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Kopā
U1.1.1. Paaugstināt pirmsskolas izglītības pakalpojumu
efektivitāti
U1.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības kvalitāti un pieejamību
U1.1.3. Veicināt pedagogu konkurētspēju izglītības sistēmas
optimizācijas un modernizācijas apstākļos
U1.1.5. Atbalstīt uz profesionālām vērtībām veidotu izglītības
sistēmu ar mūsdienīgu saturu un metodēm
U1.1.6. Nodrošināt daudzveidīgu interešu izglītības
programmu piedāvājumu
U1.2.1. Atbalstīt jauniešu attīstību veicinošo struktūru darbību
un pasākumu organizēšanu
U1.3.1. Veicināt sociālā dialoga veidošanu ar aktīvākajiem
novada sabiedrības pārstāvjiem
U1.4.1. Veicināt sociālās izslēgtības mazināšanu novada
sabiedrībā
U1.5.1. Veicināt pasākumus bezdarba līmeņa
paaugstināšanas riska novēršanai
U2.1.1. Pilnveidot pārvaldes struktūras modeli
U2.1.2. Uzlabot pašvaldības darbības efektivitāti
U2.1.3. Uzlabot pašvaldības pieejamību
U2.2.1. Uzlabot sniegto komunālo pakalpojumu pārvaldību
U2.2.2. Gādāt par veselīga dzeramā ūdens apgādes un
kvalitatīvu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas
pakalpojumu pieejamību novadā
U2.2.3. Nodrošināt kvalitatīvus un videi draudzīgus
siltumapgādes pakalpojumus
U2.2.4. Nodrošināt efektīvu atkritumu apsaimniekošanu
U2.2.5. Nodrošināt pilnvērtīgas kvalitātes interneta, TV un
mobilo sakaru pieejamību
U2.2.7. Nodrošināt kapsētu pakalpojumu pilnveidošanu
U2.3.1. Veicināt dzīvojamo ēku energoefektivitātes
paaugstināšanu
U2.3.2. Vecināt mājokļa pieejamību
U2.4.1. Veicināt sporta norišu piedāvājuma daudzveidību
U2.5.1. Veidot mūsdienīgas pieejamās publiskās teritorijas
U2.6.2. Uzlabot sociālo pakalpojumu sniegšanas bāzi
U2.7.1. Uzlabot pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem
un to efektivitāti
U2.8.1. Rīkot pasākumus vides risku samazināšanai un vides
kvalitātes uzlabošanai
U2.9.1. Uzlabot novada transporta tīklu tehnisko stāvokli
U3.1.1. Veidot uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi un
atbalsta sistēmu
U4.1.1. Saglabāt novada lauku teritorijām raksturīgās ainavas
U4.1.2. Veicināt novada dabas resursu potenciāla uzlabošanu
un to ilgtspējīgu izmantošanu
U4.2.1. Nodrošināt efektīvu kultūras procesa  pārvaldību
U4.2.5.Nodrošināt līdzsvarotu, kvalitatīvu bibliotēku
pakalpojumu pieejamību

17 175 417 8 756 595 226 586 26 158 598

611 694 155 760 - 767 454

3 576 252 1 535 142 - 5 111 394

29 479 27 694 - 57 173

133 195 - - 133 195

6 528 80 199 - 86 727

181 856 - - 181 856

39 208 43 000 - 82 208

2 388 193 1 253 919 - 3 642 112

- 459 400 - 459 400

328 260 - - 328 260
3 847 999 127 807 - 3 975 806

270 581 - - 270 581
675 378 19 000 6 400 700 778

469 719 - 175 000 644 719

906 511 25 388 - 931 899

960 - - 960

3 340 - - 3 340

105 220 800 - 106 020

- 57 113 - 57 113

444 153 6 000 - 450 153
345 049 91 587 - 436 636
625 485 5 255 - 630 740

- 1 163 074 - 1 163 074

59 749 227 223 - 286 972

45 189 178 531 45 186 268 906

24 313 2 637 399 - 2 661 712

28 232 224 264 - 252 496

6 650 - - 6 650

25 586 - - 25 586

111 430 - - 111 430

375 894 65 388 - 441 282
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U4.3.1. Sekmēt novada atpazīstamības uzlabošanu
U4.3.3. Stiprināt iedzīvotāju lokālo patriotismu un piederības
sajūtu Daugavpils novadam
U4.3.4. Nodrošināt dažādu novada sabiedrības grupu
pieejamību kultūras pasākumiem un profesionālajai mākslai
U4.3.5. Atbalstīt iedzīvotāju iesaistīšanos mūžizglītības
procesā ar darbošanos amatiermākslas  kolektīvos un
interešu grupās
U4.3.7. Veicināt novadpētniecības struktūru darbības
efektivitātes palielināšanu kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas un pieejamības nodrošinājumā
U4.3.8. Sekmēt novada  kultūras mantojuma objektu
aizsardzību, saglabāšanu un popularizēšanu

178 917 - - 178 917

85 003 - - 85 003

827 299 189 272 - 1 016 571

218 073 12 639 - 230 712

156 277 - - 156 277

43 745 170 741 - 214 486

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs A.Kucins


