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3.1. RĪCĪBAS PLĀNS 2012.-2018.GADAM 

 

 

Finanšu resursi un avoti: PB - pašvaldības budžets, VB – valsts budžets, ES – ES fondi, PL – privātie līdzekļi, CL – citi līdzekļi 

Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

RV1.1. Indivīda kompetences attīstošās izglītības pieejamība 

U1.1.1. Paaugstināt pirmsskolas 

izglītības pakalpojumu efektivitāti 

Diennakts  pirmsskolas izglītības grupu 

izveidošana, t.sk. bērniem no augsta sociālā 

riska ģimenēm 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 2013.-2014. ES, PB 

 Naujenes pagasta iedzīvotāju pieprasījumu pēc 

pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumiem 

apmierināšana 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 2012.-2015. PB, VB, ES 

 Konsultatīvu centru izveidošana  novada 

izglītības iestādēs pie esošām pirmsskolas 

izglītības grupām   

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 2013.-2018. ES, PB, 

 Nodrošināt bērnu vecumposmam atbilstošu 

izglītību labvēlīgā mācību vidē, izmantojot 

rotaļu kā galveno mācību darbību 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 2013.-2018. PB, VB, ES 

U1.1.2. Uzlabot vispārējās 

izglītības kvalitāti un pieejamību 

Atbalsts pedagogu darbam „mazās skolās” 

skolās apvienoto klašu skaita samazināšanai 

Dome, Izglītības 

pārvalde 
2013.-2018. VB 

 Izglītības finansēšanas sistēmas izmantošana 

mazo skolu atbalstam un attīstības iespējamībai 

Dome, Izglītības 

pārvalde 
2013.-2018. PB 

 Novada izglītojamo atbalsta centru  (psihologs, 

logopēds, speciālais, sociālais pedagogs, 

karjeras speciālists u.c.) izveidošana 

Dome, Izglītības 

pārvalde 2013.-2018. ES, VB, PB 

 Korekcijas klašu veidošana pamatskolās Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2013.-2016. VP,  PB 



             

  Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam  3 
 

Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

 Izglītības iestāžu IT aprīkojuma (datori, 

interaktīvās tāfeles u.c.) atjaunošana 
Dome, iestāžu vadītāji 

2013.-2016. ES, VB, PB 

 Atbilstošas mācību un metodiskās bāzes 

veidošana novada pamatskolās kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei 

Dome, iestāžu vadītāji 

2013.-2016. ES, VB, PB 

 Mācību metodiskās bāzes pilnveidošana sporta 

stundu organizēšanai (sporta inventāra iegāde)  

Dome, iestāžu vadītāji 
2013.-2014. ES, VB, PB 

 Sporta zāļu, sporta laukumu (stadionu) 

remontdarbi 

Dome, pagastu 

pārvaldes,  iestāžu 

vadītāji 

2013.-2018. ES, VB, PB 

 Mājturības kabinetu aprīkojuma modernizācija Dome, iestāžu vadītāji 2013.-2016. ES, VB, PB 

 Novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla 

optimizācija, maksimāli saglabājot obligātās 

izglītības pieejamību 

Dome, Izglītības 

pārvalde 2013.-2018. VB, PB 

 Atbalsts mazo skolu darbības funkciju 

paplašināšanai, tām kļūstot par 

daudzfunkcionāliem centriem, kas piedāvā 

plašu pakalpojumu loku dažādām 

mērķauditorijām 

Dome, Izglītības 

pārvalde 

2013.-2018. PB, VB, ES 

 Vides un ekonomiskās izglītības programmas 

integrēšana novada skolās īstenotajās 

programmās 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 2013.-2018. VB, PB 

 Atbalsts skolēnu ar speciālām vajadzībām 

iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2013.-2018. VB, PB 

 Skolu, kurās mācās bērni ar īpašām 

vajadzībām, nodrošināšana ar atbilstošiem 

mācību un metodiskajiem materiāliem  

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2013.-2018. VB, PB 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

 Pagarināto dienas grupu sistēmas attīstība  Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2013.-2018. VB, PB 

 Darba formu, metožu pilnveidošana bērnu un 

jauniešu deviantas uzvedības novēršanai 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2013.-2018. VB, ES, PB 

 Atlernatīvās apmācības sistēmas attīstība Iestāžu vadītāji 2012.-2015. VB, PB 

 Atbalstu skolēnu zinātniski pētnieciskajai 

darbībai 
Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2012.-2015. VB, ES 

 Atbalsta sistēma talantīgiem skolēniem un 

jauniešiem (radošas tematiskās nometnes-

plenēri, u.c.) 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 2013.-2018. VB, ES, PB 

 Skolēnu ekonomiskās aktivitātes, skolēnu 

mācību uzņēmumi 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2013.-2016. VB, ES 

 Atbalsts inovatīvu mācību darba formu 

ieviešanai  

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2013.-2014. PB, ES, VB 

 Vērtībizglītības integrēšana mācību saturā Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2013.-2014. PB, ES, VB 

U1.1.3. Veicināt pedagogu 

konkurētspēju izglītības sistēmas 

optimizācijas un modernizācijas 

apstākļos 

Pedagogu tālākizglītības aktivizēšana saskaņā 

ar viņu profesionālajam vajadzībām  

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2013.-2016. ES, VB, PB 

 Pedagogu profesionālā sagatavošana darbam 

svešvalodā  

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2014.-2018. ES, VB, PB 

 Pedagogu labākās pieredzes popularizēšana 

(semināri, konferences u.c.) 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2013.-2016. ES, VB, PB 

 Metodisko izstrādņu skates, materiālu 

apkopošana un izdošana 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2013.-2014. ES, VB, PB 

 Metodiskā palīdzība pedagogiem Izglītības pārvalde 2012.-2015. ES, VB, PB 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

 Personāla sagatavošana pedagoģiskās 

korekcijas programmas īstenošanai  

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2013.-2014. ES, VB, PB 

 Kursi jauniem klašu audzinātājiem  Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2012.-2015. ES, VB, PB 

 Atbalsts profesionālās izglītības un 

mūžizglītības iestādēm jauno speciālistu 

sagatavošanā 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2014.-2015. VB, PB , ES 

U1.1.4. Organizēt novada izglītības 

iestāžu mārketinga pasākumus  

Ģimeņu līdzdarbības veicināšanas pasākumu 

organizācija 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītāji 
2012.-2015. PB, ES 

 Skolu specializācijas izvēles veicināšana, 

attīstība un popularizēšana 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2013.-2016. VB, PB, ES 

 Aktuāla informācija par novada izglītības 

iestādēm pašvaldības un populārajās 

reģionālajās mājas lapās 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2012.-2015. PB, ES 

U1.1.5. Atbalstīt uz profesionālām 

vērtībām veidotu izglītības sistēmu 

ar mūsdienīgu saturu un metodēm 

Atbalsts izglītojamiem apgūt aktuālo profesiju 

pamatus 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2013.-2018. ES, VB 

 Vidējās izglītības  profesionālā virziena 

programmas īstenošana novada vidusskolās 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2013.-2016. CL 

 Novada profesionālās izglītības iestāžu  

infrastruktūras un mācību aprīkojuma 

modernizācija  

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2014.-2018. ES, PB 

 Jaunas mācību programmas novada 

profesionālās izglītības iestādēs 

Iestāžu vadītāji 
2014.-2018. ES, PB 

 Arodklases izveidošana bērniem ar īpašam 

vajadzībām 

Izglītības pārvalde, 

Medumu speciālā skola 
2014. VB, PB, ES 

 Profesionālo izglītības iestāžu uzņēmējdarbības Izglītības iestāžu 2013.-2018. ES, PB, CL 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

novirzieni - audzēkņu saražotās produkcijas 

realizācija u.tml. 

vadītāji 

 Arodu pamatu apgūšanas atbalsta punkti 

izveide 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestāžu 

vadītāji 

2015.-2018. 
VB, PB, ES, 

CL 

 Eksperimentālas ražotnes, laboratorijas, 

praktiskie laukumi, kompetences centri 

izglītības iestādes efektivitātes celšanai 

Izglītības iestāžu 

vadītāji 2014.-2018. ES, PB 

 Arodapmācību piedāvājums kaimiņu valstīs 

(Lietuva, Baltkrievija, Krievija) 

Izglītības iestāžu 

vadītāji 
2014.-2018. 

VB, PB, ES, 

CL, PL 

 Mācību satura veidošana ciešākā sadarbībā ar 

potenciālajiem darba devējiem 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2014.-2018. 
VB, PB, ES, 

PL 

 Mazās aviācijas pilotu skolas izveidošana 

novadā 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2014.-2018. 
VB, PB, ES, 

CL, PL 

 Uzņēmējdarbības prasmju apguve skolās ar 

Junior Achievement Latvia ekonomikas 

programmas palīdzību 

Izglītības pārvalde, 

Attīstības nodaļa 
2013.-2018. PB, ES 

 Uzņēmējdarbības konkursi skolās Izglītības pārvalde 2013.-2018. PB, ES 

U1.1.6. Nodrošināt daudzveidīgu 

interešu izglītības programmu 

piedāvājumu 

Novada interešu izglītības iestāžu 

infrastruktūras sakārtošana un modernizācija 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2012.-2015. ES, VB, PB 

 Materiāli tehniskās bāzes sakārtošana un 

modernizācija interešu izglītības pakalpojumu 

sniegšanas nodrošināšanai  

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2014.-2018. VB, PB, ES 

 Interešu programmu piedāvājuma 

paplašināšana kultūras namos, bibliotēkās, 

muzejos visām vecuma grupām 

Dome, Kultūras  

pārvalde,  pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. PB, ES, PL 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

 Novada interešu izglītības iestāžu piedāvājuma 

un to sniegšanas formas dažādošana un 

modernizācija: paplašināts piedāvājums dažāda 

vecuma grupām kultūras namos, bibliotēkās, 

muzejos u.c. 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 2014.-2018. 
VB, PB, ES, 

CL, PL 

 Atbalsts izglītības iestāžu pedagogu un skolēnu 

dalībai dažādos novada svētkos, koncertos, 

skatēs, radošo darbu izstādēs, pieredzes 

apmaiņā reģionā, Latvijā, ārzemēs 

Dome, Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvalde,  iestāžu 

vadītāji 

2012.-2015. 
ES, VB, PB, 

CL 

U1.1.7. Paplašināt neformālās 

izglītības iespējas 

Atbalsts jauniešu  lietderīgas  brīvā  laika  

pavadīšanas iespēju paplašināšanai 

Dome, Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvalde 

2012.-2015. ES, VB, PB 

 Jauniešu iniciatīvu atbalstošo struktūru darbības 

nodrošināšana 

Dome, Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvalde,  iestāžu 

vadītāji 

2012.-2015. ES, VB, PB 

 Senioru iesaistīšana neformālās izglītības 

aktivitātēs 

Dome, Izglītības 

pārvalde 
2013.-2016. ES, VB, PB 

 Neformālās izglītības tālākizglītības 

programmu īstenošana sadarbībā ar 

Nodarbinātības valsts aģentūru 

Dome, Izglītības 

pārvalde,  iestāžu 

vadītāji, NVA 

2013.-2016. ES, VB 

 Brīvprātīgā darba popularizēšana dažādās 

sabiedrības grupās 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2012.-2015. 
ES, VB, CL, 

PL 

 Vietējo multifunkcionālo centru darbība Dome, Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. 
ES, VB, CL, 

PL 

U1.1.8. Nodrošināt pilnveidotu 

mūžizglītības piedāvājumu 

Sadarbība ar augstskolām un profesionālās 

izglītības iestādēm un novada izglītības iestāžu 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestāžu 
2013.-2018. 

ES, PB, VB, 

PL 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

bāzes izmantošana uzņēmēju un strādājošo 

izglītošanai, iemaņu attīstībai (tuvāk dzīves un 

darba vietai), it īpaši jaunāko inženiertehnisko 

risinājumu, jauno tehnoloģiju izmantošanas, 

inovāciju ieviešanas jomā, mārketinga un 

valodu zināšanu jomā 

vadītāji 

 Atbalsts kursu un semināru uzņēmējdarbībā 

organizēšanai plaša iedzīvotāju loka 

vajadzībām 

Dome, Izglītības 

pārvalde, NVA, 

pagastu pārvaldes 

2013.-2014. ES, VB 

 Ģimenei draudzīgā atbalsta pasākumi darba, 

izglītības un ģimenes dzīves apvienošanai 

Dome, Izglītības 

pārvalde, Sociālais 

dienests 

2014.-2018. ES, PB, VB 

 Latviešu valodas, latviešu kultūras un vēstures 

apgūšana mazākumtautībām, nepilsoņiem, 

iesaistot arī sabiedriskas organizācijas un 

brīvprātīgos 

Izglītības iestādes, 

Izglītības pārvalde, 
2012.-2018. 

ES, PB, VB, 

CL, PL 

 Tematisku apmācību projektu praktizēšana Dome 2012.-2018. ES, CL 

 Apmācību projekti ar uzņēmēju, sabiedrībā 

pazīstamu cilvēku iesaistīšanos 

Dome 
2014.-2018.  

 Starptautiskas (pārrobežu) apmācību 

programmas un pieredzes apmaiņa 

Dome, Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

2014.-2018. 
PB, VB, ES, 

CL 

 Uzņēmējdarbības mācību materiāli, 

programmas, metodes skolotājiem, piesaistot 

uzņēmējus un biznesa vides speciālistus 

Dome, Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

2014.-2018. PB, ES, CL 

 Apmācības un praktiskās programmas jaunu 

nišas produktu izstrādei 

Dome, Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

2014.-2018. PB, ES, CL 

 Apmācības projekti, kas pielāgoti sociālajiem Dome, Izglītības 2014.-2018. PB, ES, CL 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

uzņēmumiem, sociālo inovāciju un ideju 

attīstība, apmācības kopienu pakalpojumu 

sniedzējiem 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

 Apmācības mazajiem uzņēmumiem, zemnieku 

saimniecībām, mājražotājiem un 

individuālajiem komersantiem viņiem 

nepieciešamajās jomās 

Dome, Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes, Attīstības 

nodaļa, uzņēmēji 

2014.-2018. 
PB, ES, CL, 

PL 

 Pastāvīgas apmācības par jaunu uzņēmumu 

radīšanas iespējām un procedūrām ar mērķi 

veicināt uzņēmējdarbības attīstību  

Dome, Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

2014.-2018. PB, ES, CL 

 Uzņēmēju vajadzību apzināšana ar mērķi 

adaptēt mūžizglītības mācību programmas 

reālajam darba tirgus vajadzībām 

Dome, Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

2014.-2018. PB, ES, CL 

 Bezdarbnieku un pirmspensijas vecuma cilvēku 

apmācība 

Dome, Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestādes 

2014.-2018. PB, ES, CL 

U1.1.9. Optimizēt izglītības iestāžu 

bāzes izmantošanu 

Izglītības iestāžu resursu (datorkabinetu, angļu 

val. kabinetu, speciālistu) izmantošana 

pieaugušo izglītības programmu īstenošanā 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītāji 

2013.-2018. ES, VB 

 Moderna un kvalitatīva aprīkojuma un 

inventāra (t.sk.sporta inventāra) nodrošināšana 

novada skolu profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības programmu īstenošanai 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestādes 

vadītājs 
2013.-2018. ES, VB 

 Esošo izglītības iestāžu, telpu multifukcionālā 

piepildījuma praktizēšana 

Izglītības iestādes 

vadītāji, NVA 2013.-2018. 
VB, PB, ES, 

CL 

U1.1.10. Sekmēt jauniešu 

iekļaušanos darba tirgū 

Atbalsts novada profesionālo izglītības iestāžu 

audzēkņu dalībai praksēs ārvalstīs 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāžu 
2013.-2018. ES, VB,  PB 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

vadītāji 

 Prakses vietu izveidošana pašvaldībā, prakses 

vietu organizēšana uzņēmumos jauniešiem 

(primāri bezdarbniekiem)  

Dome, Izglītības 

pārvalde, NVA, 

pagastu pārvaldes 

2013.-2016. ES, PB, CL 

U1.1.11. Veicināt sadarbības 

prakses piemērošanu bērnu un 

jauniešu izglītošanas un 

audzināšana procesā 

Uz starpinstitucionālās darbības pamata 

trīspakāpju sistēmas izveidošana darbam ar 

deviantas uzvedības bērniem un tās darbības 

nodrošināšana 

Dome, pagastu 

bāriņtiesas, Sociālais 

dienests, Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestāžu vadītaji 

2013.-2018. ES, VB 

 Skolēnu pašpārvalžu darbības aktivizēšana Dome, Izglītības 

pārvalde,iestāžu 

vadītāji 

2013.-2016. VB, PB 

 Projektu, pasākumu, akciju, talku, labdarības 

aktivitāšu īstenošana sabiedriskās integrācijas 

un tolerances stiprināšanai, vardarbības 

novēršanai 

Dome, pagastu 

pārvaldes, Sociālais 

dienests, izglītības 

iestāzu vadītāji 

2013.-2018. ES, VB, PB 

 Ikgadējs finansiālais atbalsts personām, kuras ir 

atbildīgas par audzināšanas darbu izglītības 

iestādēs 

Dome, iestāžu vadītāji 

2013.-2014. VB, PB 

 Skolēnu starptautiskās sadarbības projektu 

īstenošana 

Dome, Izglītības 

pārvalde, iestāzu 

vadītāji 

2013.-2016. ES, VB, PB 

 Operatīvas datu apmaiņas sistēmas izveidošana 

par nepilngadīgajiem , kuri ir veikuši 

likumpārkāpumus, atkārtotus skolas iekšējās 

kārtības noteikumu  pārkāpumus vai tādus 

pārkāpumus, par kuriem sastādīti 

Administratīvo pārkāpumu protokoli 

Dome, pagastu 

bāriņtiesas, Sociālais 

dienests, izglītības 

iestāzu vadītāji, valsts 

policija 

2013.-2016. VB, VB 

 Rīcības plāns bērnu brīvā laika organizēšanai Pagastu pārvaldes, 2013.-2018. ES, VB, PB 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

katrā pagasta pārvaldē,  paredzot pārvaldes 

teritorijā esošo iestāžu līdzdarbību un jaunu 

darba formu izmantošanu (rotaļu istabas, 

interešu centri, nomas punkti, u.tt.), īpašu 

uzmanību akcentējot sociālajam atstumtības 

riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem 

iestāžu vadītāji, 

Sociālais dienests 

 Dažāda veida vasaras nometņu darbības 

aktivizēšana novadā (dienas nometnes, 

diennakts nometnes u.t.t.), kurās tiktu īstenoti 

socializācijas pasākumi un attīstītas radošās 

iniciatīvas 

Dome, Izglītības 

pārvalde, izglītības 

iestāžu vadītaji 2012.-2018. ES, PB, CL 

 Katras izglītības iestādes tālākizglītības 

programmas izveidošana vecākiem bērnu 

audzināšanas pamatprasmju apguvei atbilstoši 

bērna vecumposmu īpatnībām, aptverot visas 

audzināšanas procesā iekļautās sfēras 

(pedagoģija, psiholoģija, medicīna, tiesības un 

tt.)  

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītaji 

2013.-2018. VB, ES 

 Konferenču, infodienu organizēšana 

izglītojamo vecākiem 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītaji 
2013.-2018. PB 

 Izglītības iestāžu mājas lapu sakārtošana un 

pastāvīga aktualizācija 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītaji 
2013.-2018. PB 

 Informatīvo, metodisko materiālu par novada 

izglītības iestādēm un viņu darbību regulāra 

izdošana 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītaji 2013.-2018. PB 

 Ikgadējie informatīvi izglītojošie pasākumi 

izglītības iestāžu padomju priekšsēdētājiem un 

pārstāvjiem 

Izglītības pārvalde, 

iestāžu vadītaji 2013.-2018. PB 

 Darba formu pilnveidošana novada izglītības Izglītības pārvalde, 2013.-2016. ES, PB 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

iestādēs efektīvākai sadarbībai ar vecākiem  iestāžu vadītaji 

U1.1.12. Uzlabot izglītības iestāžu 

fizisko vidi 

Izglītības iestāžu  renovācijas, modernizācijas 

un energoefektivitātes projektu īstenošana 

Dome,Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes, iestāžu 

vadītaji 

2013.-2018. ES, VB, PB 

 Internātu izveidošana skolās ar korekcijas 

klasēm 

Dome,Izglītības 

pārvalde, iestāžu 

vadītaji 

2013.-2018. ES, PB 

 Izglītības iestāžu teritorijas iežogošana Dome, iestāžu vadītaji 2013.-2018. ES, PB 

 Izglītības iestāžu ugunsdrošības signalizācijas 

sistēmas uzstādīšana/nomaiņa  

Dome, iestāžu vadītaji 
2013.-2014. ES, PB 

RV1.2. Jauniešu sociālās un ekonomiskās kompetences izaugsmei labvēlīgās vides veidošana 

U1.2.1. Atbalstīt jauniešu attīstību 

veicinošo struktūru darbību un 

pasākumu organizēšanu  

Jauniešu mobilitātes centru, klubu, iniciatīvu 

atbalsta punktu veidošana novada ciemos un 

resursu nodrošināšana to darbībai  

Dome,Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2016. ES, VB, PB 

 Jauniešu biedrību veidošanas veicināšana Dome,Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2014. ES, PB 

 Pasākumu kopas, kas veicina no bērnu namiem 

iznākušo personu iekļaušanos sabiedrībā 

Dome, jaunatnes lietu 

speciālists, Sociālais 

dienests 

2013.-2016. PB, VB 

 Jauniešu motivācijas programmas izstrādāšana Dome,Izglītības 

pārvalde, jaunatnes 

lietu speciālists 

2013.-2018. PB, VB 

 Jauniešu nodrošināšana ar viņiem pieejamo un 

saprotamu informāciju par novadā pieprasītām 

profesijām, mūsdienīgas karjeras konsultācijas 

skolās un mentori 

Izglītības pārvalde, 

izglītības iestādes 
2012.-2018. ES, VB, PB 

 Uzņēmēju info-dienas novada skolās  Izglītības pārvalde, 2013.-2018. PB, CL 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 

 Ikgadējo Jauniešu dienu, forumu organizēšana Dome,Izglītības 

pārvalde, jaunatnes 

lietu speciālists 

2013.-2014. PB 

 Jauniešu vasaras darba nometņu tradīcijas Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2013.-2018. ES, PB, CL 

 Novada jauniešu nodarbinātības veicināšanas 

sistēmas izstrādāšana 

Dome,Izglītības 

pārvalde, jaunatnes 

lietu speciālists, 

pagastu pārvaldes 

2013.-2018. ES, PB 

 Izglītojošu semināru un konsultāciju 

organizēšana jaunatnes koordinatoru 

vajadzībām 

Dome,Izglītības 

pārvalde, jaunatnes 

lietu speciālists 

2013.-2014. VB, PB 

 Jaunatnes personības attīstību sekmējošu 

pasākumu aktīvāka organizēšana  (intelektuālā 

spēle „Kas, kur, kad”, jaunatnes ziemas sporta 

spēles, jaunatnes vasaras sporta spēles, novada 

jauniešu salidojumi u.c.) 

Izglītības pārvalde, 

jaunatnes lietu 

speciālists 2013.-2016. PB, VB 

 Atbalsts novada jauniešiem novadam aktuālās 

profesijas iegūšanā 

Izglītības pārvalde 
2013.-2018. ES, VB 

 Bāriņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 

kvalitatīvas aprūpes veicināšana 

Dome,bāriņtiesa, 

socialais dienests 
2013.-2016. VB 

RV1.3. Lauku iniciatīvu un kopienu attīstības veicināšana 

U1.3.1.Veicināt sociālā dialoga 
veidošanu ar aktīvākajiem novada 
sabiedrības pārstāvjiem  

Atbalsts lauku iniciatīvu un kopienu pasākumu 

organizēšanai  

Dome, pagastu 

pārvaldes 2013.-2016. 
ES, PB, PL, 

CL 

 Informatīvā un konsultatīvā rakstura atbalsts 

nevalstiskā sektora pārstāvjiem 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2014. PB, CL 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 
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Finansēšanas 
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 Novadā esošo biedrību darbības un tām 

pieejamā aprīkojuma popularizēšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2014. ES, PB 

 Aktīvu biedrību veidošanas veicināšana 

līdzdarbībai novada teritorijas attīstībā (ciema 

kopiena, daudzdzīvokļu mājas biedrība u.c.) 

Dome, pagastu 

pārvaldes 2013.-2016. PB, VB, PL 

 Lauku kopienu ekonomisko aktivitāšu 

veicināšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2016. ES, PB, VB 

 Bērnu un jauniešu iesaistīšana vietējo kopienu 

aktivitātēs 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2016. PB, CL 

RV1.4. Sociālās atstumtības un nevienlīdzības mazināšana 

U1.4.1.Veicināt sociālās izslēgtības 

mazināšanu novada sabiedrībā 

Atbalts nevalstiskajām organizācijām, kuras 

iesaistās sociālo problēmu risināšanā 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2016. ES, VB, PB 

 Veselīga dzīvesveida popularizēšana Dome, pagastu 

pārvaldes, Sporta 

nodaļa 

2013.-2014. ES, VB, PB 

 Sabiedrības veselības speciālista iedzīvotāju 

informēšanas pasākumi 

Dome, Sociālais 

dienests 
2013.-2018. ES, PB, VL 

 Ģimenes atbalsta pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana un piedāvājuma loka attīstība 

 
2013.-2018. PB, VB, ES 

 Atbalsts pasākumiem, kas stiprina sadarbību 

starp dažādām paaudzēm, etniskajām grupām, 

veicina iecietību pret iedzīvotājiem, kuri nav 

iekļauti sabiedrībā 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. 

PB, VB, ES, 

CL 

 Kvalitatīva pieeju informācijai par sabiedriskā 

dzīvē notikušo  

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. PB, VB, ES 

 Sociālais mārketings un labdarības programmas 

(piens, augļi – skolēniem, maznodrošināto 

ģimenēm, u.tml.) 

Dome, pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. 
PB, VB, ES, 

CL, PL 

 Sociālās kompetences apgūšanas iespējas Dome, pagastu 2013.-2018. PB, VB, ES 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 
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Finansēšanas 

avoti 

sociālajam riskam pakļautiem jauniešiem un 

bērniem  

pārvaldes 

 Atbalsta centru veidošana pensijas vecuma 

personām 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. 

PB, VB, ES, 

PL 

 Saieta namu piedāvātās socializācijas iespējas 

plašāka izmantošana 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. 

PB, VB, ES, 

PL 

RV1.5. Novada darba cilvēku drošumspējas paaugstināšana 

U1.5.1.Veicināt pasākumus 

bezdarba līmeņa paaugstināšanas 

riska novēršanai 

Darba tirgus pētījumi, uzņēmēju anketēšana, 

ekonomiskās attīstības virzienu izpēte, 

rezultātu publiskošana 

Dome, Attīstības 

nodaļa, NVA, 

uzņēmēji 

2013.-2016. ES, VB, PB 

 Uzņēmēju tālākas izglītošanas veicināšana – 

uzņēmumu  vadība, tirdzniecība, svešvalodas, 

jaunas tehnoloģijas u.c. 

Dome, Attīstības 

nodaļa, uzņēmēji 2013.-2018. ES 

 Nodarbināto personu un bezdarbnieku 

kvalifikācijas celšanas un pārkvalifikācijas  

veicināšana atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam 

Dome, Attīstības 

nodaļa, NVA, 

uzņēmēji 
2013.-2016. ES, VB 

 Invalīdu, ilgstošo bezdarbnieku, jauniešu,  

pirmspensijas vecuma bezdarbnieku, 

apgādnieku, u.c. īpašu mērķa grupu pārstāvju 

nodrošināšana ar specializētajām un/vai 

subsidētajām darba vietām, sociālo uzņēmumu 

veidošanas veicināšana 

Dome, Attīstības 

nodaļa, NVA, 

uzņēmēji, Sociālais 

dienests 
2013.-2016. 

ES, VB, CL, 

PL 

 Mentoringa prakses attīstība  Dome, Attīstības 

nodaļa, uzņēmēji 
2013.-2018. ES, VB, CL 

 Darbspējīgo Sociālā dienesta redzeslokā esošo 

klientu bez latviešu valodas prasmēm 

iesaistīšana valodas apmācībā 

Dome, Sociālais 

dienests, NVA 2012.-2015. VB, ES 

 Novada Sociāla dienesta un NVA kopīgo Socialais dienests, 2012.-2015. ES, VB, PB 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

klientu ilgstošo bezdarbnieku un jauniešu 

bezdarbnieku sociālo problēmu izvērtējuma 

veikšana un individuālas risināšanas stratēģijas 

izstrādāšana sadarbībā ar klientu  

NVA 

 Psiholoģiskās palīdzības piedāvājums 

ilgstošajiem bezdarbniekiem 

Dome, Sociālais 

dienests, NVA 
2013.-2018. PB, VB, ES 

 Dažādu sociālā riska grupu pārstāvju 

veicināšana pašorganizēšanos darbam 

Dome, Sociālais 

dienests, NVA 
2013.-2018. PB, VB, ES 

 Vietējās sabiedrības vērību  – sociālās prasmes, 

viesmīlība, daudzvalodība u.c.- izmantošana kā 

novada cilvēkresursu piedāvājumu 

Dome, Sociālais 

dienests, NVA 2013.-2018. PB, VB, ES 

RV2.1.Pieejamā un attīstību veicinošā pārvalde 

U2.1.1.Pilnveidot pārvaldes 

struktūras modeli 

Funkciju un procesu audits pašvaldības 

iestādēs, uzlabošanas priekšlikumu izstrāde un 

ieviešana  

Dome, iestāžu vadītāji 

2013.-2018. ES, PB 

 Vienota pašvaldības personāla vadības sistēma  Dome 2013.-2016. PB 

 Vienotas lietvedības sistēmas izmantošanas 

pilnveidošana 

Dome, pašvaldības 

iestādes 
2012.-2015. PB 

 Vienotas grāmatvedības sistēmas izmantošanas 

attīstība 

Dome, pašvaldības 

iestādes 
2012.-2015. PB 

 Novada teritorijas attīstības centru tīkla 

darbības pilnveidošana, akcentējot šo centru 

specializācijas attīstību 

Dome, pašvaldības 

iestādes 2013.-2018. 
PB, VB, ES, 

CL, PL 

 Privātās un publiskās partnerības modeļa 

praktizēšana (pašvaldības neizmantoto 

būvju/teritoriju apsaimniekošanai, namu un 

iekšpagalmu sakārtošanai, citu publisko 

teritoriju sakārtošanai un uzturēšanai, u.tt) 

Dome, pašvaldības 

iestādes 

2013.-2018. 
PB, VB, ES, 

PL, CL 

 Kvalitātes vadības sistēmas principu ieviešana Dome, pašvaldības 2012.-2015. PB 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

iestādes 

U2.1.2.Uzlabot pašvaldības 

darbības efektivitāti 

Domes un pašvaldības iestāžu infrastruktūras 

sakārtošana, padarot to pieejamāku 

Dome, pašvaldības 

iestādes 
2012.-2015. 

ES, PB, VB, 

CL 

 Domes un pašvaldības iestāžu materiāli 

tehniskās bāzes modernizācija piedāvātā 

pakalpojumu pilnveidošanas potenciāla 

palielināšanai 

Dome 

2012.-2015. ES,  PB 

 Pašvaldības īpašumtiesību sakārtošana Dome, pagastu 

pārvaldes 
2012.-2015. PB 

 Jauna novada teritorijas plānojuma izstrādāšana 

un aktualizēšana 

Dome, Attīstibas 

nodaļa 
2012.-2015. PB 

 Novada tematisko plānu un nozaru attīstības 

plānu izstrādāšanas praktizēšana  

Dome, Attīstibas 

nodaļa, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2016. ES, PB 

 Pašvaldības spēju pilnveidošana veikt civilās 

aizsardzības pasākumus (glābšanas aprīkojums 

u.c.)  

Dome 

2013.-2016. ES, PB 

 Apmācības pašvaldību darbiniekiem finanšu 

plānošanā un projektu vadīšanā  

Dome, Attīstibas 

nodaļa, pagastu 

parvaldes 

2012.-2015. ES, PB 

 Kursi pašvaldības darbinieku kvalifikācijas 

paaugstināšanai savā specialitātē 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2012.-2015. PB 

 Pašvaldības speciālistu dalība pieredzes 

apmaiņas pasākumos  

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2016. PB 

 Starppašvaldību (primāri- ar Daugavpils pilsētas 

pašvaldību) sadarbības potenciāla izmantošana 

novada pakalpojumu uzlabošanai un 

iedzīvotājiem piedāvāto iespēju paplašināšanai 

Dome 

2013.-2018. ES, PB 

 Pašvaldības sadarbība ar ārvalstu partneriem Dome 2013.-2018. ES, PB 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 
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Finansēšanas 

avoti 

(primāri- pārrobežu sadarbības griezumā) 

 NVO sektora, reliģisko organizāciju, privāto 

uzņēmumu un investoru sadarbības veicināšana 

Dome 
2013.-2018. PB 

 Pašvaldības sociālo, kultūras, sporta un 

izglītības iestāžu piedāvājuma popularizēšana 

Dome, pašvaldības 

iestādes 
2013.-2018. PB, VB, ES 

U2.1.3.Uzlabot pašvaldības 

pieejamību 

Pašvaldības e-pakalpojumus aktīva attīstība un 

informatīvu pasākumu organizēšana 

iedzīvotājiem par e - pakalpojumu 

izmantošanas iespējām 

Dome 

2013.-2018. ES, PB 

 Videokonferences metodes praktizēšana  Dome 2013.-2018. PB, ES 

 Vienas pieturas aģentūras izveidošana Dome 2013.-2018. PB, VB, ES 

 Pašvaldības mājas lapas uzlabošana un 

savlaicīga aktualizācija 

Dome 
2012.-2015. PB 

 Pašvaldības avīzes attīstība Dome 2012.-2015. PB 

 Publiskās pieejas nodrošināšana pašvaldībā 

izveidotajām ģeogrāfiskās informācijas 

sistēmām  

Dome 

2013.-2018. ES, VB, PB 

RV2.2.Novada iedzīvotāju un uzņēmumu nodrošinājums ar publiskiem pakalpojumiem pieprasītā apjomā un atbilstošā kvalitātē par 

iespējami zemākām cenām, balstoties uz izpratni par resursu ilgtspējīgu izmantošanu 

U2.2.1.Uzlabot sniegto komunālo 

pakalpojumu pārvaldību 

Pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu 

efektivitātes izvērtēšana (audits) 

Dome, pagastu 

pārvaldes, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 

2013.-2018. ES, PB 

 Rīcības plāna izstrādāšana pašvaldības sniegto 

komunālo pakalpojumu klāsta paplašināšanai 

vai optimizācijai un kvalitātes uzlabošanai 

Dome, pagastu 

pārvaldes, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 

2013.-2018. ES, PB 

 Vienotas metodikas izstrādāšana pašvaldības 

sniegto komunālo pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanai 

Dome, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 2013.-2018. ES, PB 

 Informācija par aktuāliem jautājumiem Dome, pagastu 2013.-2018. ES, PB, CL 
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Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

publiskās infrastruktūras un mājokļu 

apsaimniekošanā pašvaldības vai 

apsaimniekotāja mājas lapās  

pārvaldes, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 

 Kursi pašvaldības komunālo pakalpojumu jomā 

strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai savā 

specialitātē, it īpaši darbam ar jaunākajām 

tehnoloģijām 

Dome, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 
2013.-2016. 

ES, PB, CL, 

PL 

 Pašvaldības komunālās infrastruktūras 

apsaimniekotāju materiāli tehniskā 

nodrošinājuma uzlabšana  

Dome, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 2013.-2016. ES, PB, CL 

 Vienotā uzskaites sistēma un datu bāze par 

pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem 

komunālās saimniecības jomā  

Dome, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 2013.-2016. ES, PB 

 E- sistēmas pakalpojumu ieviešana komunālās 

saimniecības jomā 
Dome, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 
2013.-2016. ES, PB 

U2.2.2.Gādāt par veselīga dzeramā 

ūdens apgādes un kvalitatīvu 

notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas pakalpojumu pieejamību 

novadā  

Ilgtspējīgas ūdenssaimniecības attīstības 

projektu izstrāde un ieviešana  

Dome, pagastu 

pārvaldes, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 2013.-2018. ES, PB 

 Ūdens patēriņa uzskaites sistēmas 

modernizācija 

Dome, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 
2013.-2018. ES, PB 

 Pašvaldības teritorijā esošo artēzisko urbumu 

apzināšana un kartēšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 

2012.-2015. ES, PB 

 Lietus ūdeņu kanalizācijas izbūve un/vai 

rekonstrukcija novada centros 

Dome, pagastu 

pārvaldes, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 

2013.-2016. ES, PB 

 Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība Dome, pagastu 2013.-2018. ES, PB, PL, 
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uzņēmējdarbības attīstībai pārvaldes, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 

CL 

 Jaunu, pieejamu tehnoloģiju ūdenssaimniecības 

jomā popularizēšana starp iedzīvotājiem 

Dome, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 
2013.-2018. ES, PB 

 Lokālo centralizēto (t.i.dažām saimniecībām) 

ūdenssaimniecību sistēmu izmantošanas 

popularizēšana 

Dome, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 2013.-2018. ES, PB 

 Ūdenssaimniecības problēmu sakārtošana 

vasarnīcu ciemu teritorijās 

Dome, pagastu 

pārvaldes, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji, 

vasarnīcu kooperatīvi 

2013.-2018. ES, PB 

 U2.2.3.Nodrošināt kvalitatīvus un 

videi draudzīgus siltumapgādes 

pakalpojumus  

Centralizēto siltumapgādes sistēmu 

modernizācijas veikšana atbilstoši vides 

prasībām un energoefektivitātes 

paaugstināšanās principiem 

Dome,  pagastu 

pārvaldes, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 
2013.-2018. ES, PB 

 Alternatīvās enerģijas resursu izmantošanas 

integrēšana komunālās saimniecības sistēmās 

Dome, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 
2013.-2018. ES, PB 

U2.2.4.Nodrošināt efektīvu 

atkritumu apsaimniekošanas 

Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas 

turpmākā attīstība novadā 

Dome,  pagastu 

pārvaldes, atkritumu 

apsaimniekošanas 

uzņēmumi 

2013.-2018. ES, PB 

 Atkritumu savākšanas punktu izveide novada 

publiskajās teritorijās 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2016. ES, PB, CL 

 Dienvidlatgales reģionālās atkritumu 

apglabāšanas poligona turpmākās darbības un 

infrastruktūras attīstība sadarbība ar 

kaimiņpašvaldībām 

Dome 

2013.-2018. ES, PB, CL 

 Atkritumu apsaimniekošanas sakārtošanas 

veicināšana vasarnīcu ciemu teritorijās 

Dome,  pagastu 

pārvaldes, vasarnīcu 
2013.-2018. ES, PB, PL 
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kooperatīvi 
 Tīras vides tradīciju popularizēšana starp 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem sadarbībā ar 

Daugavpils pilsētas pašvaldību 

Dome,  pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. ES, PB 

U2.2.5.Nodrošināt pilnvērtīgas 

kvalitātes interneta, TV un mobilo 

sakaru pieejamību  

Modernas un kvalitatīvas datu pārraides 

pārklājuma nodrošināšana visā novada teritorijā 

Dome,  pagastu 

pārvaldes, TV un 

mobilo sakaru 

uzņēmumi 

2012.-2015. 
ES, PB, VB, 

PL, CL 

 Publisko interneta pieejas punktu prakses 

turpmāka attīstība 

Dome,  pagastu 

pārvaldes, iestāžu 

vadītāji 

2013.-2018. ES, PB 

U2.2.6.Nodrošināt nepārtrauktu un 

kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi 

patērētājiem 

Elektroenerģijas padeves problēmzonu 

rekonstrukcija 

A/S Latvenergo 

2013.-2018. 
ES, PB, VB, 

CL, PL 

U2.2.7.Nodrošināt kapsētu 

pakalpojumu pilnveidošanu 

Kapliču rekonstrukcija vai izbūve novada 

lielākās kapsētās   

Dome,  pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. ES, PB, CL 

 Kapsētu teritoriju sakārtošana ( t.sk. ūdens 

ņemšanas vietas, tualetes, atkritumu  

konteinerus  un  urnas) un paplašināšana, 

sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību 

Dome,  pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. ES, PB, CL 

 Publiski pieejamas dzīvnieku kapsētas 

izveidošana novada teritorijā Sadarbībā ar 

Daugavpils pilsētas pašvaldību un a/s Valsts 

meži” 

Dome,  VAS Latvijas 

Valsts meži 
2013.-2018. ES, PB, CL 

 Slēgta tipa lopu kapsētas izveidošana novada 

teritorijā 

Dome 
2013.-2018. 

PB, VB, ES, 

CL 

RV2.3.“Mājīga mājokļa” prakses piekopšana 

U2.3.1.Veicināt dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanu 

Plaša informācijas pieejamība par 

daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 

Dome,  pagastu 

pārvaldes, komunālo 
2013.-2018. VB, PB 
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paaugstināšanas iespējām  pakalpojumu sniedzēji, 

māju apsaimniekotāji 

 Labas mājokļa apsaimniekošanas prakses 

piemēru popularizēšana 

Dome,  pagastu 

pārvaldes, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji, 

māju apsaimniekotāji 

2013.-2018. 
VB, PB, ES, 

CL 

 Atbalsta sniegšana (apmācību piedāvājums, 

konsultācijas, informācija) jaunu namu 

apsaimniekotāju organizāciju veidošanai 

Dome,  pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. 
ES, PB, VB, 

CL, PL 

 Daudzdzīvokļu  dzīvojamo māju 

ergoauditēšanas un sertificēšanas sekmēšana, 

daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumu veikšanas veicināšana 

Dome,  pagastu 

pārvaldes, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji, 

māju apsaimniekotāji 

2013.-2018. ES, PB, VB 

 Mājokļa apsaimniekošanas motivācijas  

instrumentu izstrādāšana 

Dome,  pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. ES, PB, VB 

 Pašvaldības dzīvojamā fonda inventarizācijas 

veikšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2014. PB 

 Pašvaldības dzīvojamā fonda ēku, t.sk.sociālo 

dzīvojamo platību,  energoefektivitātes  

paaugstināšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes, Sociālais 

dienests 

2013.-2018. ES, PB, VB 

U2.3.2.Vecināt mājokļa pieejamību Mājokļu politikas izstrāde un realizācija 

novadā iebraucošā darbaspēka atbalstam 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2016. ES, PB, VB 

 Sociālo māju un sociālo dzīvokļu sakārtošana 

un piedāvājuma paplašināšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes, Sociālais 

dienests 

2013.-2018. ES, PB, VB 

 Palīdzības sniegšana maznodrošināto mājokļa 

savlaicīgām remontam 

Dome, pagastu 

pārvaldes, Sociālais 

dienests 

2013.-2018. ES, PB 

 Pašvaldības palīdzība maznodrošinātām Dome, pagastu 2013.-2018. ES, PB 
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personām meklēt dzīvokli ar lētākiem 

komunālajiem pakalpojumiem 

pārvaldes, Sociālais 

dienests 

 Bezsaimnieka māju savlaicīgas 

apsaimniekošanas sekmēšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. 

ES, PB, CL, 

PL 

 Palīdzība trūcīgiem un maznodrošinātiem 

dzīvojamās telpas remonta veikšanā 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. ES, PB 

 Vienots novada teritorijas ielu, māju 

nosaukumu un numerācijas noformējums  

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. ES, PB, VB 

 Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu ēku 

renovācijas pasākumu veikšanai 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. PB 

 Palīdzība ģimenēm ar bērniem un zemu 

ienākuma līmeni mājokļa jautājuma risināšanā 

- iegādāties dzīvokļi vai uzbūvēt mājokli  

Dome, pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. PB 

 Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides 

renovētājām mājām uz kredīta apmaksas laiku 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. PB 

 Nekustamā īpašuma nodokļa samazināšana 

mājsaimniecībām līdz 50 % proporcionāli 

atjaunojamo energoresursu (ko var izmērīt) 

izmantošanas īpatsvaram kopējā 

mājsaimniecības enerģijas patēriņā 

Dome, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. PB 

 Privāta  kapitāla piesaiste  ēku  

energoefektivitātes projektiem 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. PB, PL 

RV2.4.Plašs un pieejams sporta un aktīvas atpūtas piedāvājums 

U2.4.1.Veicināt sporta norišu 

piedāvājuma daudzveidību 

Dažādu sporta veidu infrastruktūras attīstība 

(slēpošanas trases, sporta spēļu laukumi, 

stadioni, slidotavas,  u tml.) novada teritorijā 

Dome, pagastu 

pārvaldes, uzņēmēji 2013.-2018. ES, PB 

 Sporta atbalsta punkti (velosporta, ūdenssporta 

u.tt) novada centros 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. ES, VB, PB 

 Esošo sporta būvju renovācija  Dome, Sporta skola 2013.-2018. VB, PB 
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 Sporta disciplīnu specializācija novada pagastu 

teritorijas 

Dome, Sporta nodaļa 
2013.-2018. PB 

 Plašāka informācijas plūsma par sporta 

pasākumiem un iespējām novadā - sadarbībā ar 

Daugavpils pilsētas pašvaldību un Daugavpils 

novada tūrisma informācijas centru 

Dome, Sporta nodaļa 

2013.-2018. PB, CL 

 Vietējo, reģionālo un starptautisko sporta  

pasākumu organizēšanu dažādām iedzīvotāju 

grupām (t.sk.pasākumus ģimenēm) un dažādos 

sporta veidos,  

Dome, pagastu 

pārvaldes, Sporta 

nodaļa, iestāžu vadītāji 
2013.-2018. ES, VB, PB 

 Atbalsts talantīgu sportistu sagatavošanai Dome, Sporta skola 
2013.-2018. 

VB, PB, ES, 

CL 

 Atbalsts invalīdu sporta attīstībai Dome, Sporta skola, 

Sporta nodaļa, 

Sociālais dienests 

2013.-2018. ES, VB, PB 

 Sporta klubu, t.sk.profesionāļu klubu darbības 

aktivizēšana novadā 

Dome, Sporta skola, 

Sporta nodaļa 
2013.-2018. ES, PB 

 Dabas resursu plašāka izmantošana sporta 

aktivitāšu piedāvājumā (slēpošanas trases, 

ūdenssporta veidi, riteņbraukšana, u.c.) 

Dome, Sporta skola, 

Sporta nodaļa,pagastu 

pārvaldes,uzņēmēji 

2013.-2018. 
ES, PB, PL, 

CL 

 Pārrobežu sporta aktivitāšu aktīvāka 

organizēšana  (Latvijas-Lietuvas pierobežu 

basketbola līgas tradīciju attīstība u.c.) 

Dome, Sporta skola, 

Sporta nodaļa 2013.-2018. ES, PB, PL 

 Profesionāla sporta attīstības iespējamība 

novadā 

Dome, Sporta skola, 

Sporta nodaļa 
2013.-2018. 

ES, VB, PB, 

PL 

 Ziemas sporta aktivitāšu piedāvājuma 

pilnveidošana 

Dome, Sporta skola, 

Sporta nodaļa, 

uzņēmēji 

2013.-2018. ES, PB, PL 

 Izpletņlēkšanas sporta turpmāka attīstība Dome, Sporta skola, 2013.-2018. PB, VB, ES, 
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novadā Sporta nodaļa, 

uzņēmēji 

PL, CL 

 Aktīvāks atraktīvas atpūtas/sportošanas iespēju 

piedāvājums novadā 

Dome, Sporta skola, 

Sporta nodaļa, 

uzņēmēji 

2013.-2018. 
PB, VB, ES, 

PL, CL 

RV2.5.Ērtas socializācijas ārtelpas piedāvājums 

U2.5.1.Veidot mūsdienīgas 

pieejamās publiskās teritorijas 

Novada publiskās ārtelpas teritoriju attīstības 

iespēju izpēte 

Dome, Attīstības 

nodaļa, pagatsu 

pārvaldes 

2013.-2018. ES, PB, CL 

 Novada publiskās ārtelpas attīstības 

koncepcijas izstrādāšana 

Dome 
2013.-2018. ES, PB 

 Labiekārtotu publiskās atpūtas teritoriju 

(t.sk.peldviet) ierīkošana novada un Daugavpils 

pilsētas iedzīvotāju, kā arī tūristu un citu 

atpūtnieku vajadzībām  

Dome, pagastu 

pārvaldes, zemes 

īpašnieki, uzņēmēji 
2013.-2016. 

ES, PB, PL, 

CL 

 Dzīvojamo zonu ārējās koptelpas 

labiekārtošana 

Dome, pagastu 

pārvaldes, namu 

apsaimniekotāji 

2013.-2018. ES, PB, PL 

 Ciemos esošo bērnu un jauniešu rotaļlaukumu, 

sporta laukumu, atpūtas zonu atjaunošana un 

izveide 

Dome, pagastu 

pārvaldes, namu 

apsaimniekotāji 

2013.-2018. ES, PB, CL 

 Aktīvas atpūtas laukumu ierīkošanas 

veicināšana plaši apmeklējamās vietās 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. 

ES, PB, PL, 

CL 

 Socializācijas pasākumu norisei uzstāšanas 

laukumu, brīvdabas estrāžu 

atjaunošana/ierīkošana novada centros  

Dome, pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. ES, PB, CL 

 Ielu apgaismojuma tīkla paplašināšana, 

rekonstrukcija un izbūve novada centros u.c. 

plaši apmeklējamās vietās, izmantojot 

Dome, pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. ES, PB 
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efektīvas, bet ekonomiskas tehnoloģijas 

 Vienota mazās arhitektūras formu izmantošanas 

koncepcija (soliņi, atkritumu urnas, laternas 

u.c.) 

Dome, Būvvalde 

2013.-2018. ES, PB 

 Jaunu modernu ārtelpas elementu izveides 

sekmēšana novada publiskajās zonās 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. ES, PB, CL 

 Publisko zonu pieejamība cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām un māmiņām ar bērnu ratiņiem 

Dome, pagastu 

pārvaldes, zemes 

īpašnieki, uzņēmēji 

2013.-2018. ES, PB, CL 

 Viegla nokļūšanu līdz publiskai ārtelpai – 

sabiedriskais transports, ceļi 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. 

ES, PB, VB, 

CL 

U2.5.2.Paaugstināt iedzīvotāju 

līdzdalību koplietošanas teritoriju 

un objektu izveidošanā un 

uzturēšanā  

Ikgadēja projektu konkursa organizēšana 

vietējo iniciatīvu atbalstam apkārtējās vides 

labiekārtošanā 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. PB, CL 

 Talku tradīciju attīstība Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. ES, PB, CL 

RV2.6.Rezultatīvu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pieejamība 

U2.6.1.Pilnveidot sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības 

sniegšanu, piemērojot to personas 

vajadzībām un iznākuma 

efektivitātei   

Vienotas sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu mērķgrupu datu bāzes 

izveidošana 

Dome, Sociālais 

dienests 

2012.-2015. ES, PB 

 Pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas 

informatīvās integrētās sistēmas izveidošana 

Dome, Sociālais 

dienests 
2012.-2015. ES, PB 

 Tehnisko palīglīdzekļu centra ar specializēto 

aprīkojumu attīstība  

Dome, Sociālais 

dienests 
2013.-2018. 

ES, VB, PB, 

CL 

 Periodiska sociālo pabalstu revidēšana un 

nepieciešamības gadījumā izmainu veikšana 

Dome, Sociālais 

dienests 
2013.-2018. VB, PB 
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sociālo pabalstu saņemšanas kritērijos 

 Centra izveidošana ģimenēm ar bērniem ar 

speciālistu konsultāciju piedāvājumu bērniem 

un ģimenēm ar bērniem dzīves vietā  

Dome, Sociālais 

dienests 2013.-2016. ES, PB 

 Sociālā rehabilitologa un supervizora 

pakalpojumu nodrošinājums novada Sociālajā 

dienestā 

Dome, Sociālais 

dienests 2013.-2014. ES, PB 

 Krīzes centra izveidošana jauniešiem ar mērķi 

nodrošināt operatīvu bērna izņemšana no 

vardarbīgas ģimenes un pārvietošanu 

atbilstošajos dzīves apstākļos 

Dome, Sociālais 

dienests, bāriņtiesa 
2013.-2016. ES, VB, PB 

 Profesionāls psihosociāls atbalsts 

audžuģimenēm, kurās ievieto bērnus no augsta 

riska ģimenēm 

Dome, Sociālais 

dienests, bāriņtiesa 2013.-2018. ES, PB,CL  

 Novada ģimeņu tīkla veidošana, lai sniegtu 

sociālos pakalpojumus atbilstoši ģimeņu 

vajadzībām (sociālais pakalpojums „Ģimenes 

terapija”) 

Dome, Sociālais 

dienests, bāriņtiesa 
2012.-2015. ES, PB, PL 

 Informatīvi un izglītojoši pasākumi 

audžuģimenēm to veidošanas veicināšanai 

Dome, Sociālais 

dienests 
2013.-2016. ES, PB, PL 

 Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un 

jauniešiem novada izglītības iestādēs 

Dome, Sociālais 

dienests, bāriņtiesa 2013.-2018. ES, PB 

 Mentoru un „labu kaimiņu” kustība 

ārpusģimenes iestādēs bērnu virzīšanai uz 

ekonomisku patstāvību 

Dome, Sociālais 

dienests, bāriņtiesa 2013.-2018. 
ES, PB, CL, 

PL 

 Invalīdu ar kustību traucējumiem 

nodrošināšana ar labiekārtojumu un tehnisko 

aprīkojumu atbilstoši viņa vajadzībām, vēlmēm 

Dome, Sociālais 

dienests 2013.-2018. ES, PB, CL 
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un tehniskajām iespējām (dzīvesvietas 

pielāgošana) 

 Starpdisciplinārās mobilās vienības darbības 

attīstīšana mājas aprūpes pakalpojumu 

organizēšanai vientuļiem veciem cilvēkiem  

Dome, Sociālais 

dienests 2013.-2016. ES, PB 

 Dienas centru pakalpojumu attīstība 

integrēšanas iespēju piedāvājumam personām 

ar invaliditāti 

Dome, Sociālais 

dienests, iestādes 

vadītājs 

2013.-2018. ES, PB 

 Nakts patversmes pakalpojumu pieejamība 

novadā  

Dome, Sociālais 

dienests, iestādes 

vadītājs 

2013.-2016. ES, PB 

 Jaunāko metožu un tehnoloģiju izmantošanas, 

alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstības 

veicināšana 

Dome, Sociālais 

dienests 2013.-2018. ES, PB 

 Efektīva informācijas apmaiņa ar iedzīvotājiem 

(atpazīstama sadaļa mājas lapā, informatīvajā 

stendā pašvaldības pārvaldēs u.c.) 

Dome, Sociālais 

dienests, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. ES, PB, CL 

 Sistemātiska sociālo institūciju darbinieku 

kvalifikācijas un profesionalitātes 

paaugstināšana (t.sk.pieredzes apmaiņas 

pasākumi) 

Dome, Sociālais 

dienests 
2013.-2018. ES, PB, CL 

 Sadarbība ar citām pašvaldībām, institūcijām 

sociālās un medicīniskās palīdzības jautājumu 

risināšanā (starpdisciplināra komanda u.c.)  

Dome, Sociālais 

dienests 2013.-2018. 
ES, PB, CL, 

VB 

 Atbalsts nonākušajiem krīzes situācijās, t.sk. 

īslaicīgā krīzes situācijā nonākošajiem 

Dome, Sociālais 

dienests, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. ES, PB, CL 

 Atbalsta nodrošināšana jaunajām ģimenēm, 

popularizējot ģimeni kā vērtību 

Dome, Sociālais 

dienests, pagastu 
2013.-2018. ES, PB, CL 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

pārvaldes 

 Sociālās rehabilitācijas kvalitatīvo aprūpes 

pakalpojumu nodrošināšana veciem cilvēkiem 

Dome, Sociālais 

dienests 
2013.-2018. ES, PB, VB 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

nodrošināšana cilvēkiem ar atkarības 

problēmām 

Dome, Sociālais 

dienests 2013.-2018. ES, PB, VB 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

nodrošināšana bērniem un pusaudžiem, kas 

cietuši no vardarbības, zaudējuši vecākus, 

pusaudžiem ar uzvedības problēmām 

Dome, Sociālais 

dienests, bāriņtiesa 
2013.-2018. ES, PB, VB 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

bezdarbniekiem 

Dome, Sociālais 

dienests 
2013.-2018. ES, PB, VB 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no 

ieslodzījuma atbrīvotām personām 

Dome, Sociālais 

dienests 
2013.-2018. ES, PB, VB 

 Novada teritorijas sociālo pakalpojumu 

mārketinga pasākumu veikšana  

Dome, Sociālais 

dienests 
2013.-2018. ES, PB 

U2.6.2.Uzlabot sociālo 

pakalpojumu sniegšanas bāzi 

Sociālo pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras 

modernizācija, t.sk., ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Dome, Sociālais 

dienests, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. 
ES, PB, VB, 

CL, PL 

 Sociālo pakalpojumu sniedzēju teritoriju 

labiekārtošana, pielāgojot to klientu vajadzībām 

Dome, Sociālais 

dienests, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. 
ES, PB, CL, 

VB 

 Nodrošinājums ar sociālo pakalpojumu un 

palīdzības sniegšanai nepieciešamajiem 

materiāli tehniskajiem līdzekļiem 

Dome, Sociālais 

dienests 2013.-2018. ES, PB 

 Materiāli tehniskā bāzes izveidošana regulāru 

vasaras nometņu organizēšanai sociālā riska 

grupu bērniem un jauniešiem 

Dome, Sociālais 

dienests 2012.-2015. ES, PB, CL 

 Pārtikas, mēbeļu, sadzīves tehnikas, apģērba Dome, Sociālais 2013.-2018. ES, PB, CL, 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

bankas dibināšana dienests PL 

 Sociālo pakalpojumu sniedzēju ēku/telpu 

izmantošanas optimizācija 

Dome, Sociālais 

dienests 
2013.-2018. 

PB, VB, ES, 

CL 

RV2.7.Pieejamība vajadzībām un iespējam atbilstošiem veselība aprūpes pakalpojumiem 

U2.7.1.Uzlabot pieejamību 

veselības aprūpes pakalpojumiem 

un to efektivitāti  

Mobilās veselības aprūpes pakalpojuma 

brigādes izveide ar veselības speciālistiem un 

attiecīgu aprīkojumu 

Dome, Sociālais 

dienests 2013.-2018. ES, PB, VB 

 Atbalsta pasākumi aptieku pakalpojumu 

pieejamībai novada teritorijā   

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. ES, PB, CL 

 Pasākumi veselības jomas speciālistu piesaistei 

darbam pagastos 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. ES, PB 

 Atbalsta pasākumi medicīnas pakalpojumu 

sniegšanas vietu daudzuma un to sniegšanas 

biežuma palielināšanai novada pagastos 

Dome, pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. 
ES, PB, CL, 

VB 

 Primārās veselības aprūpes infrastruktūras 

uzlabošana, telpu renovācija un iekārtu 

modernizācija 

Dome, pagastu 

pārvaldes, ārstu 

prakses 

2013.-2018. 
ES, PB, CL, 

VB 

 Regulāras profilaktisko izbraukumu vizītes uz 

pagastu centriem 

Dome, pagastu 

pārvaldes, ārstu 

prakses 

2013.-2018. ES, PB, VB 

 Novada primārās veselības pakalpojumu 

sniegšanas vietu un Grīvas poliklīnikas 

infrastruktūras pielāgošana  personām ar 

īpašam vajadzībām un māmiņām ar bērnu 

ratiņiem 

Dome, iestādes 

vadītājs 

2013.-2018. ES, PB 

 Pasākumi asins transmisīvo, seksuāli 

transmisīvo un onkoloģisko slimību profilaksei, 

mutes veselības veicināšanai, fizisko aktivitāšu 

un zāļu lietošanas kontrolei veciem cilvēkiem, 

Dome, pagastu 

pārvaldes, ārstu 

prakses 
2013.-2018. PB, VB, ES 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

atkarības veidu izplatības ierobežošanai 

RV2.8.Novada vides drošuma saglabāšana un pilnveidošana 

U2.8.1. Rīkot pasākumus vides 

risku samazināšanai un vides 

kvalitātes uzlabošanai 

Periodiskas izpētes plūdu riska teritorijas 

identificēšanai un to rezultātu publiskošana 

Dome, pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. PB, VB, ES 

 Klimata pārmaiņu ietekmes radīto vides risku 

samazināšana apdraudētajās teritorijās 

(t.sk.plūdu, upju un ezeru krasta erozijas 

samazināšana)  

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. 

PB, VB, ES, 

PL, CL 

 Atjaunojamo energoresursu un koģenerāciju 

siltumapgādes izmantošanas veicināšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. PB, VB, ES 

 Neizmantojamo artēzisko aku iekonservēšana 

gruntsūdeņu piesārņojuma līmeņa 

samazināšanai 

Dome, komunālo 

pakalpojumu sniedzēji 2013.-2016. ES, PB, PL 

 Samazināt trokšņa līmeni un uzlabot gaisa 

kvalitāti novada ciemos gar maģistrālēm,  

veicināt zaļo zonu veidošanu 

Dome, pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. 
PB, VB, ES, 

PL 

 Izpētes un teritorijas sakārtošanas darbi, kas 

sekmē piesārņoto, potenciāli piesārņoto un 

degradēto teritoriju daudzuma mazināšanu 

novadā 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. 

PB, VB, ES, 

PL 

RV2.9.Novada telpas savienotības nodrošinājums 

U2.9.1.Uzlabot novada transporta 

tīklu tehnisko stāvokļi 

Novada pašvaldības ceļu tehniskā stāvokļa 

uzlabošana 

Dome, pagastu 

pārvaldes, VAS 

Latvijas Valsts ceļi 

2013.-2018. ES, VB, PB 

 Novada teritorijas valsts autoceļu tehniskā 

stāvokļa uzlabošanas veicināšana novada 

centru savienojuma uzturēšanai un komerciālās 

darbības aprites nodrošināšanai 

Dome, pagastu 

pārvaldes, VAS 

Latvijas Valsts ceļi 
2013.-2018. ES, VB 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

 Pašvaldības ciemu ielu tehniskā stāvokļa 

uzlabošana 

Dome, pagastu 

pārvaldes, VAS 

Latvijas Valsts ceļi 

2013.-2018. ES, PB, VB 

 Velotransporta infrastruktūras attīstības 

veicināšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes, VAS 

Latvijas Valsts ceļi 

2013.-2018. ES, PB, VB 

U2.9.2.Attīstīt gaisa transporta 

pieejamību laika attāluma 

samazināšanai 

Nacionālā lidlauka „Daugavpils” (Lociki, 

Naujenes pagasts) infrastruktūras un materiāli 

tehniskā nodrošinājuma attīstība sadarbībā ar 

Daugavpils pilsētas pašvaldību u.c.institūcijām 

Dome, SIA Daugavpils 

lidosta 
2013.-2018. 

ES, PB, VB, 

CL 

 Grīvas lidlauka (Kalkūnes pagasts) materiāli 

tehniskā bāzes atjaunošana un attīstība mazās 

aviācijas piedāvājuma veicināšanai 

Dome, uzņēmējs 

2013.-2018. 
ES, PB, VB, 

CL, PL 

U2.9.3.Pilnveidot sabiedriskā 

transporta pieejamību novadā 

Optimālas sabiedriskā autotransporta kustības 

organizēšana, kas spēj nodrošināt aktīvus 

savienojumus ar novada centriem, Daugavpils 

pilsētu u.c.kaimiņu pašvaldību centriem (  

Dome, pagastu 

pārvaldes, 

Autotransporta 

direkcija 

2013.-2018. 
ES, PB, VB, 

CL 

 Satiksmes organizācijai neatbilstošu 

sabiedriskā transporta pieturvietu 

rekonstrukcija 

Dome, pagastu 

pārvaldes, VAS 

Latvijas Valsts ceļi 

2013.-2018. ES, PB, VB 

 Starptautisko sabiedriskā transporta līniju 

intensitātes palielināšanas veicināšana 

Dome 
2013.-2018. 

ES, PB, VB, 

CL 

 Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Dome, pagastu 

pārvaldes, izglītības 

iestāžu vadītāji 

2013.-2018. ES, PB, VB 

RV3.1.Aktīvu un ilgtspējīgu ekonomisko darbību veicinošās vides nodrošināšana 

U3.1.1.Veidot uzņēmējdarbības 

attīstībai labvēlīgu vidi un atbalsta 

sistēmu 

Infrastruktūras uzlabošana novadā 

uzņēmējdarbības vajadzībām (uzņēmumu 

teritorijai pieguļošie ceļi, komunikācijas, 

Dome, Attīstības 

nodaļa 
2013.-2018. 

ES, VB, PB, 

PL, CL 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

elektroenerģija), novada ceļu uzturēšana 

sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem 

 Uzņēmējdarbības atbalsta centra izveide Attīstības nodaļa 2014.-2015. ES, PB, CL 

 Novada uzņēmējdarbības attīstības un 

mārketinga plāna izstrāde 
Attīstības nodaļa 2013. ES, PB 

 
Kvalitatīvas lauku atbalsta konsultantu sistēmas 

izveide 

Attīstības nodaļa, SIA 

"LLKC" Daugavpils 

nodaļa 

2013. ES, VB, PB 

 
Novada tūrisma attīstības plāna izstrāde 

Dome, Attīstības 

nodaļa 
2014. ES, PB 

 Atbalsta fonda izveide esošajiem uzņēmumiem 

(līdzfinansējums ES fondu projektos) 

Dome, Attīstības 

nodaļa 
2014.-2015. ES, PB, CL 

 Sadarbības veicināšana starp vienas nozares 

uzņēmumiem 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2013.-2018. PB, ES, PL 

 Atbalsts mājražotājiem: pašvaldības sadarbība 

ar PVD mājražošanas attīstībai u.c. 

Dome, Attīstības 

nodaļa 
2013.-2018. PB, VB 

 Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatīvās 

padomes darbības attīstība, sistemātiska 

informācijas apmaiņa starp pašvaldību un 

uzņēmējiem 

Dome, Attīstības 

nodaļa 
2013.-2018. PB, ES, CL 

 Uzņēmumu, pētniecisko institūciju, augstskolu 

un nozaru asociāciju sadarbības veicināšana  

Dome, Attīstības 

nodaļa 
2013.-2018. ES , PB, PL 

 Publiskas datu bāzes izveidošana un uzturēšana 

par pašvaldības rīcībā esošo nekustamo 

īpašumu uzņēmējdarbības vajadzībām. Esošo 

neizmantoto zemes gabalu identifikācija, 

kartēšana, aprakstīšana, datu bāzes sastādīšana 

un mārketinga pasākumi 

Dome, Attīstības 

nodaļa, Īpašuma 

apsaimniekošanas 

nodaļa 

2013.-2018. PB, ES 

 Tūrisma attīstības struktūras izveide efektīvākai Dome, Attīstības 2013. PB 
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Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

novada tūrisma attīstībai (tūrisma attīstības 

aģentūra) 

nodaļa 

U 3.1.2. Uzņēmējdarbības 

popularizēšana Daugavpils novadā 

Informatīvie atbalsta pasākumi uzņēmējiem: 

uzņēmumu datu bāzes izveide un regulāra tās 

atjaunošana; regulāra uzņēmējdarbības 

aktualitāšu informācijas sūtīšana uzņēmējiem 

uz e-pastu; aktīva pašvaldības mājas lapas 

izmantošana; informatīvās sadaļas par novada 

uzņēmējiem un investīciju objektiem ārzemju 

partneru mājas lapās u.c. 

Attīstības nodaļa, 

Informācijas un 

sabiedrisko attiecību 

daļa, uzņēmēji 

2013.-2018. PB, ES 

 
Uzņēmējdarbības sleja ikmēneša novada avīzē 

(intervijas ar uzņēmējiem, uzņēmumu 

piedāvājumi u.c.) 

Attīstības nodaļa, 

Informācijas un 

sabiedrisko attiecību 

daļa, uzņēmēji 

2013.-2018. PB 

 

Pozitīvo uzņēmējdarbības piemēru 

popularizēšana 

Attīstības nodaļa, 

Informācijas un 

sabiedrisko attiecību 

daļa, uzņēmēji 

2013.-2018. PB, ES, PL 

 

Reklāmas video par uzņēmējdarbību novadā  

Attīstības nodaļa, 

Informācijas un 

sabiedrisko attiecību 

daļa 

2013. PB, ES, PL 

 Ikgadējie pasākumi vietējo uzņēmēju 

atbalstam: Uzņēmējdarbības dienas, vietējā 

ražojuma gada tirgus, konkurss „Daugavpils 

novada uzņēmējs”, u.c. 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2013.-2018. 

PB, ES, PL, 

CL 

U3.1.3. Atbalstīt mazattīstīto 

nozaru un jaunu ekonomiskās 

darbības formu pārstāvēšanu 

Tehnisko prasmju (praktisko iemaņu) apguves 

centra izveide 

Attīstības nodaļa, 

Izglītības pārvalde, 

uzņēmēji 

2015. 
ES, PB, CL, 

PL 
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Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

novadā  

 Dabas (upes, ezeri) tūrisma uzņēmumu 

veidošanās un attīstības veicināšana  

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2014.-2016. ES, CL 

 Lauku tūrisma uzņēmumu veidošanās un 

attīstības veicināšana 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2014.-2016. ES, CL, PL 

 Transporta un loģistikas pakalpojumu attīstība, 

(t.sk.gaisa transporta) 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2015.-2018. 

ES, CL, PB, 

PL 

 Zivsaimniecības uzņēmumu veidošanas 

veicināšana  

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2014.-2017. ES, CL, PL 

 Atbalsts ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumu 

dibināšanai 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2013.-2015. ES, CL, PL 

 Kompleksu tūrisma vietņu attīstība (lielu 

tūristu grupu izmitināšanas iespējas, ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšana uz vietas, atpūtas 

iespēju piedāvājums) 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2014.-2018. ES, CL, PL 

 
Mājražošanas uzņēmumu izveides veicināšana 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2014.-2018. ES, CL, PL 

 Lauksaimniecības produktu pārstrādes 

uzņēmuma izveides veicināšana 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2014.-2015. ES, CL, PL 

 Privāto mežu īpašnieku kooperācija 

ilgstspējīgas mežu apsaimniekošanas 

veicināšanai 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2014. ES, CL, PL 

 Lauku produkcijas pārstrādes pakalpojumu 

piedāvājuma attīstības veicināšana  

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2014.-2015. 

ES, PB, CL, 

PL 

 Šauras specializācijas darbnīcu, ražotņu, 

siltumnīcu, kopienu pakalpojumu centru 

veidošana 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2015.-2016. 

ES, PB, CL, 

PL 

 Bioenerģijas ražošanas attīstības atbalsts,  

uzņēmumu izveides un to kooperācijas 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2016.-2018. ES, CL, PL 
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Finansēšanas 

avoti 

veicināšana 

 Veselības tūrisma attīstības veicināšana 

(rehabilitācijas pakalpojumi, enerģijas 

uzlabošanai, veselības kūres, atpūta dabā, 

atpūta pie ūdens tilpnēm u.c.) 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2014.-2016. ES, CL, PL 

 Sakrālo, kultūrautentisko, vēsturisko, dabas 

tūrisma maršrutu izveidošanas attīstība 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2014.-2018. 

ES, PB, CL, 

PL 

 Dabas parka „Daugavas loki” par ilgtspējīgu 

ceļojuma galamērķi veidošana (sadarbībā ar 

Krāslavas novada pašvaldību un Latgales 

plānošanas reģionu) 

Dome, Attīstības 

nodaļa 
2014.-2018. 

ES, PB, CL, 

VB 

 Biznesa tūrisma, t.sk. konferenču biznesa 

attīstība  

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2014.-2016. ES, CL, PL 

 Uz vietējo derīgo izrakteņu pārstrādes balstītās 

uzņēmējdarbības attīstība 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2016.-2017. 

ES, CL, PL, 

VB 

 Atbalsts vietējā ražojuma noietam: Novada 

Zemnieku tirgus un/vai veikalu izveide 

Daugavpilī, tirdziņi pagastos u.c. 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2014. ES, PB, CL 

U 3.1.4. Veidot atbalstu 

potenciālajiem un jaunajiem 

uzņēmējiem Daugavpils novadā 

Jauno uzņēmēju atbalsta pasākumi: atbalsta 

fonds, mentorings, ikgadēja biznesa ideju 

konkursa „Esi uzņēmējs”  u.c.  

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2013.-2014. ES, PB, CL 

 Nodokļu atvieglojumu sistēma jaunajiem 

novada uzņēmējiem  
Dome, Finanšu nodaļa 2014.-2016. VB, PB 

 Biznesa inkubatora vai citu līdzīgu atbalsta 

struktūru izveide (aprīkoti kabineti, ražošanas 

teritorijas u.c.)  

Attīstības nodaļa 2016.-2017. ES, PB, CL 

 Biznesa ideju pētījuma veikšana novadā par 

attīstāmām nozarēm un konkrētiem 

risinājumiem 

Attīstības nodaļa 2014., 2016. ES, PB, CL 
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avoti 

 Arodu zināšanu un iemaņu pārņemšanas 

veicināšana: amatu meistardarbnīcu 

organizēšana prasmju pārmantošanai, amatu 

māju un arodu pamatu atbalsta punktu 

izveidošana u.c. 

Izglītības pārvalde, 

pagastu pārvaldes, 

iestāžu vadītaji, 

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji, amatnieki 

2013.-2018. ES, PB, CL 

U 3.1.5. Piesaistīt investīcijas 

uzņēmējdarbības attīstībai 

Daugavpils novadā 

Datu bāze par potenciālajām investīciju vietām  Attīstības nodaļa 2014.-2018. ES, PB 

 Investoru piesaistes pasākumi: mājas lapa 

„Investē Daugavpils novadā” izveide, 

Informatīvā bukleta par novada uzņēmējiem un 

investīciju objektiem sagatavošana u.c. 

Attīstības nodaļa, 

Informācijas un 

sabiedrisko attiecību 

daļa 

2014.-2015. 
ES, PB, PL, 

CL 

 Ikgadējie vietējie un starptautiskie pieredzes 

apmaiņas braucieni uzņēmējiem  

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2013.-2018. 

ES, PB, CL, 

PL 

 Vietējo un starptautisko uzņēmumu 

kontaktbiržu organizēšana   

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2013.-2018. ES, PB, CL 

 Uzņēmēju dalība vietējās un starptautiskajās 

izstādēs  

Attīstības nodaļa, 

uzņēmēji 
2013.-2018. 

ES, PB, CL, 

PL 

 Sadarbības iespējas uzņēmējdarbības 

veicināšanai ar Baltkrieviju, Krieviju, Lietuvu 

(primāri) un ES valstīm 

Dome, Attīstības 

nodaļa, uzņēmēji 
2013.-2018. 

ES, VB, PB, 

CL 

 Regulāra aktuālās tūrisma informācijas 

sniegšana Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, 

Krievijas tūrisma organizācijām 

Attīstības nodaļa 2013.-2018. PB, PL 

RV4.1.Dabas kapitāla efektivitātes ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana 

U4.1.1.Saglabāt novada lauku 

teritorijām raksturīgās ainavas 

Lauku vides sakopšanas sekmēšana, t.sk.ar 

sakoptas dzīves vides jēdzienu popularizējošo 

aktivitāšu palīdzību 

Dome, pagastu 

pārvaldes, uzņēmēji 2013.-2018. ES, VB, PB 

 Novada vērtīgo ainavu kopšanas, uzturēšanas, Dome, pagastu 2013.-2018. ES, PB, PL, 
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saglabāšanas un apzaļumošanas noteikumu 

izstrādāšana un izpilde 

pārvaldes, uzņēmēji CL, VB 

 Novada ainavvērtīgo elementu apzināšana, to 

saglabāšana un popularizēšana (fotokonkursu 

un mākslas plenēru tradīcijas u.c.) 

Dome, pagastu 

pārvaldes, uzņēmēji 2013.-2014. PB, VB, CL 

 Degradēto teritoriju revitalizācijas veicināšana Dome, pagastu 

pārvaldes, uzņēmēji 
2013.-2018. 

ES, VB, PB, 

PL 
 Neizmantotu teritoriju, ēku, būvju datu bāzes 

uzturēšana un popularizēšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2014. PB, PL, CL 

 Latvāņu apkarošanas veicināšana  Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2014. 

VB, PB, PL, 

ES 

U4.1.2.Veicināt novada dabas 

resursu potenciāla uzlabošanu un to 

ilgtspējīgu izmantošanu 

Novada teritorijas publisko ūdeņu 

apsaimniekošanas plānu izstrādāšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes 2013.-2015. 
ES, VB, PB, 

PL 

 Brīvprātīgo darbības popularizēšana novada 

ezeru un upju (krasti, gultnes) sakopšanai  

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2012.-2015. PB, ES, PL 

 Atbalsts novada dabas vērtību saglabāšanas 

aktivitātēm 

Dome, pagastu 

pārvaldes, Dabas parka 

„Daugavas loki” 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa 

2013.-2016. 
PB, ES, CL, 

VB 

 Kontrole par pieejamības nodrošināšanu  

publiskajiem ūdeņiem - pašvaldībai 

sadarbojoties ar Reģionālo vides pārvaldi  

Dome, pagastu 

pārvaldes, zemes 

īpašnieki 

2012.-2015. PB, VB 

 Aktivitātes, kuras mazina ezeru aizaugšanas 

procesu  

Dome, pagastu 

pārvaldes, zemes 

īpašnieki 

2013.-2018. ES, VB, PL 

 Meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas un 

atbilstošas uzturēšanas veicināšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes, zemes 
2013.-2018. 

PB, ES, VB, 

PL 
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Finansēšanas 
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īpašnieki 

 Dabas aizsardzības plānu un individuālo 

izmantošanas noteikumu izstrāde īpaši 

aizsargājamajām dabas teritorijām 

Dome, pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. VB, PB, ES 

 Novada teritorijas parku un aleju 

inventarizācija, tehnisko projektu izstrādāšana 

un šo objektu renovācijas darbi 

Dome, pagastu 

pārvaldes, Dabas parka 

„Daugavas loki” 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa 

2013.-2016. PB, ES, CL 

 Novada īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

apsaimniekošanas prakses uzlabošana   

Dabas parka 

„Daugavas loki” 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa 

2013.-2016. PB, ES, CL 

 Dabas ilgtspējīgās apsaimniekošanas prasmju 

pielietošanas veicināšana un labas prakses 

popularizēšana  

Dabas parka 

„Daugavas loki” 

nodaļa, Attīstības 

nodaļa 

2013.-2018. 
PB,VB, ES, 

CL 

 Videi draudzīga tūrisma un rekreācijas 

infrastruktūras attīstība un popularizēšana 

Dome, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. PB,VB, ES 

 „Zaļās ekonomikas” attīstība un vidi 

saudzējošas tehnoloģijas, ražošanas un 

apsaimniekošanas modeļu pielietošanas 

stimulēšana.  

Dome, pagastu 

pārvaldes, Attīstības 

nodaļa 
2013.-2018. 

PB,VB, ES, 

PL, CL 

 Mērķtiecīgi izmantojamās lauksaimniecības un 

mežsaimniecības zemes auglības potenciāla 

saglabāšana/palielināšana  

Dome, pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. 
PB,VB, ES, 

PL 

RV4.2.Novada kultūras telpas piemērojamība sociālās piederības un sociālā radošuma attīstības veicināšanai 

U4.2.1.Nodrošināt efektīvu kultūras 

procesa  pārvaldību 

Kultūras centru,  namu, tautas namu, saieta 

namu, sabiedrisko centru darbības izvērtēšana 

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 
2013.-2016. PB,  ES 
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un to darbības optimizēšana un to attīstības 

koncepcijas izstrāde uz novērtēšanas rezultātu 

pamata 

pārvaldes 

 Kultūras iestāžu un pagasta kultūras institūciju 

modernizācija, t.sk. aprīkošana ar jaunajām 

tehnoloģijām (skaņas, gaismas iekārtas, 

multimediju iekārtas, u.tt.) 

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 
2014.-2017. ES, PB 

 Atbalsts pārrobežu sadarbībai kultūras procesa 

kvalitātes paaugstināšanā un kultūras apmaiņā 

ar Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un 

Baltkrievijas reģionu pašvaldībām, kultūras 

institūcijām, biedrībām  

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 2014.-2018. 
PB,VB, ES, 

CL 

 Augstāko profesionālo studiju programmu 

speciālistu īpatsvara palielināšana novada 

kultūras institūcijās, sekmējot sadarbību ar 

Daugavpils Universitāti un citām izglītības 

iestādēm. 

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. PB, PL, CL 

 Kultūras darbinieku (t.sk.novada bibliotēku un 

muzeju darbinieku), amatiermākslas kolektīvu 

vadītāju profesionālo kompetenču 

paaugstināšana (semināru, kursu, pieredzes 

apmaiņas u.c. pasākumu organizēšana) 

Dome, kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 2013.-2016. PB, ES, CL 

 Daugavpils novada kultūras centra kapacitātes 

un tehniskā potenciāla palielināšana  

Dome, Kultūras 

pārvalde 
2013.-2018. PB, ES 

 Daugavpils novada kultūras centra Mācību un 

informācijas centra darbības nostiprināšana 

novada kultūras un izglītības darbinieku 

tālākizglītības nodrošināšanai  

Dome, Kultūras 

pārvalde 
2013.-2018. PB, VB, ES 

 Informācijas aprites uzlabošana par kultūras Kultūras pārvalde 2013.-2014. PB 
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aktivitātēm novadā Informācijas un 

sabiedrisko attiecību 

daļa, pagastu pārvaldes 

U4.2.2.Nodrošināt modernas 

fiziskās vides pieejamību novada 

kultūras telpā 

Kultūras infrastruktūras pielāgošana kvalitatīvu 

kultūras pakalpojumu sniegšanai un 

daudzfunkcionālajai izmantošanai. Mūsdienas 

prasībām atbilstošā saieta nama, kultūras nama 

vai cita veida kultūras centra pieejamība katrā 

pagastā 

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. ES, PB 

 Daugavpils novada kultūras centra mācību un 

informācijas centra telpu renovācija 

Kultūras pārvalde 
2013.-2015. ES PB,VB 

U4.2.3. Plašāk iesaistīt sabiedrību 

kultūrvides veidošanā 

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un 

izglītības iestādēm plašākai un mērķtiecīgākai 

kultūras pakalpojumu piedāvājuma veidošanai 

Dome, kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. PB,ES 

 Attīstīt sadarbības formas ar vietējiem 

uzņēmumiem, biedrībām, zemnieku 

saimniecībām, individuālajiem uzņēmējiem, 

amatniekiem kultūras pakalpojumu dažādošanā 

(gadatirgi kultūras pasākumos, produktu un 

suvenīru iegāde muzejos, tematiskon izklaides 

pasākumu rīkošana u.c.) 

Dome, Attīstības 

nodaļa, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. PB, PL, ES 

 Novada kultūras aktivitāšu piedāvājuma 

aktīvāka pielāgošana ģimenēm ar bērniem 

Dome, kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2012.-2015. PB, ES 

 Brīvprātīgo iesaistīšanos vietējas nozīmes 

pasākumu organizēšanā  

Dome, kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2012.-2018. PB, CL, ES 

 Cilvēku ar īpašām vajadzībām aktīvāka 

līdzdalība novada kultūras procesā 

Dome, kultūras 

pārvalde, pagastu 
2012.-2018. 

PB, PL, ES, 

CL 
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pārvaldes 

 Pašvaldības kultūras infrastruktūras objektu 

pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

Dome, kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2012.-2018. PB, PL, ES 

U4.2.4. Piedalīties Dziesmu un deju 

svētku  ciklā un to sagatavošanas 

procesā.  

Nodrošināt novada amatiermākslas kolektīvu 

līdzdalību Dziesmu un Deju svētkos 

(t.sk.transports, naktsmītnes, ēdināšana, u.c.) 

Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. VB, PB 

 Organizēt Dziesmu svētku kolektīvu skates, 

nodrošināt šo kolektīvu dalību reģiona un valsts 

organizētajās repertuāra apguves skatēs 

Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. VB, PB 

 Finansēt Tautas tērpa programmu  Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.,2017., 

2018. gads 
PB 

 Organizēt pasākumus Dziesmu un Deju svētku 

atbalstam: Deju kolektīvu sadanči, festivāli, 

koru saieti, koncerti, Novada un reģiona 

Dziesmu un deju svētki, Pūtēju orķestru 

festivāli u.c. 

Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. VB, PB 

 Veicināt Dziesmu svētku kolektīvu vadītāju 

prestižu un sniegt atbalstu (t.sk.finansiālo) viņu 

darbam 

Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. PB, VB 

 Sekmēt novada Dziesmu svētku organizatoru 

un kolektīvu vadītāju dalību ar Dziesmu svētku 

procesu saistītajos semināros, kursos, pieredzes 

apmaiņas braucienos 

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. PB,  VB 

U4.2.5. Nodrošināt līdzsvarotu, Izveidot funkcionālas, modernas pagastu  Dome, Kultūras 2013.-2018. PB, VB, ES 
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kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu 

pieejamību   

bibliotēku apmeklētāju apkalpošanas zonas, 

izstrādāt telpu izbūves un aprīkojuma tehniskos 

plānus, renovēt telpas un iegādāties mēbeles un 

aprīkojumu  

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

 Naujenes tautas bibliotēkas pakalpojumu 

kopuma uzlabošana un paplašināšana tās 

novada bibliotēku tīkla centrālas funkcijas 

akcentēšanai (Daugavpils novada bibliotēku 

kopkataloga uzturēšana, mācību klases 

izveidošana semināru un apmācību rīkošanai 

u.c.)                                                   

Dome, Kultūras 

pārvalde, Naujenes 

pagasta pārvalde 

2013.-2015. PB, VB, ES 

 Novada pagastu bibliotēku krājumu attīstība un 

komplektēšanas koncepcijas izstrāde un tās 

realizācijas uzsākšana 

Dome, Kultūras 

pārvalde 2013.-2015. PB, VB 

 Centralizēta grāmatu komplektēšana,  

pakāpeniski palielinot finansējumu grāmatu 

iegādei uz vienu novada iedzīvotāju 

Dome, kultūras 

pārvalde 2012.-2018. PB, VB 

U4.2.6. Stiprināt novada bibliotēku 

izglītības un informācijas centra 

lomu 

 

Sekmēt moderno tehnoloģiju un aprīkojuma 

pieejamību novada bibliotekās, savlaicīgi 

atjaunojot apmeklētāju datoru darba vietas  

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. ES, PB 

 Nodrošināt novada servera un BIS ALISE 

moduļu uzturēšanu un administrēšanu 

Dome, Kultūras 

pārvalde 
2013.-2018. PB 

RV4.3.Vietējās kultūrvides identitātes izmantošana novada teritorijas konkurētspējas celšanai 

U4.3.1.Sekmēt novada 

atpazīstamības uzlabošanu 

Aktīvas informācijas plūsmas nodrošinājums 

par kultūras pasākumiem novadā, izmantojot  

medijus un jaunākās komunikāciju 

tehnoloģijas 

Dome, Informācijas un 

sabiedrisko attiecību 

daļa,  kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2012.-2015. PB, CL 
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 Novada radošo personu, radošo kolektīvu, 

biedrību mobilitātes veicināšana (izbraukuma 

koncerti, pieredzes apmaiņas vizītes u.c.) 

Dome, kultūras 

pārvalde, biedrības 2012.-2015. 
ES, PB, PL, 

CL 

 Sadarbības tīkla veidošana ar kultūras, 

sabiedriskajām u.c. organizācijām un 

starptautiskās  kultūras apmaiņas sekmēšana 

novada popularizēšanai un vietējo 

kultūrvērtību apzināšanai 

Dome, Informācijas un 

sabiedrisko attiecību 

daļa, Attīstības nodaļa, 

Kultūras pārvalde 

2013.-2018. PB, ES, CL 

 Vietējo mākslinieku, mūzikas un mākslas 

skolu audzēkņu, citu radošo sfēru pārstāvju 

sasniegumu popularizēšana plašam 

sabiedrības lokam 

Dome, Kultūras 

pārvalde 
2012.-2015. PB, PL 

 Novada kultūrvēsturisko teritoriju aktīvāka 

izmantošana starptautisku, nacionālu un 

reģionālu pasākumu organizēšanai (Višķu 

estrāde, Raiņa māja Berķenelē, Slutišķu sādža 

u.c. ) 

Dome, Informācijas un 

sabiedrisko attiecību 

daļa, Attīstības nodaļa, 

Kultūras pārvalde, 

pagastu pārvaldes 

2013.-2016. PB, ES, CL 

 Novada reklāmas videosižeta izveidošana un 

popularizēšana 

Dome, Informācijas un 

sabiedrisko attiecību 

daļa 

2013.-2016. PB, ES 

 Atbalsts novada suvenīru ražošanai un novada 

zīmola produkcijas popularizēšanai. Sadarbība 

ar vietējiem amatniekiem, māksliniekiem un 

citu radošo sfēru pārstāvjiem novada suvenīru 

līnijas izstrādei. 

Dome, Attīstības 

nodaļa, Informācijas 

un sabiedrisko 

attiecību daļa 

2013.-2016. 
PB, ES, CL, 

PL 

 Pasākumu organizēšana, kuri veicina  novada 

tradicionālās kultūras attīstību un 

popularizēšanu  -  starptautiskais tautas 

mākslas festivāls „Augšdaugava”, 

Dome, Kultūras 

pārvalde 
2012.-2018. 

VB, PB, ES, 

CL, PL 
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Starptautiskais tautas muzikantu saiets, 

amatierteātru saiets, deju kolektīvu sadanči, 

folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu 

festivāli, amatnieku saieti un gadatirgi u.c. 

 Ikgadējo kultūras pasākumu organizēšanas 

tradīciju attīstība (starptautiskais mākslas 

festivāls „Augšdaugava”, Novada dienas, u.c) 

Dome, kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2012.-2015. PB, ES, CL 

 Mārketinga plāna sagatavošana  novada  

lielākajiem  kultūras pasākumiem 

(„Augšdaugava”, Novada dienas, gadskārtu  

svētki u.c.) ar mērķi paplašināt apmeklētāju 

loku un sniegt lielāku ieguldījumu novada tēla 

veidošanā 

Dome, Informācijas un 

sabiedrisko attiecību 

daļa, Daugavpils 

novada TIC, Kultūras 

pārvalde  

2013.-2018. PB, ES 

 Paplašināti akcentēt latgaliešu un 

vecticībnieku kultūrmantojumu kā unikālu 

novada identitāti raksturojošu mārketinga 

elementu 

Dome, Informācijas un 

sabiedrisko attiecību 

daļa, Daugavpils 

novada TIC, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. 
ES, PB, VB, 

CL 

U4.3.2. Veicināt novada nemateriālā 

kultūrmantojuma tradīciju 

saglabāšanu, nodrošināt to 

popularizēšanu un pārmantojamību  

Seno amatu prasmju saglabāšanas veicināšana 

un popularizēšana: lietišķās mākslas studijas 

„Pūpoli” darbības atbalsts, informācija 

interneta vidē, amatu prasmju darbnīcas, 

tematisko eko-ciemu veidošana, u.c.  

 

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. 

ES, VB, PB, 

CL, PL 

 Organizēt prasmju skolas par latviešu, 

latgaliešu, vecticībnieku, citu tautu  tradīciju 

rituāliem, ēdieniem, dejām, dziesmām. 

Padzilināti veikt latgaliskās kultūrvides 

Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde 
2013.-2018. ES, VB, PB 



             

  Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam  46 
 

Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

pētījumus 

 Novada kultūrvides (it īpaši latgaliskās 

kultūrvides) pētīšana 

Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde 

2013.-2018. 
ES, VB, PB, 

CL, PL  

 Tradicionālās kultūras amatiermākslas 

kolektīvu darbības pilnveidošana 
Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde 

2013.-2018. VB, PB 

 Attīstīt folkloras kolektīvu darbību, iekļauties 

starptautiskā folkloras festivāla „Baltica” 

kustībā, veikt novada autentisko tautas tērpu 

izpēti un izgatavošanu folkloras kopām 

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. VB, PB 

 Nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību 

saliedējošu pamatu un veicināt piederību 

kultūras telpai novada, nacionālajā un Eiropas 

līmenī. Paplašināt latviskās kultūras telpas 

pieejamību novadā 

Dome, Attīstības 

nodaļa, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. PB 

 Organizēt  saturīgu latviešu un citu novada  

etnisko grupu  gadskārtu  tradicionālo svētku 

publisku  svinēšanu  -Lieldienas,  Līgo, 

Mārtiņdiena, Ziemassvētki,  Masleņica  u.c. 

Organizēt gadskārtu svētku svinēšanu 

izglītības iestādēs 

Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde 
2012.-2018. 

VB, PB, ES, 

CL 

 Integrēt nemateriālā kultūras mantojuma 

aspektus Mūzikas un mākslas skolu 

programmās ar mērķi saglabāt latvisko 

identitāti, attīstīt amatniecību un nodrošināt 

Dziesmu svētku procesa kvalitāti 

Dome, Kultūras 

pārvalde, mūzikas un 

mākslas skolas  2012.-2018. VB, PB 

 Novadam raksturīgās mājražošanas tradīciju 

apzināšana un popularizēšana 

Dome, Attīstības 

nodaļa, pagastu 
2013.-2018. PB, ES, CL 
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pārvaldes 

 Semināru, kursu, pieredzes apmaiņas  

nodrošinājums svētku un pasākumu 

organizatoriem un tradīciju pētniekiem 

Dome, Kultūras  un 

Izglītības pārvaldes, 

pagastu pārvaldes 

2013.-2018. PB, ES, CL 

U4.3.3. Stiprināt iedzīvotāju lokālo 

patriotismu un piederības sajūtu  

Daugavpils novadam 

Sniegt organizatorisku un  materiālu atbalstu 

novada radošo cilvēku – rakstnieku, 

novadpētnieku, mūziķu un mākslinieku 

darbu/ierakstu izdošanai, koncertu, izstāžu  

organizēšanai u.c. publiskošanai. 

Dome, Attīstības 

nodaļa, Kultūras  un 

Izglītības pārvaldes, 

pagastu pārvaldes 

2013.-2018. PB, ES, VB 

 Atbalstīt ar novadu saistītu pagātnes personību 

piemiņas iemūžināšanu. Izveidot Novada  

ievērojamo cilvēku datu bāzi 

Dome, Kultūras  un 

Izglītības pārvaldes, 

pagastu pārvaldes 

2013.-2018. PB, ES 

 Organizēt Valsts svētku norises, novadnieku 

godināšanas pasākumus, koncertus.  

Dome, Kultūras  

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. PB 

 Organizēt Novada dienas, pagastu svētkus, 

novadnieku saietus 

Dome, Kultūras  

pārvalde, pagastu  

pārvaldes 

2013.-2018. PB, CL 

U4.3.4. Nodrošināt dažādu novada 

sabiedrības grupu pieejamību    

kultūras pasākumiem un 

profesionālajai mākslai 

Profesionālās mākslas pieejamības 

programma. Mūzikas, teātra izrāžu, citu 

profesionālu  izpildītāju koncertu 

organizēšana (Dabas koncertzāle u.c.), 

mākslas izstāžu, mākslas akciju un plenēru 

organizēšana 

Dome, Kultūras  

pārvalde, pagastu 

pārvaldes, muzeji, 

mūzikas un mākslas 

skolas 

2013.-2018. 
PB, VB,  ES , 

PL 

 Pasākumi bērniem un skolu jaunatnei: 

Dzejas dienu pasākumi, Skatuves runas 

konkurss „Zelta sietiņš”, Starptautiskais 

akordeonistu solistu konkurss, Mazo vokālistu 

konkurss „Cālis”, Konkurss bibliotēku 

Kultūras  

pārvalde,Izglītības 

pārvalde,  pagastu 

pārvaldes, mūzikas un 

mākslas skolas 

2013.-2018. PB, ES, CL 
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lasītājiem „Pūcēns”, Bērnības svētki u.c., kā 

arī bērnu radošās nometnes, aktivitāšu 

programmas skolniekiem vasaras brīvlaikā 

 Pasākumi citām iedzīvotāju grupām:  

Daugavpils novada zemnieku pasākumi, 

vokālo ansambļu skates un festivāli, 

Starptautiskā muzeju nakts, Grāmatas svētki, 

bibliotēkas nedēļa, intelektuālā spēle „Kas? 

Kur? Kad?”, pensionāru vakari, pasākumi 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (projekta 

”ModeH” aktivitātes u.c.), u.c.. 

Dome, Kultūras  

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. PB, CL 

 Mūzikas un mākslas skolu profesionālās 

ievirzes izglītības  programmu kvalitātes 

attīstība, Mūzikas instrumentu programmas  

izstrāde un realizācija 

Dome, Kultūras  

pārvalde, mūzikas 

skolas, pagastu 

pārvaldes 

2015.-2018. PB,VB, CL 

 Sadarbība ar Daugavpils teātri un atbalsta 

instrumenti  

Dome, Kultūras  

pārvalde 
2014.-2018. PB,VB 

 Informatīvu izdevumu sagatavošana 

iedzīvotājiem par kultūras pasākumiem, citiem 

kultūras procesiem, muzeju, kultūras namu, 

mūzikas, mākslas skolu, amatiermākslas 

kolektīvu darbību un to izplatīšana 

Dome, Kultūras  

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 2013.-2018. PB, ES 

U4.3.5. Atbalstīt iedzīvotāju 

iesaistīšanos mūžizglītības procesā 

ar darbošanos amatiermākslas  

kolektīvos un interešu grupās   

Esošo saglabāšana un jaunu koru, tautas deju 

kolektīvu, vokālo, koklētāju, instrumentālo 

ansambļu, kapelu, amatierteātra  grupu, pūtēju 

orķestru, folkloras kopu veidošanās 

veicināšana visās vecuma grupās 

Dome, Kultūras  

pārvalde, Izglītības 

pārvalde,  pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. PB, ES 

 Labu amatiermākslas kolektīvu darbības 

līmeņa uzturēšana, rīkojot amatiermākslas 

Dome, Kultūras  

pārvalde, Izglītības 
2013.-2018. PB, ES 
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kolektīvu skates, nodrošinot šo kolektīvu 

dalību reģiona, valsts un starptautiskos 

konkursos un festivālos 

pārvalde,  pagastu 

pārvaldes 

 Atbalsts kultūras apmaiņai un amatiermākslas 

kolektīvu mobilitātei ar novada 

starptautiskajiem sadraudzības partneriem  

Dome, Kultūras  

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. PB, ES 

 Noteikumu izstrāde par amatiermākslas   

kolektīvu darbību un vadītāju atalgojumu 

novadā  

Dome, Kultūras  

pārvalde, Izglītības 

pārvalde,  pagastu 

pārvaldes 

2013. PB 

 Atbalsts modernās un netradicionālās kultūras  

kolektīvu un apvienību darbībai 

Dome, Kultūras  

pārvalde,  pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. 
PL, ES, PB, 

CL 

U4.3.6. Sekmēt novadā dzīvojošo 

Latgales tradicionālo etnisko grupu 

kultūras attīstību 

Mazākumtautību dalības aktivizēšana novada 

kultūras procesos, mazākumtautību kultūras 

mantojuma apzināšana, tā iekļaušanās 

veicināšana novada kultūras apritē 

Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. VB, PB, CL 

 Atbalsts dažādu tautību tradīciju 

popularizēšanai gan novada līmenī (it īpaši 

bērnu un jauniešu auditorijās), gan aiz tā 

robežām 

Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde 
2013.-2018. VB, PB 

 Latviskās vides saglabāšana un popularizēšana 

novada teritorijās ar mazākumtautību pārstāvju 

pārsvaru 

Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde, iestādes 

2013.-2018. VB, PB 

 Atbalsts Latgales tradicionālo etnisko grupu 

kultūras popularizēšanai novada auditorijās  

(īpaši bērnu un jauniešu), kā arī starptautiskajā 

vidē  

Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde 
2013.-2018. 

VB, PB, ES, 

CL 

 Latgaliešu kultūras stiprināšana, atbalstot Dome, Kultūras 2013.-2018. VB, PB, ES, 



             

  Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam  50 
 

Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

novada latgaliešu kopienas iniciatīvas un līdz 

ar to prezentējot latgaliešu valodu kā vietējā 

kultūras mantojuma unikalitāti (atbalsts 

novada folkloras kopu, Vaboles amatierteātra, 

Skrindu dzimtas muzeja darbībai, festivālam 

„Muzykys  skrituļs” u.c.) 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

CL 

 Atbalsts vecticībnieku kultūras mantojuma 

saglabāšanai un popularizēšanai 

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. ES, PB, CL 

 Daugavpils novadā dzīvojošās čigānu 

kopienas tradicionālās kultūras izpēte 

Kultūras pārvalde, 

Brāļu Skrindu muzejs 
2013.-2015. 

PB, VB, ES, 

CL 

U4.3.7.Veicināt novadpētniecības 

struktūru darbības efektivitātes 

palielināšanu kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanas un 

pieejamības nodrošinājumā 

Novada amatnieku datu bāzes veidošana un 

publiskošana 

Dome, Attīstības 

nodaļa, Kultūras 

pārvalde, muzeji 2013.-2018. ES, PB 

 Novada muzeju kompleksu integrēšana 

etnogrāfiskā ciema tēlā, muzeju pielāgošana 

radošās darbības piedāvājuma un 

eksponēšanas telpas paplašināšanai 

Dome, Attīstības 

nodaļa, Kultūras 

pārvalde, muzeji 
2013.-2018. ES, PB 

 Novada muzeju u.c. kultūrvēsturisko liecību 

krātuvju infrastruktūras un iekārtojuma 

atjaunošana atbilstoši eksponātu saglabāšanas 

nosacījumiem un plašas pieejamības 

nodrošinājumam, t.sk. digitālajā vidē 

Dome, Kultūras 

pārvalde, muzeji 

2013.-2018. ES, PB, VB 

 Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu 

pieejamība dažādām muzeja apmeklētāju 

grupām (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

ģimenēm ar maziem bērniem un 

Dome, Kultūras 

pārvalde, muzeji 
2013.-2018. ES, PB, VB 
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ārzemniekiem u.c.), izmantojot daudzveidīgas 

muzeja komunikācijas sastāvdaļas (reklāmu, 

izstādes, jaunas muzejpedagoģiskā darba 

formas, publicitāti, e-resursus).  

 Jaunu, sabiedrības interesēm un finansiālajām 

iespējām piemērotu muzeja produktu 

veidošana,  atraktīvu un inovatīvu muzeju 

darbības metožu ieviešana (virtuālās izstādes 

un datu bāzes, u.c.) 

Dome, Kultūras 

pārvalde, muzeji 

2013.-2018. ES, PB, VB 

 Jaunu (t.sk.privāto) kultūras mantojuma 

priekšmetu uzkrāšanas un popularizēšanas 

vietu veidošanas veicināšana 

Dome, Kultūras 

pārvalde, muzeji 2013.-2016. 
ES, VB, PB, 

PL 

 Novada kultūras un izglītības iestāžu 

sadarbība ar Daugavpils Universitāti un citām 

pētniecības institūcijām  novada kultūrvides 

apzināšanas jomā 

Dome, Kultūras 

pārvalde, Izglītības 

pārvalde 
2013.-2014. PB 

 Veicināt novada muzeju fondu paplašināšanu 

un vietējā mantojuma izpēti (ekspedīcijas, 

pētījumi, plenēri, nometnes u.c.) 

 

Dome, Kultūras 

pārvalde, muzeji 
2013.-2018. ES, PB, VB 

 Muzeju bukletu, monogrāfiju, publikāciju 

izdošana par veiktajiem pētījumiem 

Dome, Kultūras 

pārvalde, muzeji 
2015.-2018. PB, VB 

 Novada muzeju darba sabiedrības izglītošanas 

jomā,  jaunu muzejpedagoģisko programmu 

izstrādāšana 

Dome, Kultūras 

pārvalde, muzeji 2013.-2016. ES, PB 

 Novada muzeju darbs pie Nacionālā muzeju 

krājuma kopkataloga izveidošanas  

Dome, Kultūras 

pārvalde, muzejs 
2013.-2018. VB, PB 

 Muzeju krājumu „mobilitātes” veicināšana 

(videofilmas, pārvietojamās ekspozīcijas, 

Dome, Kultūras 

pārvalde, muzeji 
2013.-2018. ES, PB 
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pasākumi kaimiņu teritorijās u.c.) 

U4.3.8. Sekmēt novada  kultūras 

mantojuma objektu aizsardzību, 

saglabāšanu un popularizēšanu 

Novadam nozīmīgu kultūras mantojuma 

objektu digitālās datu bāzes izveide 

Dome, Kultūras 

pārvalde 2013.-2016. PB, ES, CL 

 Novada vietējās celtniecības tradīciju 

rokasgrāmatas ar mērķi sniegt praktiskus  

piemērus sabiedrībai vietējo materiālu un 

kultūras mantojuma resursu pielietošanā  

Dome, Kultūras 

pārvalde būvvalde 
2014.-2018. ES, VB, PB 

 Pašvaldības īpašumā esošā kultūras 

mantojuma objekta un/vai teritorijas 

sakārtošana, rekonstrukcija, renovācija vai 

konservācija: Červonkas pils, Vaboles muižas 

saimniecības ēka, Birkeneļu ev.luteriskās 

baznīcas ēka, u.c. 

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. PB, VB, ES 

 Īpaši nozīmīgu novada kultūras mantojuma 

objektu virzīšana Valsts aizsargājamā kultūras 

pieminekļa statusa saņemšanai (Červonkas 

pils, Višķu katoļu baznīca, Kalupes katoļu 

baznīca, Izabellas Zībergas-Plāteres kapa 

piemineklis Patmaļu katoļu kapsētā Zībergu- 

Plāteru dzimtas kapu pieminekļu ansamblis, 

Čuguna kapa piemineklis Birkeneļu luterāņu 

kapsētā u.c.) 

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 
2013.-2018. 

 

 

 

PB 

 Novada sakrālās arhitektūras mantojuma 

objektu glābšanas programmas sastādīšana un 

tās realizācija 

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2018. ES, PB, CL 

U4.3.9.Veicināt novada iedzīvotāju 

līdzatbildību kultūrvēsturiskā 

mantojuma autentiskuma 

Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un citām 

pētniecības institūcijām izglītojoša rakstura 

pasākumu organizēšana vietējiem iedzīvotājiem  

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 

2013.-2016. PB 



             

  Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam  53 
 

Uzdevumi Pasākumi  Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 

periods 

Finansēšanas 

avoti 

saglabāšanā (t.sk. izglītības iestāžu audzēkņiem) ar mērķi 

iepazīstināt ar vietējo kultūras mantojumu un 

palīdzēt izprast esošās vērtības un motivēt to 

saglabāšanu 

 Informatīvā rakstura pasākumu organizēšana 

novada iedzīvotājiem, lai iepazīstinātu ar labas 

prakses piemēriem par iespējām sakopt, 

saglabāt, un  apsaimniekot kultūrvēsturiskā 

mantojuma objektus. Eiropas kultūras 

mantojuma dienu rīkošana. 

Dome, Kultūras 

pārvalde, pagastu 

pārvaldes 
2013-2018. PB 

 Novadpētniecības rakstura ekspedīciju un 

vietējo iedzīvotāju aptauju organizēšana  

Dome, Kultūras 

pārvalde, muzeji 
2012.-2018. ES, PB, VB 

 Novadam raksturīgās reģionālās koka 

arhitektūras tradīciju izpēte, to saglabāšanas 

un popularizēšanas veicinošie pasākumi 

(informatīvie semināri, aizsargājamo teritoriju 

veidošana u.c.) 

Dome, Kultūras 

pārvalde 

2013.-2018. PB 

 


