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Daugavpils pilsētas attīstības 

programma 

Mana pils Daugavpils

2008 - 20142008 - 2014

Daugavpils – multikulturāla, multietniska 
un multifunkcionāla pilsēta, pārrobežu 

ekonomiskās attīstības un 
pakalpojumu centrs



Daug - ava  nozīmē daudz

Daugavpilī – daudz ūdeĦu, daudz- valodu, 
daudz-kultūru, 
daudz-ticību, daudz – likteĦu pilsēta



Daugavpils pilsētas attīstības programma 

2008 - 2014

A. Pilsēta ar augstu dzīves un vides kvalitāti un 
augstu tolerances līmeni;augstu tolerances līmeni;

B. Ērti pieejams starptautisks pakalpojumu un 
ekonomiskās attīstības centrs;

C. Pārrobežu kultūras, zinātnes un izglītības 
centrs.



Daugavpils pilsētas attīstības programma 

2008 - 2014

Vīzija (nākotnes redzējums)

Stratēģiskais 
mērķis A

Stratēģiskais 
mērķis C

Stratēģiskais 
mērķis Bmērķis A mērķis Cmērķis B

Specifiskais 
mērķis A1

Specifiskais 
mērķis A2

Specifiskais 
mērķis B1

Specifiskais 
mērķis B2

Specifiskais 
mērķis C1

Specifiskais 
mērķis C2

Rīcības 
programma 

RP1

Rīcības 
programma 

RP2

Rīcības 
programma 

RP3

Rīcības 
programma 

RP4

Rīcības 
programma 

RP5

Rīcības 
programma 

RP6

3 gadu investīciju plāns



A. Pilsēta ar augstu dzīves 
un vides kvalitāti un 

augstu tolerances līmeni

RP 1 Dzīves 
kvalitātes 

attīstības rīcības 
programma 

RP 2 Pilsētvides 
attīstības rīcības 

programma



RP1, A 16 Nodrošināt izglītības 

pieejamību un kvalitāti

LVL 15 505 164



Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība -

energoefektivitātes pasākumi un teritorijas 

labiekārtošana

ERAF
3.6.1.1. aktivitāte
18 izglītības iestāžu renovācija18 izglītības iestāžu renovācija

Ls 8 482 667



Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras 

attīstība -energoefektivitātes pasākumi un teritorijas 

labiekārtošana Skolu ēku energoefektivitātes 
pasākumu īstenošana; 

Teritoriju labiekārtošana;
Videonovērošanas un 

zibensaizsardzības sistēmas
uzstādīšana.uzstādīšana.



Materiālās bāzes nodrošināšana Daugavpils 

pilsētas vidusskolās; 

Infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar 

funkcionāliem traucējumiem



A 15 Popularizēt ģimenes vērtības un sniegt A 15 Popularizēt ģimenes vērtības un sniegt 
atbalstu ģimenēmatbalstu ģimenēm

“Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība 
Daugavpilī” (ERAF, 3.1.4.3, 1 934 604 LVL)

-



Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils 
pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu ēkās 
(1 399 777 LVL)

-



RP1, A 17 Nodrošināt kultūras un sporta 

aktivitāšu daudzveidību un pieejamību

LVL 4 081 176



Kreatīvā tūrisma attīstība, 

izveidojot Māla mākslas 

centrus Daugavpilī un 

Utenā

Latvijas – Lietuvas  
pārrobežu sadarbības 
programma



Daugavpils 

vēsturiskā centra 

dominantes –

Vienības nama 

atjaunošana

ERAF, 3.4.2.1.1



RP1, A 18 Komunālo pakalpojumu 

kvalitātes paaugstināšana

Ūdenssaimniecības  
attīstība Daugavpilī, 

III. kārta;

Ūdenssaimniecības  
attīstība Daugavpilī, 

III. kārta;

LVL 17 376 894

Maģistrālo siltumtīklu 
rekonstrukcija 

Daugavpils pilsētas 
mikrorajonos

Maģistrālo siltumtīklu 
rekonstrukcija 

Daugavpils pilsētas 
mikrorajonos



RP2 Pilsētvides attīstības programma

A 21 Pilsētas 
vēsturiskā centra 

reģenerācija

ERAF, 3.6.1.1. ERAF, 3.6.1.1. 
“Pašvaldības ēku un 

pieguļošās 
infrastruktūras 
rekonstrukcija 

Daugavpils 
vēsturiskajā centrā “ 

(LVL 1 913 360)



RP2 Pilsētvides attīstības programma

A 22 Daugavpils 
cietokšņa reģenerācijacietokšņa reģenerācija

(LVL 10 482 057)



Dinaburgas Cietoksnis:

� 19.gs. fortifikācijas būve; Unikāls 
Eiropas mēroga kultūras un 
arhitektūras piemineklis;

� Valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
piemineklis

� 150 ha;� 150 ha;

� LV-31 objekts, pašvaldība – 49, 
privātpersonas – 9

� 2007.g. Daugavpils Cietokšņa 
detalplānojums;

� Cietokšņa izpēte;



Daugavpils cietokš Ħa infrastrukt ūras –
ielu kompleksais labiek ārtojums un 

inženiert īklu renov ācijaLs 3 873 439



ERAF Prioritāte "Policentriska attīstība" 21



RP2 Pilsētvides attīstības programma

A 22 Daugavpils 
cietokšņa 

reģenerācijareģenerācija

Marka Rotko
mākslas centra 

izveide















Daugavpils Rotko māksla centra attīstība

2010. gads - parakstīts nodomu protokols starp LR Kultūras 
ministriju un Daugavpils pilsētas domi 

2010. gads - Izstrādāta centra darbības stratēģija 2003-20172010. gads - Izstrādāta centra darbības stratēģija 2003-2017

2010. gada 23. novembris - LR MK sēdē tika izskatīts un 
atbalstīts KM sagatavotais informatīvais ziņojums “Par 
Daugavpils Rotko mākslas centru”. kas paredz tālākās 
darbības valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanai un 
atbilstoša finansējuma piešķiršanai.

Šobrīd  - rekonstrukcijas projektu ieviešana; centra 
ekspozīciju tematiskā struktūplāna izstrāde



Daugavpils Rotko māksla centra attīstība

Daugavpils Rotko mākslas 
centra ēkas 
rekonstrukcija un 
pieguļošās teritorijas 
labiekārtošana (3.6.1.1. 
aktivitāte, 2 500 000 
LVL)

Artilērijas Arsenāla ēkas Artilērijas Arsenāla ēkas 
rekonstrukcija 
Daugavpils Rotko 
Mākslas centra izveidei 
(3.4.3.2. aktivitāte, 1 428 
571 LVL)

Radošo industriju attīstība 
Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu reģionā 
(LatLit pārrobežu 
sad.progr., 788 800 EUR)



RP2 Pilsētvides attīstības programma

A 22 Daugavpils 
cietokšņa 

reģenerācija

ERAF, 3.6.1.1. 
“Daugavpils 

cietokšņa 
Nikolaja ielas 

un tās apbūves 
atjaunošana“

(LVL 1 313 743)



RP2 Pilsētvides attīstības programma
Nikolaja ielas un tās 

apbūves atjaunošana;

Nikolaja vārtu 
restaurācijas un vārtu 

tilta atjaunošana;

saimniecisko ēku 
rekonstrukcija;

tūristu transporta 
autostāvvietas 

ierīkošana, pieguĜošās 
teritorijas labiekārtošana;

lietus ūdeĦu savākšanas 
sistēmas atjaunošana, 

veloceliĦa posma izbūve 
un ārējā apgaismojuma 

ierīkošana 



Dinaburgas Cietoksnis:

� 12 projektu realizācija, 13,5 milj LVL;

� IeM, Valsts Policijas Latgales reģiona 
pārvaldes objektu būvniecība, I.posms.

� 2011, Restaurācijas un 

apsaimniekošanas vadlīnijas;

� Cietokšņa pārvalde;

� 09.08.2011, LR MK informatīvais 
ziņojums; starpinstitūciju darba 

grupas izveide 

� Līdz 02.10.2012  - MK tiesību akta 
projekts ar priekšlikumiem par 
Daugavpils cietokšņa turpmākās 
attīstības perspektīvām un 

finansēšanas modeļiem



B. Ērti pieejams 
starptautisks pakalpojumu 
un ekonomiskās attīstības 

centrs

RP 3 Transporta 
infrastruktūras 

attīstības rīcības 
programma 

RP 4 
Ekonomiskās  

attīstības rīcības 
programma



Daugavpils - valsts nozīmes satiksmes 

infrastruktūras mezgls
A6 Rīga –
Daugavpils –
Krāslava –
Baltkrievijas robeža

A13 Krievijas 
robežā – Rēzekne –
Daugavpils –
Lietuvas robežaLietuvas robeža

Dzelzce Ĝa līnijas : 
Varšava -
Daugavpils -
Rēzekne -
St.Pēterburga

Rīga - Daugavpils -
Krāslava - Vitebska

LVL 48 474 955



RP3, B11 Pieejamība TEN-T tīklam

Pārvada Daugavpils 
autotransporta mezgls 
Vidzemes, Piekrastes, 

A. Pumpura, Višėu 
iela būvniecība; (LVL 

24 461 833, KF, 
3.3.1.5)3.3.1.5)

Tranzītielas A13 
rekonstrukcija 

Daugavpils pilsētas 
teritorijā (LVL 6 536 
730, ERAF, 3.2.1.2)



RP3, B13 Pilsētas transporta 
infrastruktūras attīstība
3.6.1.1. aktivitāte

“Daugavpils pilsētas 
satiksmes 

infrastruktūras infrastruktūras 
rekonstrukcija” (LVL 2 

610 931);

“Daugavpils pilsētas 
satiksmes 

infrastruktūras 
rekonstrukcija, II. kārta” 

(LVL 4 548 878)



RP3, B14 Efektīva un videi 
draudzīga sabiedriskā transporta 
attīstība

Daugavpils 
pilsētas 
tramvaju tramvaju 

transporta 
infrastruktūras 

renovācija 
(ERAF, 

3.3.2.1, LVL 10 
316 584)



Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
2008 – 2014

ieviešanas uzraudzības ziĦojuma 
secinājumi (2008 – 2011)

Neīstenotās 
aktivitātes

21%

Īstenotās 
aktivitātes

44%

Aktivitātes
īstenošanas 

posmā
35%

Daugavpils pilsētas rīcības plāna īstenošana, 2008.- 2011. gads



Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
2008 – 2014

ieviešanas uzraudzības ziĦojuma 
secinājumi (2008 – 2011)
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centrs

Pārrobežu kultūras,
zinātnes un izglītības

centrs

Īstenotās Īstenošanas posmā Neīstenotās

Daugavpils pilsētas rīcības plāna īstenošana prioritāšu griezumā, 2008.- 2011. gads 



Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
2008 – 2014

ieviešanas uzraudzības ziĦojuma 
secinājumi (2008 – 2011)

38 286 104

27 819 376

17 417 259
20000000

30000000

40000000

50000000

Daugavpils pilsētas attīstības programmas aktivitāšu īstenošanai izlietotais 
finansējums (t.sk. ES finansējums) prioritāšu griezumā, 2008.- 2011. gads 
(Investīciju plāna dati, 15.09.2011.) 
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Daugavpils pilsētas attīstības programmas 
2008 – 2014

ieviešanas uzraudzības ziĦojuma 
secinājumi (2008 – 2011)

� AP ieviešana norit kā plānots;

� Vairākas “A mērķa” rezultatīvo rādītāju noteiktās 
vērtības līdz 2014.g. netiks sasniegtas;vērtības līdz 2014.g. netiks sasniegtas;

� Vairākus RP rezultatīvos rādītājus negatīvi ietekmēja 
globālā ekonomiskā krīze;

� ES fondu un ārvalstu finanšu instrumentu programmu 
projektu īstenošana mazināja ekonomiskās krīzes 
negatīvo ietekmi, nodrošinot papildus darba vietas 
realizējamo projektu ietvaros.



Paldies par uzmanību!
Daina Krīviņa, Daugavpils pilsētas domes Attīstības Daina Krīviņa, Daugavpils pilsētas domes Attīstības 

departamenta vadītājas vietniece


