atbalsta 

instrumentus; izstrādāt un īstenot teritoriāli diferencētus instrumentus; koordinēt 

nozaru un reģionālo politiku; atbalstīt inovācijas; dažādot un stiprināt kultūrvides 

ekonomisko ietekmi, radot labvēlīgus nosacījumus, sakārtojot infrastruktūru, veidojot 

pievilcīgu dzīves vidi un ieviešot īpašus pasākumus un atvieglojumus. 

 

Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. nosaka ES struktūrfinansējuma 

izmatošanu saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu.  

 

Daugavpils attīstības programmas izstrādē ir ņemtas vērā nozaru attīstības 

programmas, kas parādās prioritātes noteiktu pasākumu un projektu īstenošanā, kas 

nodrošina pilsētā realizēto pasākumu papildinātību ar ministriju līmenī veiktajām 

aktivitātēm. 

 

3. Latgales plānošanas reģiona plānošanas dokumenti 

 

Latgales attīstības plāns- izstrādāts 2000. gadā. Būtiskākie reģionālās attīstības 

stratēģijas jautājumi: 

 Produktīvā sektora attīstība 

 Cilvēkresursu attīstība 

 Infrastruktūra  

Latgales pilsētu attīstības stratēģija- izstrādāta 2001. gadā, Latgales pilsētu attīstības 

stratēģija papildina reģionālo stratēģiju un pamato reģionālās stratēģijas mērķus 

(Latgales attīstības plānu) . 

Pilsētu attīstības stratēģiju pievienotās vērtības ziņā var salīdzināt ar Latgales 

reģionālās attīstības stratēģiju (Latgales attīstības plānu). Bez tam, stratēģijas 

dokumentā formulēti priekšlikumi par konkrētiem pilsētvides jautājumiem, kuri 

nebija iekļauti reģionālās attīstības stratēģijā. 

Stratēģijā izvirzītas šādas prioritātes: 

1. prioritāte: Uzņēmējdarbības un biznesa attīstības veicināšana 

2. prioritāte: Pilsētu atjaunotnes veicināšana 

3. prioritāte: Sociālās integrācijas veicināšana. 

Līdz ar cita reģiona pilsētām ir analizēts Daugavpils potenciāls un specializācija. 

Stratēģijas ieteikumi ņemti vērā pilsētas attīstības programmas izstrādes gaitā. 

Latgales reģiona attīstības programma- izstrādes stadijā. Latgales reģiona attīstības 

programmu veido trīs daļas: „Reģiona apraksts un situācijas analīze”, „Stratēģijas un 

rīcības”, „Projektu ideju apraksti". 

                                                 
7
 Latvijas Nacionālais attīstības plāns, LR RAPLM,2006.gads, 33. lpp. 
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Latgales reģiona attīstības programmā (2007-2013) noteiktas četras galvenās 

attīstības prioritātes, kas ievērotas, nosakot reģiona telpiskās struktūras vēlamo 

attīstību: 

 prioritāte – Reģiona konkurētspējas palielināšana, 

 prioritāte – Reģiona infrastruktūras attīstība, 

 prioritāte – Tūrisma attīstība, 

 prioritāte – Reģiona institucionālās kapacitātes palielināšana. 

 

2007.gada 3.oktobrī Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome apstiprināja 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006. – 2026.gadam. Latgales 

plānošanas reģiona teritorijas plānojums ir ilgtermiņa (20 gadiem) teritorijas 

plānošanas dokuments, kas nosaka Latgales plānošanas reģiona telpisko attīstību. Tā 

uzdevums ir sniegt vadlīnijas vietējo teritorijas plānojumu izstrādāšanai un veidot 

pamatu nacionālajam plānojumam.  

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumam ir šādas sastāvdaļas: 

1. daļa – Esošās telpiskās struktūras apraksts; 

2. daļa – Telpiskās attīstības perspektīva; 

3. daļa – Teritorijas plānojuma vadlīnijas; 

4. daļa – Pārskats par plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādi. 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums tiek izstrādāts, balstoties uz iepriekš 

minētajiem Latgales reģiona plānošanas dokumentiem.
8
 

Latgales reģiona mūžizglītības attīstības rīcības plāna mērķis ir pārdomāti, efektīvi 

plānojot un koordinējot izglītības un nodarbinātības  pārvaldību reģionā, atbalstot 

pašvaldībās izveidoto daudzveidīgas mūžizglītības piedāvājuma sistēmu, nodrošināt 

katram Latgales reģiona iedzīvotajam vienlīdzīgu, kvalitatīvu formālās un neformālās 

mācīšanās pieejamību visa mūža garumā, tādējādi arī veicinot reģiona attīstību. 

Visi reģiona plānošanas dokumentos minētie nosacījumi ir ņemti vērā, izvirzot 

Daugavpils attīstības mērķus un definējot veicamos pasākumus. 

 

4. Pieguļošo pašvaldību plānošanas dokumenti 

 

Daugavpils rajona pašvaldības, kas atrodas tiešā Daugavpils funkcionālās ietekmes 

zonā, pieņēmušas lēmumu par divu novadu izveidi - Ilūkstes un Daugavpils.  

 

Pašvaldību  apvienošanās  sagatavošanās  projekta  izstrāde  veikta,  pamatojoties  uz  

visu 19 Daugavpils novadu veidojušo pašvaldību lēmumiem par Daugavpils novada 

izveidi.  

Daugavpils novada apvienošanās projekta sagatavošanas mērķi ir: 

 nodrošināt pamatotu, optimālu apvienotās pašvaldības – novada – 

organizatoriskās struktūras veidošanu, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, 

kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju katrā teritoriālajā vienībā; 

 nodrošināt pamatotu un ilgtspējīgu investīciju plānošanu veidojamajā novadā; 

 nodrošināt atklātu, efektīvu un saprotamu pašvaldību apvienošanās procesu. 

                                                 
8
 LPRAP informācija 
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Dokumentā ir atzīmēts, ka Daugavpils novads attīstīsies kā Latgales daļa līdzsvarā ar 

vidi, ekonomisko attīstību un kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošinot visiem novada 

iedzīvotājiem labvēlīgus dzīves apstākļus.  

Minētajā dokumentā ir izvirzīti šādi attīstības mērķi: 
1. Uz vietējā darbaspēka, tā intelektuālā potenciāla un vietējo dabas resursu 

izmantošanu balstītas modernas ražotnes.  

2. Bezdarba līmenis par 1% zemāks kā valstī.  

3. Nākamajām paaudzēm saglabātas vides un dabas vērtības.  

4. Saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.  

5. Sabiedriskais transports nodrošina ērtu iedzīvotāju nokļūšanu pašvaldības centros.  

6. Attīstību veicinoša infrastruktūra.   

7. Kvalitatīva iedzīvotāju izglītības sistēma.  

8. Efektīva iedzīvotāju drošības sistēma.  

9. Iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva veselības un sociālā aprūpe.  

10. Attīstīts pakalpojumu tīkls.  

11. Uz kultūrvēsturiskajām un dabas bagātībām balstīts tūrisms.  

12. Profesionālā un masu sporta attīstība un atpūtas iespējas. 

Dokumentā ir minēts, ka lielākie novada uzņēmumi atrodas tiešā Daugavpils pilsētas 

tuvumā, kas ļauj izmantot pilsētas infrastruktūru, darbaspēku un citas priekšrocības. 

Sabiedrisko transportu (autobusu pārvadājumus) jaunveidojamā novada teritorijā 

nodrošina SIA „Daugavpils autobusu parks”, kas ir Daugavpils pilsētas pašvaldības 

uzņēmums.  Iedzīvotāji bieži vien pieņem lēmumu pārcelties uz dzīvi uz Daugavpils 

pilsētu vai izmantot daudzo izglītības iestāžu pakalpojumus. Arī jaunveidojamā 

novada centrs jeb administrācija, novada kultūras nams un citas iestādes izvietosies 

Daugavpils pilsētas teritorijā. 

Lai gan gandrīz jebkurā sfērā jaunveidojamā novada attīstība būs saistīta ar 

Daugavpils pilsētu, šie aspekti dokumentā tiek ņemti vērā maz. 

 

5. Daugavpils pašvaldībā spēkā esošie dokumenti 

 

 Daugavpils attīstības stratēģiju 2004.gadā pēc pilsētas domes pasūtījuma izstrādāja 

Daugavpils Universitātes speciālisti. Attīstības stratēģija tika izstrādāta līdz 25 

gadiem un ataino tās prioritātes, uzdevumus un plānus pilsētā, kas veicinātu 

Daugavpils sociālekonomisko attīstību. Daugavpils attīstības stratēģija kā ilgtermiņa 

dokuments ir saskaņots ar Latvijas ilgtermiņa ekonomisko stratēģiju un 

Tautsaimniecības vienoto stratēģiju. 

Pilsētas attīstības stratēģija tika noteikta, pamatojoties uz svarīgāko sektoru attīstības 

tendenču analīzi (ekonomika, infrastruktūra, pakalpojumu sfēra, cilvēks un 

pilsētvide).  

  

      Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam ir izstrādāts,  

balstoties uz Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 26.februāra lēmumu Nr.147 „Par 

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izstrādāšanu” un balstoties uz attiecīgajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
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Teritorijas plānojums ir saistošs Daugavpils Domes politikas dokuments. Teritorijas 

plānojums ir visiem pieejams, stratēģisks, uz tālejošu pilsētas teritorijas attīstību 

virzīts pilsētas vadības un kontroles līdzeklis. Teritorijas plānojums ir līdzeklis 

Daugavpils attīstības plāna īstenošanai un tā ilgtermiņa programmu realizēšanai. 

 

Phare 2003 „Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā” projekta 

„Stratēģiskais mārketings kā pārrobežu sadarbības veicinātājs” ietvaros ir izstrādāta 

Daugavpils komunikāciju un mārketinga stratēģija 2007.–2013. gadam. 

 

2013. gada vīzijā Daugavpils tiek raksturota kā – starptautisks centrs un kultūras 

pilsēta, kas spējusi būtiski mainīt savu reputāciju un kļuvusi par pievilcīgu vietu 

gan uzņēmējiem, gan pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem. 

 

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija un aprakstīti pasākumi, kas ietverti 

Daugavpils komunikāciju un mārketinga stratēģijā, kā arī definēti pienākumi iekšējās 

struktūrās. Stratēģija sastāv no 5 nodaļām: pilsētas mārketinga stratēģijas 

izstrādāšanas priekšnoteikumi; esošās situācijas analīze; komunikāciju un mārketinga 

stratēģija; atskaites punkti un praktiskie uzdevumi; ieteikumi realizācijai.  

 

“Reģiona reģenerācijas stratēģija”  tika izstrādāta ES INTERREG IIIA programmas 

finansētā projekta  “Reģiona izaugsme ieviešot reģenerācijas pasākumus” ietvaros 

laika periodam 2006.-2012. gadam. Stratēģija tika apstiprināta abu dalībvalstu visu 

iesaistīto pašvaldību domēs un padomēs. Projekts aptver 8 nozīmīgu ekonomisko un 

pakalpojumu centru – pilsētu un pilsētreģionu teritorijas trīs valstu Latvijas 

Republikas, Lietuvas Republikas un Baltkrievijas pierobežā. 

 

Pētījums “Daugavpils kā attīstības ceļvedis” izstrādāts pēc Stratēģiskās analīzes 

komisijas ierosinājuma 2007.gadā. Pētījums ne tikai ietver pētījumus dažādās jomās, 

bet tā izstrādes gaitā tika veikta iedzīvotāju aptauja u.c. aktivitātes, kuras nodrošināja 

plašu sabiedrības iesaisti. Dotā pētījuma ietvaros Stratēģiskās analīzes komisija un 

Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts no 2007.gada 23. līdz 26. 

februārim veica Daugavpils iedzīvotāju aptauju, kas aptvēra dažādas jomas – 

izglītību, ekonomiku, sociālo, informācijas vidi un tehnoloģijas. Aptaujā tika uzdoti 

jautājumi, kas saistīti ar daugavpiliešu viedokli par pašreizējām problēmām un 

Daugavpils pilsētas nākotni. 

2007.gadā pēc Daugavpils pilsētas domes pasūtījuma tika veikts pētījums projekta 

„Cilvēkresursu kā darbaspēka pieejamības analīze Austrumlatgales darba tirgū sociāli 

– ekonomiskā aspektā” ietvaros. Pētījumu veica SIA „Data Serviss” darba grupa, kas 

papildus sniedza arī rekomendācijas un priekšlikumus darbības programmai. 

 

Būtiski dokumenti ir vairāku stratēģisku projektu izstrādātās koncepcijas, kas 

ne tikai nosaka, kā tiks realizēts minētais projekts, bet ietekmē citas pašvaldības 

rīcības. 
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Projekta “Marka Rotko mākslas centra izveide Daugavpilī” koncepcija tika 

apstiprināta Daugavpils pilsētas domē 2007.gadā. Minētais dokuments kalpo par 

pamatu M.Rotko mākslas centra izveidei Daugavpils Cietokšņa Arsenāla ēkā. 

 

Projekta “Daugavpils reģionālās starptautiskās lidostas izveide” koncepcija tika 

apstiprināta Daugavpils pilsētas domē 2006.gadā. Projekta mērķis ir izveidot 

starptautisko reģionālo lidostu “Daugavpils” laika periodā no 2007. – 2013.g., tā 

uzlabojot reģiona pieejamību, veicinot ekonomiskās aktivitātes, uzlabojot investīciju 

piesaisti pilsētai un reģionam.  

 

Rīgas ielas attīstības koncepcija, nosaka pilsētas centrālās daļas attīstības koncepciju 

un kalpo par pamatu tālākajām pašvaldības rīcībām dotās teritorijas attīstībai. 

 

Daugavpils cietokšņa detālplānojums ietver ne tikai nosacījumus teritorijas 

atjaunošanai, bet ietver sevī arī nosacījumus kompleksai Cietokšņa teritorijas 

attīstībai. 

 

 


