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2.STRATĒĢISKĀ DAĻA
2.1. Daugavpils novada vizītkarte
Daugavpils novads ir LIELPILSĒTAS AVANTELPA, kura nodrošina pieejamību Daugavpils
pilsētas koncentrētiem resursiem. Tā ir lauku teritorija ap lielpilsētu, un visa novada dzīve norit
lauku-pilsētas mijiedarbības procesu ietekmē. Tas ir tilts un vārti. Tā ir pierobežas telpa starp
Latgales lielāko attīstības centru un reģiona lauku teritorijām. Tā ir Latvijas dienvidaustrumu
pierobeža, kur saplūst Eiropas Savienības ārējā robeža ar iekšējās robežas zonu. Vairākiem
daudzveidīgiem komponentiem pārklājoties veidojas unikāls novada telpas audums, kurš organiski
papildina lielpilsētu. Tā ir Daugavpils pilsētas šūpuļvieta. Novada teritorija ir gan pilsētas „zaļā
josla”, gan tās ekonomiskais resurss. Tā nav tikai lauku saimniecību, enerģisku uzņēmēju un aktīvu
lauku kopienu zeme. Tas ir alternatīvās enerģijas resurss un avots, Daugavpils Universitātes
praktisko apmācību un pētniecības lauks. Tas ir dabas rezervāts, ko šķērso Daugavas loki, ko daiļo
ezeraines. Te ceļotājs var izvēlēties maģistrāli, vai veloceliņu, vai dabas taku, dzelzceļa vai
nacionālā lidlauka pakalpojumu. Raiņa bērnības atmiņu tāles un plašu mežu šalkoņa. Latgaliešu
sādžas un krievu vecticībnieku dzerauņas, dāsnas ar senču tradīcijām. Lauku dievnamu garīgais
sniegums un veco muižu parku ēnas. Egļukalna slēpošanas trase un Grīvas izpletņu lecēju klubs.
Lielākā šī novada vērtība ir tās daudzveidība.

2.2. Horizontālie un vertikālie attīstības virzieni
Analizējot horizontālos un vertikālos attīstības virzienus, tika definēti Daugavpils novada
attīstības stratēģiskais mērķis (SM), ilgtermiņa prioritāte (IP), vidējā termiņa prioritātes (VTP) un
rīcības virzieni (RV).
Vertikālie attīstības virzieni:






Novada infrastruktūras un vides sakārtošana;
Uzņēmējdarbības un cilvēkresursu attīstības veicināšana;
Sociālās sfēras, veselības, izglītības, kultūras un sporta
iestāžu darba efektivitātes uzlabošana;
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
Pašpārvaldes darba uzlabošana.
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Horizontālie attīstības virzieni:







Līdzsvarota teritorijas attīstība;
Kvalificētu cilvēkresursu piesaiste un attīstība;
Vides kvalitātes uzlabošana;
Vides un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem;
Teritorijas atpazīstamības veicināšana;
Pilsoniskas, aktīvas sabiedrības veidošana.

Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam

3

2.3. Daugavpils novada attīstības stratēģiskais mērķis, ilgtermiņa prioritāte, vidējā termiņa prioritātes

Stratēģiskais mērķis („lielais mērķis”):
Panākt sabalansētu Daugavpils novada teritorijas attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu, dabas
un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un prasmīgu izmantošanu.
Ilgtermiņa prioritāte („ikdienas” stratēģiskais virziens):
Stiprināt novada kapacitāti, kādēļ maksimāli efektīvi izmantot lielpilsētas robežtuvuma priekšrocības un citus
novada resursus izaugsmei, vienlaikus saglabājot to ilgtspēju un lokālo identitāti, lai veidotu pievilcīgu vidi gan
novada iedzīvotājiem, gan novada viesiem, gan novada investoriem.
Vidējā termiņa
prioritāte 1
Novada
cilvēkkapitāla
produktivitātes
palielināšana

Vidējā
termiņa
prioritāte 2

Vidējā
termiņa
prioritāte 3

Vidējā
termiņa
prioritāte 4

Kvalitatīvas
dzīves telpas
pieejamības
nodrošināšana
novada
teritorijā

Novada
ekonomiskā
potenciāla
izmantošanas
efektivitātes
celšana

Novada
kultūras un
dabas telpas
identitātes
saglabāšana
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2.4. Daugavpils novada attīstības vidējā termiņa prioritāšu atbilstība nacionālā un
reģionālā līmeņa stratēģiskajām nostādnēm

Daugavpils novada ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes kopumā ir saskaņā un
papildina Latgales plānošanas reģiona stratēģiskos virzienus:
 prasmes
 savienojumi
 gudra pārvaldība
 efektīvi uzņēmumi.
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LIAS 2030
Prioritāte
Kultūras
telpas
attīstība

Ieguldījumi
cilvēkkapitāt
ā

Attīstības
virziens
Kultūras
telpas
saglabāšana,
mijiedarbība
un
bagātināšana

Cilvēkkapitāl
a bāzes
vērtība un

Mērķis
Saglabāt un
attīstīt Latvijas
kultūras kapitālu
un veicināt
piederības izjūtu
Latvijas kultūras
telpai,
attīstot
sabiedrības
radošumā
balstītu
konkurētspējīgu
nacionālo
identitāti un
veidojot Latvijā
kvalitatīvu
kultūrvidi

Saglabāt Latvijas
cilvēkkapitāla
bāzes vērtību un

Latgales
stratēģija 2030.
Stratēģiskais
virziens
Gudra
pārvaldība

Prasmes

Prasmes;
Efektīvi
uzņēmumi;
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Latgales programmas 2017
Darbības programmas
DP „Attīstības centru tīkls” un
DP „Novadu programma”,
attīstot radošo industriju un
kultūras institūciju
infrastruktūru, veicinot
pilsētu sadarbību pilsētu tīklā;
DP „Latgales reģiona
pievilcība” – lielu kultūras
pasākumu rīkošana reģiona
atpazīstamībai caur latgalisko
kultūru
DP „Skola+” pasākumi
izglītības un kultūras telpas
saglabāšanai laukos
DP „Latgale ID”
apakšprogramma „Sociālā
uzņēmējdarbība” aktīvo
cilvēku kultūras projekti;
DP „Ezeri” kultūras projekti
saistībā ar īpaši aizsargājamu
dabas teritoriju
apsaimniekošanu
Visas darbības programmas
atbalsta apmācību un prasmju
paaugstināšanas pasākumus.
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Daugavpils novada
prioritātes
P3”Novada ekonomiskā
kapitāla izmantošanas
efektivitātes celšana”
P4 „Novada kultūras un dabas
telpas identitātes saglabāšana”

P1 „Novada cilvēkkapitāla
produktivitātes palielināšana”
P4 „Novada kultūras un dabas
telpas identitātes saglabāšana”

P1 „Novada cilvēkkapitāla
produktivitātes palielināšana”

produktivitāt
e

Iespēju
vienlīdzība
un vidusslāņa
veidošanās

Paradigmas
maiņa
izglītībā

Kvalitatīva un
pieejama
izglītība

kāpināt tā
ražīgumu līdz ES
vidējam
līmenim,
attīstot prasmes,
kas sekmē
jaunradi,
elastību un
līdzdalību darba
tirgū
Pieaugot IKP,
samazināt
sociālo un
ienākumu
nevienlīdzību –
veicināt sociālo
iekļaušanos,
mazināt
nabadzības
riskus un sekmēt
sociāli un
ekonomiski
stabila
vidusslāņa
veidošanos
sabiedrībā
Izveidot vienu no
labākajām
izglītības

Gudra
pārvaldība;
Savienojumi

Prasmes;
Efektīvi
uzņēmumi;
Gudra
pārvaldība;

Īpaši DP „Sociāli atbildīgā
Latgale”,
DP „Latgale ID”
apakšprogramma
„Sociālā uzņēmējdarbība” un
„Skola+”, kuru mērķa grupas ir
nabadzības un sociālās
izslēgtības
riskam pakļautās iedzīvotāju
grupas.
DP „Fonds”

P1 „Novada cilvēkkapitāla
produktivitātes palielināšana”
P2 „Kvalitatīvas dzīves telpas
pieejamības nodrošināšana
novada teritorijā”
P3”Novada ekonomiskā
kapitāla izmantošanas
efektivitātes celšana”

Prasmes;
Efektīvi
uzņēmumi;

Visas darbības programmas
atbalsta apmācību un prasmju
paaugstināšanas pasākumus, lai

-P1 „Novada cilvēkkapitāla
produktivitātes palielināšana”
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mūža
garumā

Inovatīva un
ekoefektīva
ekonomika

Masveida
jaunrade un
inovācija

Atjaunojama
un droša
enerģija

sistēmām ES un
kļūt par vienu no
līderēm
pieaugušo
izglītības
pieejamības un
izmantošanas
ziņā
Kļūt par vienu no
ES līderiem
inovatīvu un
eksportējošu
uzņēmumu
izplatības ziņā

Gudra
pārvaldība;
Savienojumi

uzlabotu konkurētspēju

Prasmes;
Efektīvi
uzņēmumi;
Gudra
pārvaldība;
Savienojumi

Nodrošināt
valsts
enerģētisko
neatkarību ,
palielinot
energoresursu

Prasmes;
Efektīvi
uzņēmumi

DP „Attīstības centru tīkls”,
uzlabojot pilsētu
infrastruktūru;
DP „Latgale ID”, īpaši
apakšprogrammas „Biznesa
inkubatoru tīkls”, „Atbalsts
esošiem (augtgribošiem)
uzņēmumiem” un investīciju
piesaiste, sakārtojot
industriālās teritorijas,
stiprinot uzņēmējdarbības
atbalsta institūcijas;
DP „Savienojumi”, attīstot
Daugavpils lidostu un
starptautiskos savienojumus.
DP „Zaļā enerģija”, attīstot
jaunus enerģijas projektus,
iesaistot Rēzeknes Augstskolu
un Daugavpils Universitāti.
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P1 „Novada cilvēkkapitāla
produktivitātes palielināšana”
P2 „Kvalitatīvas dzīves telpas
pieejamības nodrošināšana
novada teritorijā”
P3”Novada ekonomiskā
kapitāla izmantošanas
efektivitātes celšana”
P4 „Novada kultūras un dabas
telpas identitātes saglabāšana”

P3”Novada ekonomiskā
kapitāla izmantošanas
efektivitātes celšana”

Daba kā
nākotnes
kapitāls

Dabas
vērtību un
pakalpojumu
ilgtspējīga
izmantošana

Telpiskās
attīstības
perspektīva

Sasniedzamī
bas
uzlabošana

pašnodrošināju
mu un
integrējoties ES
enerģijas
tīklos
Būt ES līderei
dabas kapitāla
saglabāšanā,
palielināšanā un
ilgtspējīgā
izmantošanā
Radīt līdzvērtīgus
dzīves un darba
apstākļus visiem
iedzīvotājiem
neatkarīgi no
dzīves vietas,
sekmējot
uzņēmējdarbību
reģionos, attīstot
kvalitatīvu
transporta un
komunikāciju
infrastruktūru un
publiskos
pakalpojumus

Prasmes;
Gudra
pārvaldība

DP „Zaļā enerģija”, attīstot
jaunus enerģijas projektus,
iesaistot Rēzeknes Augstskolu
un Daugavpils Universitāti.
DP „Ezeri”, integrējot tūrisma
un dabas resursu ilgtspējīgu
izmantošanu

Savienojumi;
Gudra
pārvaldība;

DP „Savienojumi” un tās
apakšprogrammas, attīstot
reģiona iekšējo ceļu tīklu,
samazinot laika attālumus līdz
reģiona centriem, līdz Rīgai
un ES Austrumu robežas
šķērsošanu;
DP „Savienojumi” un tās
apakšprogramma „Latgales
informatīvā telpa”, atbalstot
sabiedrības izglītošanu un
līdzdalības procesus
multukulturālajā Latgales
reģionā;
DP „Latgale ID”, nodrošinot
uzņēmējdarbības atbalsta
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P2 „Kvalitatīvas dzīves telpas
pieejamības nodrošināšana
novada teritorijā”
P3”Novada ekonomiskā
kapitāla izmantošanas
efektivitātes celšana”
P4 „Novada kultūras un dabas
telpas identitātes saglabāšana”
P1 „Novada cilvēkkapitāla
produktivitātes palielināšana”
P2 „Kvalitatīvas dzīves telpas
pieejamības nodrošināšana
novada teritorijā”
P3”Novada ekonomiskā
kapitāla izmantošanas
efektivitātes celšana”

Apdzīvojums

Stiprināt Latvijas
un tās reģionu
starptautisko
konkurētspēju,
palielinot Rīgas
kā Ziemeļeiropas
metropoles un citu
valsts lielāko
pilsētu
starptautisko
lomu

Gudra
pārvaldība;
Savienojumi

Nacionālo
interešu
telpas

Saglabāt Latvijas
savdabību daudzveidīgo
dabas un
kultūras
mantojumu,
tipiskās un
unikālās ainavas

Prasmes;
Efektīvi
uzņēmumi;
Gudra
pārvaldība;
Savienojumi
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pakalpojumus laukos un
uzņēmumu tīklojumu,
kooperāciju, ražošanas ķēdes.
DP „Attīstības centru tīkls”,
izmantojot Rīgas un
potenciālo starptautisko tirgu
sasniedzamību, kā arī attīstot
Latgales attīstības centru – 7
pilsētu starptautisko
dimensiju;
DP „Latgales reģiona
pievilcība”, papildinot Latvijas
piedāvājumu ar Latgales
kultūras, sporta, izglītības,
veselības, atpūtas
pakalpojumiem, un
piedāvājot izdevīgu investīciju
teritorijas.
DP „Ezeri”, mācoties
ilgtspējīgi apsaimniekot dabas
teritorijas, ūdeņus, tādējādi
arī Latgalei tipiskās un
unikālās ainavas (Daugavas
loki, Rāznas nacionālais parks,
u.c.)
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P2 „Kvalitatīvas dzīves telpas
pieejamības nodrošināšana
novada teritorijā”

P2 „Kvalitatīvas dzīves telpas
pieejamības nodrošināšana
novada teritorijā”
P4 „Novada kultūras un dabas
telpas identitātes saglabāšana”

2.5. Daugavpils novada attīstības stratēģiskais ietvars
Ilgtermiņa prioritāte
(„ikdienas” stratēģiskais
virziens)
IP: Stiprināt novada
kapacitāti, kādēļ
maksimāli efektīvi
izmantot lielpilsētas
robežtuvuma
priekšrocības un citus
novada resursus
izaugsmei, vienlaikus
saglabājot to ilgtspēju un
lokālo identitāti, lai
veidotu pievilcīgu vidi gan
novada iedzīvotājiem, gan
novada viesiem, gan
novada investoriem.

Vidējā termiņa
prioritātes
VP1 Novada
cilvēkkapitāla
produktivitātes
palielināšana

Rīcības virzieni
RV1.1. Indivīda
kompetences attīstošās
izglītības pieejamība

M: Prasmīgs,
uzņēmīgs, ekonomiski
un sociāli aktīvs un
aizsargāts, kreatīvi
domājošs novada
iedzīvotājs

Uzdevumi
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
U1.1.4. Organizēt novada izglītības iestāžu mārketinga
pasākumus
U1.1.5. Atbalstīt uz profesionālām vērtībām veidotu izglītības
sistēmu ar mūsdienīgu saturu un metodēm
U1.1.6. Nodrošināt daudzveidīgu interešu izglītības
programmu piedāvājumu
U1.1.7. Paplašināt neformālās izglītības iespējas
U1.1.8. Nodrošināt pilnveidotu mūžizglītības piedāvājumu
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U1.1.9. Optimizēt izglītības iestāžu bāzes izmantošanu
U1.1.10. Sekmēt jauniešu iekļaušanos darba tirgū
U1.1.11. Veicināt sadarbības prakses piemērošanu bērnu un
jauniešu izglītošanas un audzināšana procesā
U1.1.12. Uzlabot izglītības iestāžu fizisko vidi
RV1.2. Jauniešu sociālās
un ekonomiskās
kompetences izaugsmei
labvēlīgās vides
veidošana

U1.2.1. Atbalstīt jauniešu attīstību veicinošo struktūru darbību
un pasākumu organizēšanu

RV1.3. Lauku iniciatīvu
un kopienu attīstības
veicināšana

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

RV1.4. Sociālās
atstumtības un
nevienlīdzības
mazināšana

U1.4.1.Veicināt sociālās izslēgtības mazināšanu novada
sabiedrībā

RV1.5. Novada darba
cilvēku drošumspējas
paaugstināšana

U1.5.1. Veicināt pasākumus bezdarba līmeņa paaugstināšanas
riska novēršanai
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VP2 Kvalitatīvas
dzīves telpas
pieejamības
nodrošināšana novada
teritorijā
M:Daudzfunkcionāla,
droša, kopta,
arhitektoniski
sabalansēta,
harmoniski iekļauta
kultūrvidē un dabas
ainavā, ar
daudzveidīgu
piemērotā mājokļa,
sociālās
infrastruktūras un
publiskās telpas
piedāvājumu
nepiesārņotajā vidē,
garīgām un fiziskām
aktivitātēm labvēlīga,
novada iedzīvotājiem
telpiski un finansiāli
pieejama telpa, kas
veido cilvēku garīgi
bagātu, labestīgu,
sabiedriski iekļautu,
saglabā veselību, vairo

RV2.1. Pieejamā un
attīstību veicinošā
pārvalde

U2.1.1. Pilnveidot pārvaldes struktūras modeli
U2.1.2. Uzlabot pašvaldības darbības efektivitāti
U2.1.3. Uzlabot pašvaldības pieejamību

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
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 apsaimniekošanas
U2.2.5.Nodrošināt pilnvērtīgas kvalitātes interneta, TV un
mobilo sakaru pieejamību
U2.2.6.Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas
piegādi patērētājiem
U2.2.7.Nodrošināt kapsētu pakalpojumu pilnveidošanu

RV2.3. “Mājīga mājokļa” U2.3.1.Veicināt dzīvojamo ēku energoefektivitātes
prakses piekopšana
paaugstināšanu
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U2.3.2.Vecināt mājokļa pieejamību
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atbildības sajūtu un
vēlmi pilnveidoties,
kopumā uzlabojot
cilvēku dzīves
apstākļus un vairojot
novada pievilcību.

RV2.4. Plašs un pieejams U2.4.1.Veicināt sporta norišu piedāvājuma daudzveidību
sporta un aktīvas atpūtas
piedāvājums
RV2.5. Ērtas
socializācijas ārtelpas
piedāvājums

U2.5.1. Veidot mūsdienīgas pieejamās publiskās teritorijas

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

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

U2.7.1.Uzlabot pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem
un to efektivitāti

RV2.8. Novada vides
drošuma saglabāšana un
pilnveidošana

U2.8.1. Rīkot pasākumus vides risku samazināšanai un vides
kvalitātes uzlabošanai

RV2.9. Novada telpas
savienotības
nodrošinājums

U2.9.1.Uzlabot novada transporta tīklu tehnisko stāvokļi
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U2.5.2.Paaugstināt iedzīvotāju līdzdalību koplietošanas
teritoriju un objektu izveidošanā un uzturēšanā

U2.6.2. Uzlabot sociālo pakalpojumu sniegšanas bāzi

U2.9.2.Attīstīt gaisa transporta pieejamību laika attāluma
samazināšanai
15

U2.9.3.Pilnveidot sabiedriskā transporta pieejamību novadā
VP3 Novada
ekonomiskā
potenciāla
izmantošanas
efektivitātes celšana

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

M: Veiksmīga
ekonomiskā darbība,
kas veido stabilu
pašvaldības budžeta
ieņēmumu (nodokļu)
bāzi, paplašina
nodarbinātības un
sistemātisko ienākumu
iespējas novadā, kā
rezultātā paaugstinās
dzīves līmenis novada
teritorijā.
VP4 Novada kultūras RV4.1. Dabas kapitāla
un dabas telpas
efektivitātes ilgtspējīgas
identitātes saglabāšana saglabāšanas
nodrošināšana
M: Apzinātas, radoši
un efektīvi
RV4.2. Novada kultūras
izmantojamās,
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U3.1.1. Veidot uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi un
atbalsta sistēmu
U 3.1.2. Uzņēmējdarbības popularizēšana Daugavpils novadā
U3.1.3. Atbalstīt mazattīstīto nozaru un jaunu ekonomiskās
darbības formu pārstāvēšanu novadā

U 3.1.4. Veidot atbalstu potenciālajiem un jaunajiem
uzņēmējiem Daugavpils novadā
U 3.1.5. Piesaistīt investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai
Daugavpils novadā

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
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veiksmīgi
pozicionētas, cauri
laikiem saglabājamās
novada kultūras un
dabas vērtības , kuras
izraisa lepnumu un
piederības izjūtu
novadam, veicina
reģiona sabiedrības
saliedētību, nodrošina
telpas vitalitāti, jo ir
tās attīstības avots.

telpas piemērojamība
sociālās piederības un
sociālā radošuma
attīstības veicināšanai

U4.2.2.Nodrošināt modernas fiziskās vides pieejamību novada
kultūras telpā
U4.2.3. Plašāk iesaistīt sabiedrību kultūrvides veidošanā
U4.2.4. Piedalīties Dziesmu un deju svētku ciklā un to
sagatavošanas procesā.
U4.2.5. Nodrošināt līdzsvarotu, kvalitatīvu bibliotēku
pakalpojumu pieejamību
U4.2.6. Nostiprināt bibliotēkas kā izglītības un informācijas
centrus, iekārtot ar modernām tehnoloģijām un iekārtām
aprīkotas telpas lietotājiem un darbiniekiem
U4.2.7. Nodrošināt bibliotēku krājuma mērķtiecīgu,
koordinētu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu attīstību

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

U4.3.1.Sekmēt novada atpazīstamības uzlabošanu
U4.3.2. Veicināt novada nemateriālā kultūrmantojuma
tradīciju saglabāšanu, nodrošināt to popularizēšanu un
pārmantojamību
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
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mākslai.
U4.3.5. Atbalstīt iedzīvotāju iesaistīšanos mūžizglītības
procesā ar darbošanos amatiermākslas kolektīvos un interešu
grupās.
U4.3.6. Sekmēt novadā dzīvojošo Latgales tradicionālo
etnisko grupu kultūras attīstību.
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
U4.3.9.Veicināt novada iedzīvotāju līdzatbildību
kultūrvēsturiskā mantojuma autentiskuma saglabāšanā
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2.6. Daugavpils novada specializācija
Pašlaik vēl nav iespējams runāt par novada specializāciju kā par kaut ko notikušo.
Novada gadījumā ekonomiskā izaugsme izriet ne vien no jau esošo uzņēmumu
iespējām un vismazāk būs saistīta ar kādas atsevišķas nozares attīstību. Novada
uzņēmējdarbības ekonomiskā produktivitāte ir balstīta uz Latgales programmā
2010.-2017.gadām definēto pieņēmumu par tādam reģiona attīstības rīcībām, kā
mazo uzņēmumu sadarbība, kooperācija, izstrādājumu un pakalpojumu klasteri un
ražošanas ķēdes. Nemazinot resursu ieguves nozīmi novada ekonomiskajā telpā,
tiek piedāvāts pārnest akcentu uz to pārstrādi nelielās, elastīgās biznesstruktūrās - lai
gūtu produktus ar augstu pievienotu vērtību. Izdevīgs priekšnosacījums tam ir
novada attīstīts ceļu tīkls, neapsaimniekoto platību esamība, veiksmīgs novada
teritorijas izvietojums uz transporta plūsmām starp Daugavpils pilsētu un pārējiem
gan reģiona, gan ārvalstu nozīmīgiem attīstības centriem. Ņemot vērā jaunas
tendences nozaru darba vidē novadā, apgrozījuma pieauguma tempus dažādās
nozarēs, daudzas neizmantotās iespējas pārvērst novada esošos resursus
konkurētspējīgos produktos un pakalpojumos, Daugavpils novada ekonomisko
izrāvienu tuvākajā nākotnē galvenokārt būtu jāsaista ar:
 Lauksaimniecība un ar to saistītās ražošanas, pārstrādāšanas un piegādes
ķēdes: gan ekoloģiskie produkti, gan speciālie „nišu” izstrādājumi (kaņepes, līni
u.c.), gan pārtikai (žāvēšana, saldēšana, konservēšana u.c.), gan tehniskajam
vajadzībām (izejviela koģenerācijas stacijām u.c.);
 Mežsaimniecība un ar to saistītās ražošanas, pārstrādāšanas un piegādes ķēdes:
kvalitatīvie kokapstrādes produktu pusfabrikāti ( sagatavotie izejmateriāli
celtniecībai, mēbeļu sastāvdaļas u.c.), nekoksnes meža resursu produkti
(pārtikas produkti, ārstnieciskie līdzekļi, u.c.);
 Zivsaimniecība un ar to saistītās ražošanas, pārstrādāšanas un piegādes ķēdes:
zivju mazuļu audzēšana, vēžu audzētavas, zivsaimniecības produkcijas
pārstrādāšana (kūpināšana, konservēšana u.c.), zivsaimniecības blakusproduktu
pārstrādāšana u.c.
 Derīgo izrakteņu ieguve un ar to saistītās pārstrādāšanas un piegādes ķēdes:
kosmētiskais sapropelis, mēslojums no sapropeļa un kūdras u.c.
 Atkritumu pārstrādāšana un ar to saistītās pakalpojumu un piegādes ķēdes:
Izmantojot Dienvidlatgales sadzīves atkritumu poligona potenciālu rūpniecisko plastmasas atkritumu pārstrādāšanā, papīra atkritumu pārstrādāšana,
koka atkritumu pārstrādāšana, celtniecības atkritumu pārstrādāšana u.c.;
 Uz lauku kultūrmantojuma un dabas resursiem balstīts tūrisms un ar to saistītās
pakalpojumu piedāvājuma un piegādes ķēdes: atrakcijas un aktivitātes dabā gan
aktīvai, gan pasīvai atpūtai, gan ar izglītojošo raksturu, gan ar izklaides raksturu,
ģimenes brīvdienas atpūtas drošā vidē, dziedinoši un veselības veicinoši
pakalpojumi, nakšņošanas un ēdināšanas pakalpojumi, amatnieku un
amatiermākslinieku piedāvājumi, suvenīru līnijas, atbilstošas infrastruktūras
nodrošinājums u.c.
 Kravu pārvadājumi un ar to saistītās pakalpojumu piedāvājuma un piegādes
ķēdes: kravu pārvadājumu loģistikas centri uz muitas noliktavu un dzelzceļa
stacijas bāzes Kalkūnos (Kalkūnes pagasts) un lidlaukā Daugavpils un tam
pieguļošajā teritorijā (Lociki, Naujenes pagasts), autotransporta remontdarbnīcu,
kravu pārvadājumu un pārkrāmēšanas pakalpojumu tīkls, ēdināšanas,
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nakšņošanas pakalpojumi tranzītkravu plūsmas dalībniekiem, t.sk. vietējās
produkcijas transportēšanas tīklu apkalpošanai, u.c.
Alternatīvā („zaļā”) enerģija – gan izejvielas sagatavošana tās ražošanas
procesam, gan pats ražošanas process, gan alternatīvās enerģijas patēriņš:
Daugavpils pilsētas kā liela enerģijas patērētāja tuvuma izmantošana, izejvielu
esamība koģenerāciju staciju būvniecībai, iespēja energonodrošinājuma
atbalstam izmantot vēja un saules enerģiju u.tt.
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