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1.Ievads 
 

2013.gada 16.maijā ar Daugavpils novada domes lēmumu Nr.490 (Prot.Nr.14, 81.&) 

tika apstiprināta Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam. Daugavpils 

novada attīstības programma ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas 

prioritātes un pasākumu kopums novada attīstībai. Tas tiks izmantots līdz jaunas pašvaldības 

attīstības programmas izstrādes pabeigšanai un apstiprināšanai, jo saskaņā ar Ministru 

kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punktu, ja beidzies attīstības programmas darbības 

termiņš, tā ir spēkā līdz jaunas attīstības programmas apstiprināšanai. 

Par Attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Daugavpils novada 

pašvaldība. Uzraudzības galvenais uzdevums ir nodrošināt sekmīgu Daugavpils novada 

attīstības programmas īstenošanu un tās atbilstību esošai situācijai un tālākās attīstības 

tendencēm. Daugavpils novada teritorijas attīstības uzraudzība notiek pēc pamatrādītājiem, ar 

kuru palīdzību ir iespējams novērtēt Daugavpils novada attīstību kopumā. Uzraudzības 

procesā tiek iesaistītas visas rīcības plānā norādītās par aktivitāšu izpildi vai projektu 

īstenošanu atbildīgās pašvaldības struktūrvienības un institūcijas. 

Ik pēc trīs gadiem tiek gatavots Trīs gadu pārskata uzraudzības ziņojums. Trīs gadu 

pārskata uzraudzības ziņojuma izstrāde notiek ar mērķi analizēt Attīstības programmas 

rādītāju sasniegumus (par visiem programmā noteiktajiem rādītājiem) trīs gadu periodā. Šīs 

ziņojums izskata 2017.-2019.gadā Daugavpils novadā notikušās izmaiņas atbilstoši 

Daugavpils novada attīstības programmā norādītājiem rādītājiem, salīdzinot ar situāciju 

2016.gadā. 

Detalizētāk iepazīties ar atskaites periodā īstenotājām darbībām un projektiem var 

ikgadējās Atskaitēs par Daugavpils novada pašvaldības izpildinstitūcijas paveikto un 

Daugavpils novada pašvaldības publiskajos pārskatos, kas ir pieejami novada pašvaldības 

mājas lapā daugavpilsnovads.lv, kā arī Vadības ziņojumā pie ikgadējā Daugavpils novada 

pašvaldības konsolidētā finanšu pārskata (publiski pieejams Valsts kases mājas lapā). 

 

2.Rezultatīvo rādītāju sasniegumi  
 

1.tabula. Daugavpils novada attīstības programmas vidēja termiņa prioritāšu sasniedzamības 

rezultāti  

N.p.

k 
Rādītājs 2016.g 2017.g 2018.g 2019.g 

Tendence 

salīdzināju

mā ar 

2016.gadu  
(, , ) 

Plānotais 

ilgtermiņa  

attīstības 

virziens 

Datu avots 

VP1: Novada cilvēkkapitāla produktivitātes palielināšana 

1 

Izglītojamo skaits 

vispārējas 

pamatizglītības un 

vispārējās vidējas 

izglītības iestādes 

1445 1408  1347 1335   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Izglītības 

pārvalde 

2 

Pamatskolas 

absolventu 

īpatsvars, kas 

turpina izglītību 

Daugavpils novada 

vispārējās un 

profesionālās 

izglītības iestādēs 

 52%  46%  35% 51%    

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Izglītības 

pārvalde 
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3 

Vidusskolu 

absolventu 

īpatsvars, kas 

turpina izglītību 

Daugavpils reģiona 

profesionālajās un 

augstākās izglītības 

iestādēs 

 21% 19%   20%  20%   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Izglītības 

pārvalde 

4 

Rekonstruēto/renovē

to izglītības iestāžu 

skaits 

0 1 0 0   

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 
Izglītības 

pārvalde 

5 
Sporta pasākumu 

dalībnieku skaits 
960 1200 1600 1600   

Daugavpils 

novada 
pašvaldība 

Sporta nodaļa 

6 
Jauniešu pasākumu 

skaits 
14 16 17 17   

Daugavpils 

novada 
pašvaldība 

Izglītības 

pārvalde 

7 
Jauniešu pasākumu 

dalībnieku skaits 
1260 1440 1830 1830   

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

Izglītības 
pārvalde 

8 

Jauniešu atbalstam 

izmantotie finanšu 

līdzekļi, EUR 

175 959,91 160 743,62 145 796,25 144 927,88   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Finanšu 

pārvalde 

9 Aktīvu NVO skaits 167 179 181 187   Lursoft 

10 Audžuģimeņu skaits 12 12 13 16   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Izglītības 

pārvalde 

11 
Reģistrēto ilgstošo 

bezdarbnieku skaits 
866 788 626 723   NVA 

12 Bezdarbnieku skaits 1791 1528 1381 1395   NVA 

13 Riska ģimeņu skaits 245 247 243 232   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Izglītības 

pārvalde 

14 

Profesionālās 

izglītības 

piedāvājuma skaits 

novadā 

1 1 1 1   

Daugavpils 

novada 
pašvaldība 

Izglītības 

pārvalde 

15 

Iedzīvotāju skaits, 

kuriem ir piešķirts 

trūcīgas personas 

statuss 

2577 2223 1751 1450   

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

Sociālais 
dienests 

16 

Bērnu skaits, kuriem 

sniegti 

ārpusģimenes 

aprūpes pakalpojumi 

164 107 116 97   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Izglītības 

pārvalde 

17 

Novadā pieejamo 

mūžizglītības 

programmu skaits 

10 13 13 15   

Daugavpils 

novada 
pašvaldība 

Izglītības 

pārvalde 

 VP2: Kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšana novada teritorijā 

18 

Novada pašvaldības 

pamatbudžeta 

ieņēmumi, EUR 

21 738 023 24 403 394 25 404 968 29 586 322   

Valsts kase, 

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

Finanšu 
pārvalde 
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19 

Novada pašvaldības 

speciālā budžeta 

ieņēmumi, EUR 

1 324 517 116 026 6 702 10 412   

Valsts kase, 
Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Finanšu 

pārvalde 

20 

Novada pašvaldības 

ienākumi no 

iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa, 

EUR 

7 153 246 7 662 654 7 746 759 8 614 883   

Valsts kase, 

Daugavpils 

novada 
pašvaldība 

Finanšu 

pārvalde 

21 

Novada pašvaldības 

ienākumi no 

īpašuma nodokļa, 

EUR 

1 256 745 1 322 697 1 329 076 1 329 745   

Valsts kase, 

Daugavpils 

novada 
pašvaldība 

Finanšu 

pārvalde 

22 

Novada pašvaldības 

ienākumi no 

nenodokļu 

ieņēmumiem, EUR 

310 883 286 471 242 877 371 643   

Valsts kase, 
Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Finanšu 

pārvalde 

23 

Darbinieku īpatsvars 

pašvaldības 

administrācijā, kuru 

izglītības līmenis 

atbilst amata 

aprakstā minētajām 

prasībām, % 

83% 83% 84% 85%   

Daugavpils 

novada 
pagastu 

pārvaldes 

24 

Novada pašvaldības 

pārstāvju organizētu 

tikšanos ar 

iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem skaits 

27 13 9 11   

Daugavpils 

novada 
pašvaldība 

Informācijas 

un 
sabiedrisko 

attiecību daļa 

25 

Novada pašvaldības 

piedāvāto e-

pakalpojumu skaits 

0 0 0 0   

Daugavpils 

novada 
pašvaldība 

Informācijas 

tehnoloģiju 
nodaļa 

26 

Vidējais novada 

mājaslapas 

apmeklētāju skaits 

n/d 28 637 59 689 75 897   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Informācijas 

tehnoloģiju 

nodaļa 

27 

Interneta pieejas 

punktu skaits 

novadā 

23 23 23 23   

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

Informācijas 
tehnoloģiju 

nodaļa 

28 

Savākto sadzīves 

atkritumu daudzums 

gadā, m
3
 

31 078,43 39 055,31 35 306,55 35 545,71   
Valsts vides 

dienests 

29 

Ciemu skaits ar 

īstenotājiem 

ūdenssaimniecības 

attīstības projektiem 

4 4 5 5   

Daugavpils 

novada 

pagastu 
pārvaldes 

30 

Centralizētās 

ūdensapgādes 

sistēmas pieslēgto 

patērētāju skaits  

4673 4687 4707 4966   

Daugavpils 

novada 
pagastu 

pārvaldes 

31 

Centralizētās 

kanalizācijas 

sistēmas pieslēgto 

patērētāju skaits  

4146 4158 4166 4393   

Daugavpils 
novada 

pagastu 
pārvaldes 
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32 

Ciemu skaits ar 

rekonstruētiem 

un/vai no jauna 

izbūvētiem 

centralizētās 

siltumapgādes 

sistēmām 

2 1 2 1   

Daugavpils 
novada 

pagastu 

pārvaldes 

33 

Vidējais 

siltumapgādes 

pakalpojumu tarifs 

novadā, EUR/MWh 

70,48 67,54 37,66 33,90   

Daugavpils 

novada 
pagastu 

pārvaldes 

34 

Vidējais 

ūdensapgādes 

pakalpojumu tarifs 

novadā, EUR/m3 

1,11 1,10 1,09 1,17   

Daugavpils 
novada 

pagastu 

pārvaldes 

35 

Vidējais 

kanalizācijas 

pakalpojumu tarifs 

novadā, EUR/m3 

1,27 1,23 1,18 1,33   

Daugavpils 

novada 

pagastu 
pārvaldes 

36 
Sakoptu kapsētu 

skaits novadā 
86 86 87 87   

Daugavpils 
novada 

pagastu 

pārvaldes 

37 

Daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 

skaits, kur tika/tiek 

realizēts 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

projekts 

3 3 6 4   

Daugavpils 
novada 

pagastu 

pārvaldes 

38 
Sporta pasākumu 

skaits 
16 20 24 24   

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

Sporta nodaļa 

39 
Publiski pieejamo 

sporta objektu skaits 
23 23 27 27   

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

Sporta nodaļa 

40 

Atpūtas un 

rekreācijas vietu 

skaits 

28 29 30 32   

Daugavpils 
novada 

pašvaldības 

aģentūra 
„TAKA” 

41 

Novada 

iedzīvotājiem 

pieejamo ģimenes 

ārstu skaits 

8 14 9 9   

Valsts 

obligātās 

apdrošināšana
s veselības 

aģentūra, 

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

Sociālais 
dienests 

42 
Feldšeru punktu 

skaits 
8 8 8 8   

Valsts 

obligātās 

apdrošināšana
s veselības 

aģentūra, 
Daugavpils 

novada 

pašvaldība 

Sociālais 

dienests 

43 

Sociālo 

pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

305 280 294 256   

Daugavpils 

novada 
pašvaldība 

Sociālais 

dienests 

44 

Sociālai palīdzībai 

izmantotie finanšu 

līdzekļi, EUR 

420 828 411 540 422 028 438 438   

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

Sociālais 
dienests 
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45 

Rekonstruēto/renovē

to sociālo 

pakalpojumu 

objektu skaits 

1 0 0 1   

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

Sociālais 
dienests 

46 

No jauna izveidoto 

sociālo pakalpojumu 

skaits, visā periodā 

0 0 0 2   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Sociālais 

dienests 

47 

Avārijas stāvoklī 

esošo pašvaldības 

autoceļu garums 

(km) Daugavpils 

novadā 

436 428 479 453   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Komunālās 

saimniecības 

nodaļa 

48 
Ceļu satiksmes 

negadījumu skaits 
192 256 265 229   CSDD 

49 
Veloceliņu kopējais 

garums novadā (km) 
2 2 2 3   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Komunālās 

saimniecības 

nodaļa 

50 
Ciemu daudzums ar 

ielas apgaismojumu 
16 16 16 17   

Daugavpils 
novada 

pagastu 

pārvaldes 

51 

Noziedzīgu 

nodarījumu skaits 

novadā 

491 447 392 450   
Iekšlietu 
ministrija 

52 
Reģistrēto 

ugunsgrēku skaits 
248 196 225 237   VUGD 

53 

Vidējais sabiedriskā 

transporta reisu 

skaits novada 

pagastu centros 

diennakts laikā 

12 12 12 14   

Latgales 

plānošanas 

reģions, 
Daugavpils 

novada 

pašvaldība, 
AS 

“Daugavpils 

satiksme” 

54 

Sabiedriskā 

transporta maršrutu 

garums (km) 

693 693 693 693   

Latgales 
plānošanas 

reģions, 

Daugavpils 
novada 

pašvaldība, 

AS 
“Daugavpils 

satiksme” 

VP3 Novada ekonomiskā potenciāla izmantošanas efektivitātes celšana 

55 
Mikrouzņēmumu 

skaits 
277 266 260 263    CSP 

56 
Mazo uzņēmumu 

skaits 
34 32 33 34    CSP 

57 
Vidējo uzņēmumu 

skaits 
7 7 7 7    CSP 

58 
Ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju skaits 
16 495 16 050 15 658 15 166    PMLP 

59 
Lauku saimniecību 

skaits  
n/d n/d n/d n/d    LAD 

60 
Pašnodarbināto 

personu skaits 
670 623 623 611   CSP 

61 Mājražotāju skaits 15 16 18 21   Lursoft 
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62 

Neizmantotās 

lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 

platība no kopējās 

lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 

platības novadā (%) 

22,40% 20,40% 17,80% 18,30%   VZD, LAD 

63 

Reģistrēto 

kultūraugu platības 

(ha) 

55 425,19 54 282,58 54 931,08 55 033,55   LAD 

64 
Reģistrēto 

ganāmpulku skaits 
2323 2155 1913 1713   LLKC, LDC 

65 

Ekspluatācijā 

nodoto jaunu 

objektu platība (m²) 

8388,0 6833,0 9601,0 5949,0   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Būvvalde 

66 

Tūrisma attīstības 

aģentūru/tūrisma 

informācija centru/ 

tūrisma informācija 

punktu skaits 

3 3 3 3   

Daugavpils 

novada TIC, 

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

67 
Apkalpoto tūristu 

skaits  
21 815 76 670 101 499 137 679   

Daugavpils 

novada TIC  

68 
Tūristu piesaistes 

mītņu skaits 
30 31 33 36   

Daugavpils 

novada TIC 

69 

Reģistrēto 

nakšņojumu skaits 

tūristu piesaistes 

mītnēs 

13 091 13 468 20 041 41 909   CSP  

70 

Novada teritorijā 

esošo tūrisma 

maršrutu skaits 

63 63 65 68   
Daugavpils 
novada TIC 

VP4 Novada kultūras un dabas telpas identitātes saglabāšana 

71 Bibliotēku skaits  21  21  21 20   

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

Kultūras 
pārvalde 

72 
Bibliotēku 

apmeklētāju skaits 
 5980  5448  5474 5468   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Kultūras 

pārvalde 

73 
Akreditēto muzeju 

skaits 
2 2 2 2   

Daugavpils 

novada 
pašvaldība 

Kultūras 

pārvalde 

74 
Muzeju apmeklētāju 

skaits 
10085  6668  9006 7501   

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

Kultūras 
pārvalde 

75 
Kultūras pasākumu 

skaits 
 711  853  648 562   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Kultūras 

pārvalde 

76 
Kultūras pasākumu 

apmeklētāju skaits 
 72 012  78 457  68 854 56 143   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 

Kultūras 
pārvalde 

77 

Māksliniecisko 

kolektīvu dalībnieku 

skaits 

 818  765  1021 874   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Kultūras 

pārvalde 
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78 

Sakārtoto 

pašvaldības 

īpašumā/valdījumā 

esošo 

kultūrvēsturisko 

objektu/teritoriju 

skaits 

1 2 1 5   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība 
Kultūras 

pārvalde 

79 
Pašdarbības 

kolektīvu skaits 
59  80  77 71   

Daugavpils 
novada 

pašvaldība 

Kultūras 
pārvalde 

80 

Novada 

kulturmantojumu un 

dabas vērtības 

popularizējošo 

izglītības un 

informatīvo 

pasākumu skaits 

2 1 2 2   

Daugavpils 

novada 
pašvaldība 

Kultūras 

pārvalde 

81 

Augstvērtīgās 

lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 

kopplatība (ha) 

8685 8685 8685 8685   LAD, VZD 

82 
Atjaunoto mežu 

kopplatība (ha) 
698,78 786,65 684,95 925,03   VMD 

83 

Ezeru/upju gultnes 

tīrīšanas un/vai 

krastu sakārtošanas 

projektu skaits 

3 1 1 1   

Valsts vides 

dienests, 
Dabas 

aizsardzības 

pārvalde, 
Daugavpils 

novada 

pašvaldība 

84 

Piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto 

vietu skaits 

56 56 56 56   
Valsts vides 

dienests 

85 

Degradēto 

teritoriju/objektu 

skaits 

0 7 7 6   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība, 
VKPAI 

86 

Vides izglītības un 

informatīvo 

pasākumu skaits 

2 1 1 1   

Daugavpils 

novada 

pašvaldība, 
Valsts vides 

dienests 

* Ar sarkanu atzīmēti rādītāji, kuru vērtības tendence ir negatīva plānotajai sasniedzamajai vērtībai  

 

3.Rīcību izpilde  

 
2.tabula. Pārskats par Daugavpils novada Attīstības programmas Rīcības plāna īstenošanu 

 
    

Plānotie 

pasākumi 

Īstenotie 

pasākumi 

Pasākums 

īstenošanas 

posmā 

Neīstenotie 

pasākumi 

Īstenoto 

un 

īstenojamo 

pasākumu 

īpatsvars 

no kopējā 

pasākumu 

skaita, % 

Vidējā termiņa 

prioritātes 
VP1  

Novada 

cilvēkkapitāla 

produktivitātes 

palielināšana 

128 2 79 47 63 

Rīcības virziens RV1.1.  

Indivīda 

kompetences 

attīstošās 

izglītības 

pieejamība 

90 2 55 33 63 
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Uzdevums U1.1.1. 

Paaugstināt 

pirmsskolas 

izglītības 

pakalpojumu 

efektivitāti 

2 0 1 1 50 

Uzdevums U1.1.2. 

Uzlabot vispārējās 

izglītības kvalitāti 

un pieejamību 

24 1 13 10 58 

Uzdevums U1.1.3. 

Veicināt pedagogu 

konkurētspēju 

izglītības sistēmas 

optimizācijas un 

modernizācijas 

apstākļos 

8 0 5 3 63 

Uzdevums U1.1.4. 

Organizēt novada 

izglītības iestāžu 

mārketinga 

pasākumus  

2 0 2 0 100 

Uzdevums U1.1.5. 

Atbalstīt uz 

profesionālām 

vērtībām veidotu 

izglītības sistēmu 

ar mūsdienīgu 

saturu un 

metodēm 

10 0 3 7 30 

Uzdevums U1.1.6. 

Nodrošināt 

daudzveidīgu 

interešu izglītības 

programmu 

piedāvājumu 

5 0 5 0 100 

Uzdevums U1.1.7. 

Paplašināt 

neformālās 

izglītības iespējas 

5 0 4 1 80 

Uzdevums U1.1.8. 

Nodrošināt 

pilnveidotu 

mūžizglītības 

piedāvājumu 

15 0 11 4 73 

Uzdevums U1.1.9. 

Optimizēt 

izglītības iestāžu 

bāzes izmantošanu 

3 0 1 2 33 

Uzdevums U1.1.10. 

Sekmēt jauniešu 

iekļaušanos darba 

tirgū 

2 0 0 2 0 

Uzdevums U1.1.11. 

Veicināt 

sadarbības prakses 

piemērošanu 

bērnu un jauniešu 

izglītošanas un 

audzināšana 

procesā 

12 1 8 3 75 

Uzdevums U1.1.12. 
Uzlabot izglītības 

iestāžu fizisko vidi 
2 0 2 0 100 

Rīcības virziens RV1.2.  

Jauniešu sociālās 

un ekonomiskās 

kompetences 

izaugsmei 

labvēlīgās vides 

veidošana 

12 0 8 4 67 
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Uzdevums U1.2.1. 

Atbalstīt jauniešu 

attīstību veicinošo 

struktūru darbību 

un pasākumu 

organizēšanu  

12 0 8 4 67 

Rīcības virziens RV1.3.  

Lauku iniciatīvu 

un kopienu 

attīstības 

veicināšana 

6 0 5 1 83 

Uzdevums U1.3.1. 

Veicināt sociālā 

dialoga veidošanu 

ar aktīvākajiem 

novada 

sabiedrības 

pārstāvjiem  

6 0 5 1 83 

Rīcības virziens RV1.4.  

Sociālās 

atstumtības un 

nevienlīdzības 

mazināšana 

10 0 7 3 70 

Uzdevums U1.4.1. 

Veicināt sociālās 

izslēgtības 

mazināšanu 

novada sabiedrībā 

10 0 7 3 70 

Rīcības virziens RV1.5.  

Novada darba 

cilvēku 

drošumspējas 

paaugstināšana 

10 0 4 6 40 

Uzdevums U1.5.1. 

Veicināt 

pasākumus 

bezdarba līmeņa 

paaugstināšanas 

riska novēršanai 

10 0 4 6 40 

Vidējā termiņa 

prioritātes 
VP2 

Kvalitatīvas 

dzīves telpas 

pieejamības 

nodrošināšana 

novada teritorijā 

156 2 100 54 65 

Rīcības virziens RV2.1. 

Pieejamā un 

attīstību 

veicinošā 

pārvalde 

26 1 20 5 81 

Uzdevums U2.1.1. 

Pilnveidot 

pārvaldes 

struktūras modeli 

7 0 5 2 71 

Uzdevums U2.1.2. 

Uzlabot 

pašvaldības 

darbības 

efektivitāti 

13 1 10 2 85 

Uzdevums U2.1.3. 

Uzlabot 

pašvaldības 

pieejamību 

6 0 5 1 83 
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Rīcības virziens 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 

29 0 14 15 48 

Uzdevums U2.2.1. 

Uzlabot sniegto 

komunālo 

pakalpojumu 

pārvaldību 

8 0 3 5 38 

Uzdevums U2.2.2. 

Gādāt par veselīga 

dzeramā ūdens 

apgādes un 

kvalitatīvu 

notekūdeņu 

savākšanas un 

attīrīšanas 

pakalpojumu 

pieejamību novadā  

7 0 2 5 29 

Uzdevums U2.2.3. 

Nodrošināt 

kvalitatīvus un 

videi draudzīgus 

siltumapgādes 

pakalpojumus  

2 0 2 0 100 

Uzdevums U2.2.4. 

Nodrošināt 

efektīvu atkritumu 

apsaimniekošanas 

5 0 2 3 40 

Uzdevums U2.2.5. 

Nodrošināt 

pilnvērtīgas 

kvalitātes 

interneta, TV un 

mobilo sakaru 

pieejamību  

2 0 1 1 50 

Uzdevums U2.2.6. 

Nodrošināt 

nepārtrauktu un 

kvalitatīvu 

elektroenerģijas 

piegādi 

patērētājiem 

1 0 1 0 100 

Uzdevums U2.2.7. 

Nodrošināt 

kapsētu 

pakalpojumu 

pilnveidošanu 

4 0 3 1 75 

Rīcības virziens RV2.3. 
“Mājīga 

mājokļa” prakses 

piekopšana 

15 0 11 4 73 

Uzdevums U2.3.1. 

Veicināt 

dzīvojamo ēku 

energoefektivitātes 

paaugstināšanu 

7 0 5 2 71 
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Uzdevums U2.3.2. 
Vecināt mājokļa 

pieejamību 
8 0 6 2 75 

Rīcības virziens RV2.4. 

Plašs un pieejams 

sporta un aktīvas 

atpūtas 

piedāvājums 

15 0 10 5 67 

Uzdevums U2.4.1. 

Veicināt sporta 

norišu 

piedāvājuma 

daudzveidību 

15 0 10 5 67 

Rīcības virziens RV2.5. 

Ērtas 

socializācijas 

ārtelpas 

piedāvājums 

14 0 9 5 64 

Uzdevums U2.5.1. 

Veidot 

mūsdienīgas 

pieejamās 

publiskās 

teritorijas 

12 0 7 5 58 

Uzdevums U2.5.2. 

Paaugstināt 

iedzīvotāju 

līdzdalību 

koplietošanas 

teritoriju un 

objektu 

izveidošanā un 

uzturēšanā  

2 0 2 0 100 

Rīcības virziens RV2.6. 

Rezultatīvu un 

kvalitatīvu 

sociālo 

pakalpojumu un 

sociālās 

palīdzības 

pieejamība 

33 0 22 11 67 

Uzdevums U2.6.1. 

Pilnveidot sociālo 

pakalpojumu un 

sociālās palīdzības 

sniegšanu, 

piemērojot to 

personas 

vajadzībām un 

iznākuma 

efektivitātei   

28 0 18 10 64 

Uzdevums U2.6.2. 

Uzlabot sociālo 

pakalpojumu 

sniegšanas bāzi 

5 0 4 1 80 

Rīcības virziens RV2.7. 

Pieejamība 

vajadzībām un 

iespējam 

atbilstošiem 

veselība aprūpes 

pakalpojumiem 

8 1 4 3 63 

Uzdevums U2.7.1. 

Uzlabot 

pieejamību 

veselības aprūpes 

pakalpojumiem un 

to efektivitāti  

8 1 4 3 63 

Rīcības virziens RV2.8. 

Novada vides 

drošuma 

saglabāšana un 

pilnveidošana 

6 0 3 3 50 
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Uzdevums U2.8.1. 

Rīkot pasākumus 

vides risku 

samazināšanai un 

vides kvalitātes 

uzlabošanai 

6 0 3 3 50 

Rīcības virziens RV2.9. 
Novada telpas 

savienotības 

nodrošinājums 

10 0 7 3 70 

Uzdevums U2.9.1. 

Uzlabot novada 

transporta tīklu 

tehnisko stāvokļi 

4 0 3 1 75 

Uzdevums U2.9.2. 

Attīstīt gaisa 

transporta 

pieejamību laika 

attāluma 

samazināšanai 

2 0 2 0 100 

Uzdevums U2.9.3. 

Pilnveidot 

sabiedriskā 

transporta 

pieejamību novadā 

4 0 2 2 50 

Vidējā termiņa 

prioritātes 
VP3 

Novada 

ekonomiskā 

potenciāla 

izmantošanas 

efektivitātes 

celšana 

48 0 25 23 52 

Rīcības virziens RV3.1. 

Aktīvu un 

ilgtspējīgu 

ekonomisko 

darbību 

veicinošās vides 

nodrošināšana 

48 0 25 23 52 

Uzdevums U3.1.1. 

Veidot 

uzņēmējdarbības 

attīstībai labvēlīgu 

vidi un atbalsta 

sistēmu 

13 0 8 5 62 

Uzdevums U3.1.2. 

Uzņēmējdarbības 

popularizēšana 

Daugavpils 

novadā 

5 0 5 0 100 

Uzdevums U3.1.3. 

Atbalstīt 

mazattīstīto 

nozaru un jaunu 

ekonomiskās 

darbības formu 

pārstāvēšanu 

novadā  

18 0 5 13 28 

Uzdevums U3.1.4. 

Veidot atbalstu 

potenciālajiem un 

jaunajiem 

uzņēmējiem 

Daugavpils 

novadā 

5 0 1 4 20 

Uzdevums U3.1.5. 

Piesaistīt 

investīcijas 

uzņēmējdarbības 

attīstībai 

Daugavpils 

novadā 

7 0 6 1 86 
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Vidējā termiņa 

prioritātes 
VP4 

Novada kultūras 

un dabas telpas 

identitātes 

saglabāšana 

109 0 81 25 74 

Rīcības virziens RV4.1. 

Dabas kapitāla 

efektivitātes 

ilgtspējīgas 

saglabāšanas 

nodrošināšana 

19 0 10 9 53 

Uzdevums U4.1.1. 

Saglabāt novada 

lauku teritorijām 

raksturīgās 

ainavas 

6 0 3 3 50 

Uzdevums U4.1.2. 

Veicināt novada 

dabas resursu 

potenciāla 

uzlabošanu un to 

ilgtspējīgu 

izmantošanu 

13 0 7 6 54 

Rīcības virziens RV4.2. 

Novada kultūras 

telpas 

piemērojamība 

sociālās piederības 

un sociālā 

radošuma 

attīstības 

veicināšanai 

28 0 21 7 75 

Uzdevums U4.2.1. 

Nodrošināt 

efektīvu kultūras 

procesa  

pārvaldību 

8 0 6 2 75 

Uzdevums U4.2.2. 

Nodrošināt 

modernas fiziskās 

vides pieejamību 

novada kultūras 

telpā 

2 0 1 1 50 

Uzdevums U4.2.3. 

Plašāk iesaistīt 

sabiedrību 

kultūrvides 

veidošanā 

6 0 3 3 50 

Uzdevums U4.2.4. 

Piedalīties 

Dziesmu un deju 

svētku  ciklā un to 

sagatavošanas 

procesā.  

6 0 6 0 100 

Uzdevums U4.2.5. 

Nodrošināt 

līdzsvarotu, 

kvalitatīvu 

bibliotēku 

pakalpojumu 

pieejamību   

4 0 3 1 75 

Uzdevums U4.2.6. 

Stiprināt novada 

bibliotēku 

izglītības un 

informācijas 

centra lomu 

2 0 2 0 100 

Rīcības virziens RV4.3. 

Vietējās 

kultūrvides 

identitātes 

izmantošana 

novada 

teritorijas 

konkurētspējas 

celšanai 

62 3 50 9 85 
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Uzdevums U4.3.1. 

Sekmēt novada 

atpazīstamības 

uzlabošanu 

11 0 7 4 64 

Uzdevums U4.3.2.  

Veicināt novada 

nemateriālā 

kultūrmantojuma 

tradīciju 

saglabāšanu, 

nodrošināt to 

popularizēšanu un 

pārmantojamību 

9 0 9 0 100 

Uzdevums U4.3.3.  

Stiprināt 

iedzīvotāju lokālo 

patriotismu un 

piederības sajūtu 

Daugavpils 

novadam 

4 1 3 0 100 

Uzdevums U4.3.4.  

Nodrošināt dažādu 

novada 

sabiedrības grupu 

pieejamību 

kultūras 

pasākumiem un 

profesionālajai 

mākslai 

6 0 5 1 83 

Uzdevums U4.3.5.  

Atbalstīt 

iedzīvotāju 

iesaistīšanos 

mūžizglītības 

procesā ar 

darbošanos 

amatiermākslas  

kolektīvos un 

interešu grupās   

4 0 4 0 100 

Uzdevums U4.3.6.  

Sekmēt novadā 

dzīvojošo Latgales 

tradicionālo 

etnisko grupu 

kultūras attīstību 

7 0 6 1 86 

Uzdevums U4.3.7. 

Veicināt 

novadpētniecības 

struktūru darbības 

efektivitātes 

palielināšanu 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

saglabāšanas un 

pieejamības 

nodrošinājumā 

12 1 10 1 92 

Uzdevums U4.3.8.  

Sekmēt novada  

kultūras 

mantojuma 

objektu 

aizsardzību, 

saglabāšanu un 

popularizēšanu 

5 1 2 2 60 
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Uzdevums U4.3.9. 

Veicināt novada 

iedzīvotāju 

līdzatbildību 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

autentiskuma 

saglabāšanā 

4 0 4 0 100 

 

4.Secinājumi  
 

Tabula „Pārskats par Daugavpils novada Attīstības programmas Rīcības plāna 

īstenošanu” ļauj secināt, ka uzraudzības periodā tika uzsākta lielākās daļas paredzēto 

pasākumu ieviešana, tika realizēti daži ikgadējie pasākumi. 

Visveiksmīgāk notiek vidējā termiņa prioritātes „Novada kultūras un dabas telpas 

identitātes saglabāšana” (VP4) īstenošana – tās izpilde ir novērtēta uz 74% un ir uzsākta 

realizācija lielākai daļai tās sasniegšanai paredzēto uzdevumu. Labi realizācijas rādītāji ir arī 

vidējā termiņa prioritātes „Kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības nodrošināšana novada 

teritorijā” (VP2) un vidējā termiņa prioritātes „Novada cilvēkkapitāla produktivitātes 

palielināšana” (VP1) pasākumu ieviešanas intensitātei – izpilde sasniedz 65% un 63% 

attiecīgi. Salīdzinoši zems progress vidējā termiņa prioritātes „Novada ekonomiskā potenciāla 

izmantošanas efektivitātes celšana” (VP3) īstenošanā, kas norāda arī uz to, ka pašvaldības un 

komersantu sadarbība ir vēl tikai veidošanās sākumposmā.  

Nevienā no Rīcības virzieniem nenotika darbs, kas aptvertu visas to uzdevumu 

īstenošanai paredzētās darbības. Īpaši intensīvs un kompleksais darbs izskatāmajā periodā 

notika šādos Rīcības virzienos: RV4.3. Vietējās kultūrvides identitātes izmantošana novada 

teritorijas konkurētspējas celšanai, RV1.3. Lauku iniciatīvu un kopienu attīstības veicināšana 

un RV2.1. Pieejamā un attīstību veicinošā pārvalde. Bet ir uzdevumi, kuru izpildei bija 

pievērsta ļoti maza uzmanība (U3.1.4. Veidot atbalstu potenciālajiem un jaunajiem 

uzņēmējiem Daugavpils novadā) vai arī vispār nebija veikta neviena darbība (U1.1.10. 

Sekmēt jauniešu iekļaušanos darba tirgū), kaut jomas, kuras tās iezīmē, ir ļoti aktuālas 

attīstības virzīšanai novada teritorijā. 

 

Tabulā „Daugavpils novada attīstības programmas vidēja termiņa prioritāšu 

sasniedzamības rezultāti” var redzēt, ka virknei rādītāju ir negatīva tendence attiecībā pret 

plānoto vērtību. Bet vērtējot novada Attīstības programmas ieviešanas efektivitāti, jāņem vērā 

vispārējā sociālekonomiskās tendences gan reģionā, gan valstī.   

Saskaņā ar Centrālā statistikas pārvaldes datiem skolēnu skaits Daugavpils novada 

vispārējas pamatizglītības un vispārējās vidējas izglītības iestādēs turpina samazināties. Tāda 

tendence ir novērojama visā Latgales reģionā. Izglītojamo skaits palielinājās tikai republikas 

pilsētās, Rīgas un Pierīgas reģionos, līdz ar iedzīvotāju tendenci migrēt no lauku teritorijām 

uz republikas vai novadu pilsētām, kā arī uz Rīgu darba vai mācību dēļ. Šajā gadījumā 

izglītojamo skaita samazinājums ir proporcionāls iedzīvotāju kopskaita kritumam Daugavpils 

novadā.  

Pamatskolas absolventu īpatsvars no 2017. gada strauji krities, kas ir skaidrojams ar 

kopējo izglītojamo skaita kritumu. Toties dati par 2019. gadu liecina, ka skolēnu skaits, kas 

turpina izglītību Daugavpils novada vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, sāk 

uzlaboties. Vidusskolu absolventu skaits ir samazinājies kopā ar pamatskolas absolventu 

skaitu un pēdējos gados nemainās. Daugavpils novada jaunieši profesionālo izglītību izvēlas 

iegūt lielākās pilsētās, piemēram, Daugavpils pilsētā, kur izglītības programmu izvēle ir daudz 

plašāka. Savā ziņā izglītojamo skaita sarukums ir ietekmējis arī skolas ēku atjaunošanu, 

pēdējo četru gadu laikā tika rekonstruēta/renovēta tikai viena izglītības iestāde.  

Viena no novada iedzīvotāju iezīmīgam īpatnībām ir aktīvs dzīvesveids. Tāpēc sporta 

pasākumu dalībnieku skaits nesamazinās pat iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ. Jauniešiem 

rīkotu pasākumu daudzums un to dalībnieku skaits arī nekļuva mazāks, kas norāda uz labi 

organizēto darbu ar jaunatni. 
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Salīdzinot ar 2016.gadu novadā pieauga arī NVO skaits, kas parāda sabiedrības 

uzdrošināšanas un sabiedriskās atbildības līmeņa pieaugumu, kur liela nozīme bija sabiedrības 

iniciatīvu atbalsta veicinošo darbību veiksmīgai izvēlei. Šajā sakarā jāmin arī darbu 

mūžizglītības un sociālās palīdzības jomā.  

Novadā izdevās saglabāt profesionālās izglītības piedāvājumu, kā arī palielināt  

pieejamo mūžizglītības programmu skaitu. 

Apskatāmajā laikposmā samazinājās bezdarbnieku skaits novadā, t.sk. ilgstošo 

bezdarbnieku skaits, kā arī iedzīvotāju skaits, kuriem ir piešķirts trūcīgas personas statuss. 

Mazāks palika arī bērnu skaits, kuriem sniegti ārpusģimenes aprūpes pakalpojumi.  

Kopš 2016. gada riska ģimeņu skaits novadā ir samazinājies, bet 2019. gadā 

salīdzinājumā 2016. gadu par 4 audžuģimenēm kļuva vairāk. 

Secinājums par VP1 izpildi: uz kopēju tendenču fona kopumā novada cilvēkkapitāla 

produktivitātes palielināšana notiek veiksmīgi.  

 

Izskatāmajā periodā novada pašvaldības ieņēmumi palielinājās, kas norāda uz 

veiksmīgu investīciju piesaisti un pieejamo finanšu plānošanu. Palielinājās arī pašvaldības 

ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. 

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieslēgto patērētāju skaits, kā arī 

ciemu skaits ar īstenotājiem ūdenssaimniecības projektiem ir palielinājies, kas uz 

demogrāfisko rādītāju krituma fona liecina par novada iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanos. 

Neskatoties uz veiksmīgi īstenotājiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem, 

pagaidām tirgus cenas un līdz galam vēl neatrisinātās centralizēto sistēmu problēmas neļauj 

pašvaldībai panākt tādas komunālo pakalpojumu pašizmaksas, lai veidotu iedzīvotājiem 

draudzīgāku tarifu plānu. Tomēr progress jau ir saredzams – pakāpeniski modernizējot 

siltumavotu elementus un uzlabojot siltumtrases, pašvaldībai izdevās samazināt 

siltumapgādes pakalpojumu tarifu. 2019. gadā vidējais tarifs novadā bija gandrīz divas reizes 

mazāks nekā 2016.gadā.   

Uz panākumiem sadarbībā starp pašvaldību un iedzīvotājiem norāda progress 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizācijā. 

Savākto sadzīves atkritumu daudzuma pieaugums nav tikai vispārējās tendences 

atspoguļojums, bet rezultāts tam, ka izdevās noslēgt līgumus par atkritumu izvešanu ar lielāku 

fizisko un juridisko personu skaitu. 

Sakoptu kapsētu skaits novadā pēdējo gadu periodā ir stabils un norāda uz pastāvošo 

sadarbību šajā jomā starp pašvaldību un sabiedrību (t.i., sabiedriskajām organizācijām, 

baznīcu draudzēm u.c.). 

Kopš 2016. gada samazinās sociālai palīdzībai izmantojamie finanšu līdzekļi, bet 

sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits kļuvis mazāks tikai 2019. gadā. No vienas puses, tas 

norāda uz izmaiņām sociālās palīdzības sniegšanas kārtībā, bet no otras puses, - uz to, ka 

sociālo problēmu skaits nesamazinās vēlamos tempos un nav tieši saistīts ar iedzīvotāju skaita 

kritumu. Perioda beigās palielinājās sociālo pakalpojumu sniegšanas objekts un līdz ar to arī 

novadā pieejamo sociālais pakalpojumu skaits. Veiksmīgi piesaistītie ES līdzekļi palīdzēja 

saglabāt novada iedzīvotājiem pieejamo ģimenes ārstu un feldšeru punktu skaitu. 

Apskatāmajā laika posmā novadā turpināja samazināties noziedzīgu nodarījumu skaits, kas 

daļēji ir arī pašvaldības sociālā dienesta aktīvas darbības rezultāts. 

Salīdzinājumā ar 2016. gadu reģistrēto ugunsgrēku skaits ir samazinājies, bet vēl 

joprojām ir augsts. Līdzīga tendence vērojama gan Latgales reģionā, gan Latvijā kopumā, ko 

ietekmēja vairāki faktori, t.sk. zemāks gada vidējais nokrišņu daudzums, pamesto un sliktā 

tehniskā stāvoklī esošo ēku skaits, u.c.. 

Pateicoties sadarbības projektiem, publiski pieejamo sporta objektu skaits novadā 

pieauga. Piesaistīto ES līdzekļu un īstenoto sabiedrības iniciatīvu rezultātā paplašinājās 

publisko atpūtas un rekreācijas vietu skaits un uzlabojās esošās rekreācijas infrastruktūras 

kvalitāte - bērnu rotaļlaukumi, saieta un atpūtas vietas ciemos un pie ūdens u.tml.. Šādu 

darbību veicināja arī pieprasījuma pieaugums pēc publiskās infrastruktūras brīva laika 

pavadīšanai gan no iedzīvotāju puses, gan no tūristu un citu kategoriju atpūtnieku puses. 
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Ceļu satiksmes negadījumu skaits ievērojami pieauga, kas lielā mērā ir izskaidrojams 

ar īpaši lielu ceļu (t.sk.starptautisko tranzītceļu) garumu Daugavpils novada teritorijā, lielas 

pilsētas tuvumu, kā arī norāda uz neapmierinošo ceļu stāvokļi. Pēc datiem var secināt, ka ceļu 

stāvoklis novada teritorijā turpina pasliktināties daudz straujāk, nekā izdodas veikt ceļu 

infrastruktūras uzlabošanu. 

Sabiedriskā transporta maršrutu garums palika nemainīgs. Vidējais sabiedriskā 

transporta reisu skaits novada pagastu centros diennakts laikā saglabājās kritiski mazs 

salīdzinot ar 2012.gadu. Kaut arī 2019.gadā bija atrasta iespēja nākt pretim sabiedrības 

mobilitātes vajadzībām un nedaudz palielināt maršrutu skaitu. 

Vidējais novada mājaslapas apmeklētāju skaits pakāpeniski turpina pieaugt, norādot 

uz sabiedrības vēlmi iegūt sev vajadzīgo informāciju vai pašvaldības aktualitātes, izmantojot 

virtuālo vidi. 

Novada pašvaldība nepiedāvā savus individualizētos e-pakalpojumus, bet iespējama e-

saziņa, izmantojot šādu platformu risinājumus - latvija.lv, epakalpojumi.lv, e-loms, BIS utt. 

Pašvaldībai ir arī elektroniskie pakalpojumu pieprasīšanas un sniegšanas kanāli – e-pasts, e-

adrese, tiešsaistes forma portālā. 

Secinājums par VP2 izpildi: pieejamie dati parāda, ka kopumā darbs pie kvalitatīvas 

dzīves telpas pieejamības nodrošināšana novada teritorijā norit izvēlētajā virzienā. Esošās 

negatīvas tendences un zems pozitīvu izmaiņu temps norāda uz problēmu dziļumu, kā arī 

reģionālo raksturu.  

 

Dati parāda, ka nedaudz samazinājās mikrouzņēmumu skaits, toties vidējo uzņēmumu 

skaits palika nemainīgs, kas sarežģītajā ekonomiskajā situācija ir labs rādītājs. Samērā stabils 

bija arī pašnodarbināto personu skaits. Bet mazo uzņēmumu skaits izskatāmajā periodā 

pieauga, kas liecina par sabiedrības ekonomiskās drosmes pieaugumu. Aktīvāki kļuva arī 

mājražotāji. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits atspoguļo iedzīvotāju skaita izmaiņas. 

Reģistrēto kultūraugu platības pieaugums un neizmantotās lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes platības samazinājums norāda uz aktīvāku zemes īpašnieku iesaisti ekonomiskajā dzīvē 

un savu resursu izmantošanā.  

Krasi uzlabojās aktivitāte tūrisma jomā – pieauga tūristu piesaistes mītņu un novada 

teritorijā esošo tūrisma maršrutu skaits, kā rezultātā palielinājās apkalpoto tūristu skaits. 

Ekspluatācijā nodoto jaunu objektu platības svārstījās ir saistītas ar lielmēroga pašvaldības, 

valsts, kā arī komersantu ES programmu projektu īstenošanas periodiem. 

Secinājums par VP3 izpildi: pieejamie dati parāda, ka novada ekonomiskā potenciāla 

izmantošanā kopumā ir vērojamas pozitīvas izmaiņas. 

 

Vērtējamā periodā bibliotēku apmeklētāju skaits un māksliniecisko kolektīvu 

dalībnieku skaits gandrīz nemainījās, neskatoties uz novada iedzīvotāju skaita izmaiņu 

negatīvām tendencēm, kas liecina par labi organizētu kultūras nozares darbu, pozicionētu 

bibliotēku lomu un vietējo iedzīvotāju interesēm. Muzeju apmeklētāju skaits krasi svārstījās, 

atspoguļojot jaunu piedāvājumu ieviešanu periodus. Tomēr kultūras pasākumi bija vājāk 

apmeklēti nekā iepriekšējos gados, norādot uz pašvaldības darbības uzlabošanas jomu. 

Atskaites periodā aktīvāk tika veikta pašvaldības īpašumā/valdījumā esošo 

kultūrvēsturisko objektu/teritoriju sakārtošana.  

Atjaunoto mežu kopplatība 2019.gadā ievērojami pieauga, norādot uz 

mežsaimniecības nozares aktivizēšanos novada teritorijā. Ezeru/upju gultnes tīrīšanas un/vai 

krastu sakārtošanas projektu skaits bija minimāls. 

Degradēto teritoriju/objektu skaits pēdējo gadu laikā svārstījās, kas norāda uz 

pašvaldības apņemšanās precīzāk apzināties savas teritorijas vājās puses un izmantot iespējas 

piesaistīt investīcijas degradēto teritoriju revitalizācijai un pārveidošanai uzņēmējdarbības 

vajadzībām. Veiksmīgi īstenoto projektu rezultātā šo ieceri izdevās arī realizēt. 

Secinājums par VP4 izpildi: pieejamie dati parāda, ka novada kultūras un dabas telpas 

identitātes saglabāšanas jomā kopumā ir vērojamas pozitīvas izmaiņas. 
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Konstatētās tendences lielā mērā sakrīt ar iedzīvotāju viedokli, kas bija iegūts laika 

posmā no 2016.gada 1.marta līdz 1.aprīlim organizētajā Daugavpils novada attīstības 

programmas īstenošanas uzraudzībā iedzīvotāju aptaujā anketā. Lielākā daļa anketējamo 

iedzīvotāju ievēroja pozitīvas pārmaiņas: 

- komunālajā saimniecībā (ūdens un siltumapgāde, kanalizācija, atkritumi) - 164 

anketas pārsvarā no Medumu, Sventes, Demenes, Tabores un Vecsalienas pagasta, 

- kultūrā 155 anketas galvenokārt no Biķernieku, Sventes, Demenes, Medumu un 

Ambeļu pagasta, 

- vides sakoptībā - 131 anketas pārsvarā no Līksnas, Medumu, Biķernieku pagasta, 

- infrastruktūrā (ceļi, komunikācijas) 116 anketas pārsvarā no Tabores, Līksnas, 

Laucesas pagasta. 

Pamanītas izmaiņas arī jomā “Sociālie pakalpojumi” (86), it īpaši Biķernieku, 

Laucesas, Līksnas pagastā. Demenes, Medumu, Sventes pagasta iedzīvotāji akcentēja arī 

izmaiņas tādās jomās kā “Sports un aktīvā atpūta” (80) un “Tūrisms” (81). Ekonomiskajās 

jomā pozitīvas izmaiņas tika pārliecinoši atzīmētas tikai lauksaimniecībā (46) – pārsvarā 

Laucesas, Salienas, Dubnas, Vaboles pagastā. Ļoti priecē, ka daudzās anketās ir pamanīti un 

īpaši atzinīgi ir novērtēti novada mēroga aktivitātes – novada dienu pasākumi, zemnieku 

vakara tirdziņš Daugavpils pilsētā, skolēnu vasaras nodarbinātība, kultūras pasākumi Višķu 

estrādē un daži citi.  

 

2017.-2019.gada aktivitātes un rezultāti ļauj secināt, ka novada pašvaldības darbība ir 

vērsta uz novada Attīstības programmas īstenošanu. 

 

 

5.Priekšlikumi  
1. Ņemot vērā, ka Attīstības programmas plānošanas periods ir beidzies un ir jāuzsāk jauna 

attīstības dokumenta izstrāde, kā arī ņemot vērā, ka problēmu loks nesamazinās līdz ar 

Attīstības programmā paredzēto darbību izpildi, neveikt kardinālas izmaiņas Attīstības 

programmas Rīcības plānā, kas palīdzētu neizjaukt iegūto rezultātu secīgumu. 

2. Neizmantot attīstības plānošanas dokumenta īstenošanas uzraudzībai pozīciju „Lauku 

saimniecību skaits”, jo Centrālās statistikas pārvaldes Lauksaimniecības statistikas daļā, kā arī 

Lauku atbalsta dienesta datu bāzē kopš 2016.gada šādi dati nav atrodami, t.sk. novadu 

griezumā. 

   

 

 

 

Sagatavoja: 

Daugavpils novada domes  

Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļa  

 

 

 


