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1. Novadu veidojošās pilsētas un pagasti  

Pašlaik esošais 

novads, 

republikas pilsēta 

Pilsēta, pagasts 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss, 

vienības 
(vieta 110 grupā, sākot ar lielāko rādītāju; 

republikas pilsētai vieta 9 grupā)  
Valsts reģionālās attīstības aģentūras dati 

2014 2015 2016 2017 

Daugavpils 

novads 

1. Ambeļu pagasts 

2. Biķernieku pagasts 

3. Demenes pagasts 

4. Dubnas pagasts 

5. Kalkūnes pagasts 

6. Kalupes pagasts 

7. Laucesas pagasts 

8. Līksnas pagasts 

9. Maļinovas pagasts 

10. Medumu pagasts 

11. Naujenes pagasts 

12. Nīcgales pagasts 

13. Salienas pagasts 

14. Skrudalienas pagasts 

15. Sventes pagasts 

16. Tabores pagasts 

17. Vaboles pagasts 

18. Vecsalienas pagasts 

19. Višķu pagasts 

-1,179  

(101) 

-1,101  

(100) 

-1,119  

(99) 

-1,100  

(98) 

Daugavpils 

pilsēta 

20. Daugavpils pilsēta -1,392 

(8/9) 

-1,621 

(8/9) 

-1,719 

(8/9) 

-1,798 

(9/9) 

Ilūkstes novads 21. Bebrenes pagasts 

22. Dvietes pagasts 

23. Eglaines pagasts 

24. Ilūkstes pilsēta 

25. Pilskalnes pagasts 

26. Prodes pagasts 

27. Subates pilsēta 

28. Šēderes pagasts 

-0,677  

(84) 

-0,905  

(93) 

-0,750  

(92) 

-0,803  

(92) 

 

2. Apvienotā Daugavpils novada teritorijas raksturojums 

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” jaunveidojamo pašvaldību teritoriju izpētes darba materiāls 

 

Daugavpils ir lielākā Latgales pilsēta. Pēc iedzīvotāju skaita tā ir otra lielākā Latvijas pilsēta un 

nozīmīgs tās ekonomiskais centrs, kur krustojas svarīgas starptautiskā transporta maģistrāles. 

Daugavpils izvietojusies Daugavas krastos apmēram 3 stundu brauciena attālumā no Rīgas,1 tikai 20 

minūšu braucienā no Lietuvas un 30 minūšu – no Baltkrievijas robežas. Pierobežas novietojums bijis 

iemesls arī multietniskai videi, kas pilsētā veidojusies, līdzās sadzīvojot latviešiem, ebrejiem, 

baltkrieviem, poļiem un krieviem. 

Par lielāku centru Daugavpils (toreiz Dinaburga) izveidojās jau Livonijas laikā, kļūdama par 

vienu no Livonijas ordeņa zemju pārvaldnieku rezidencēm. Pēc Livonijas sabrukuma Daugavpils kļuva 

par Inflantijas jeb Poļu Vidzemes (tagadējā Latgale) administratīvo centru. Uz pašreizējo vietu – 17 km 

lejup upes tecēšanas virzienā – Daugavpils tika pārcelta pēc nopostīšanas krievu karaspēka iebrukuma 

laikā (1577. g.). 1582. gadā Daugavpils ieguva pilsētas statusu, bet pēc iekļaušanas Krievijā (1772. g.) 

no Inflantijas vaivadijas centra tā kļuva par ievērojami mazāka apriņķa centru, vispirms Pleskavas, bet 

                                                      
1 Ar ātrvilcienu Rīga no Daugavpils sasniedzama 2 stundās 42 minūtēs.  



Pašvaldības profils — DAUGAVPILS NOVADS 

3 

no 1804. līdz 1917. gadam – Vitebskas guberņā. Daugavpils stratēģiskā nozīme pieauga 19. gadsimta 

sākumā, kad cara valdība, baidoties no Napoleona ekspansijas, uzsāka šeit tiem laikiem moderna 

cietokšņa būvi, kas turpinājās līdz pat 1833. gadam. Pilsētas tagadējā centra izbūve sākās 1826. gadā 

pēc Pēterburgā apstiprināta plāna, tomēr īstu uzplaukumu pilsēta piedzīvoja tikai pēc tam, kad to 

sasniedza dzelzceļš (1860. g.). Daugavpils kļuva par nozīmīgu Krievijas impērijas dzelzceļu mezglu, 

kur krustojās Pēterburgas–Varšavas, Orlas–Rīgas un Daugavpils–Radvilišķu–Liepājas dzelzceļa līnijas. 

19. un 20. gadsimta mijā tā bija lielākais tirdzniecības un rūpniecības centrs Vitebskas guberņā. Strauji 

attīstījās arī Daugavpils piepilsētas. Daugavas pretējā krastā – Kurzemes guberņā esošā Grīva, kas 

pilsētas statusu ieguva 1912. gadā, iedzīvotāju skaita ziņā (12,8 tūkst.) Pirmā pasaules kara priekšvakarā 

jau trīskārt pārsniedza apriņķa centru Ilūksti. Mežciemā pie 1883. gadā izveidotās Poguļankas 

dziedinātavas bija izaudzis pilsētas lielākais vasarnīcu rajons. Iedzīvotāju skaita ziņā Daugavpils bija 

kļuvusi par otru lielāko Latvijas pilsētu (kopā ar piepilsētām tas tuvojās 130 tūkst.). Pirmā pasaules kara 

laikā uz Krievijas vidieni tika evakuēti pilsētas lielākie uzņēmumi ar visiem strādniekiem, un pilsētas 

iedzīvotāju skaits samazinājās četrkārtīgi. Latvijas brīvvalsts laikā pilsēta tika atjaunota, tomēr 

pirmskara apgrozījums nozīmīgajā dzelzceļa mezglā tranzītkravu plūsmas samazinājuma dēļ netika 

sasniegts. Ar 45 tūkst. iedzīvotājiem (1935. g.) Daugavpils bija nozīmīgākais Latgales saimnieciskais 

centrs un trešā lielākā pilsēta Latvijā.  Otrajā pasaules karā (1944. g.) lielākā daļa pilsētas tika nopostīta. 

Pēckara gados to atjaunoja atbilstoši padomju varas pamatnostādnēm, uzsvaru liekot uz industrializāciju 

un neizteiksmīgu tipveida daudzdzīvokļu ēku būvniecību, lielu daļu rūpnīcu strādnieku piesaistot ārpus 

Latvijas. Ap pilsētas vēsturisko centru izauga piecu un deviņu stāvu ēku mikrorajoni, bet Cietoksnī un 

pilsētas pievārtē (Locikos) iekārtojās padomju armija, izveidojot šeit lielu gaisa spēku bāzi un karaskolu. 

Pilsēta kļuva par nozīmīgu PSRS ķīmiskās un mašīnbūves rūpniecības centru. Lielākā no jaunuzceltajām 

pilsētas rūpnīcām ražoja ķīmisko šķiedru un nodarbināja vairāk nekā 6 tūkst. strādnieku. Daugavpilī, 

kas vienlaikus bija gan republikas nozīmes pilsēta, gan rajona centrs, tika veidotas ne tikai rajona 

teritoriju apkalpojošas iestādes un dienesti, bet kā Latgales reģiona lielākajā pilsētā – arī reģionālas 

nozīmes iestādes, to skaitā viena no lielākajām Latvijas slimnīcām. Daugavpils bija nozīmīgs centrs arī 

piegulošo Lietuvas un Baltkrievijas rajonu iedzīvotājiem. Pilsētas iedzīvotāju skaits 90. gadu sākumā 

pārsniedza 127 tūkstošus.   

Pēc neatkarības atjaunošanas sākās sarežģītais pārejas process no brūkošās komandekonomikas 

uz brīvā tirgus ekonomiku. Daugavpilij kā lielam industriālam centram bija jātiek galā ar grandiozo 

padomju laika mantojumu. Vairākums uzņēmumu zemās efektivitātes, pieredzes un investīciju trūkuma 

dēļ nespēja pielāgoties darbībai apstākļos, kur visu nosaka konkurētspēja. Pāreju uz brīvo tirgu izdevās 

pārdzīvot vien retajam no lielajiem Daugavpils uzņēmumiem. Daugavpiliešu ciešās saites ar grūti 

prognozējamo Austrumu kaimiņu, no vienas puses, ļāva ilgāk saglabāt ražošanu padomju laikā 

veidotajos Daugavpils uzņēmumos, bet, no otras puses, tas traucēja savlaicīgi tiem pārorientēties uz 

prognozējamāko, taču asākai konkurencei pakļauto Rietumu tirgu. Arī jauni uzņēmumi veco vietā 

Daugavpilī veidojās gausāk nekā citur Latvijā. To apliecina arī uzņēmējdarbībā radītās pievienotās 

vērtības2 izcelsmes analīze Daugavpilī. Septiņi no desmit lielākajiem pilsētas uzņēmumiem ir valsts vai 

pašvaldības kapitālsabiedrības: “Latvijas dzelzceļš” (pievienotā vērtība Daugavpilī – 16,8 milj. EUR), 

Daugavpils reģionālā slimnīca (16,7 milj. EUR), “LDz Ritošā sastāva serviss” (12,8 milj. EUR), “LDz 

Cargo” (8,6 milj. EUR), “Sadales tīkls” (6,6 milj. EUR), Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca 

(5,9 milj. EUR), “Daugavpils satiksme” (4,7 milj. EUR). Zīmīgi, ka Liepājā, kur iedzīvotāju ir 1,2 reizes 

mazāk nekā Daugavpilī, bet pievienotā vērtība – 1,3 reizes lielāka, starp desmit lielākajiem 

uzņēmumiem privātie ir septiņi. Uzteicams ir fakts, ka daugavpiliešiem izdevies saglabāt rūpniecības 

vadošo lomu pilsētas ekonomikā. Tam apliecinājums ir lielākie privātie uzņēmumi,3 kas pilsētā darbojas 

                                                      
2 Šeit un turpmāk termins “pievienotā vērtība” attiecināts uz “Karšu izdevniecības Jāņa sēta” aprēķiniem par 

attiecīgajā teritorijā darbojošos uzņēmumu (ar vismaz 70 tūkst. EUR apgrozījumu) vietējo vienību 2017. gadā 

radīto pievienoto vērtību.  
3 Daugavpils apkaimē darbojas tikai viens uzņēmums, kura pievienotā vērtība gadā pārsniedz 3 milj. EUR. Tā ir 

“Latrostrans” naftas pārsūknēšanas stacija Šēderē (5,8 milj. EUR). 
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tieši rūpniecībā: “Zieglera mašīnbūve” (pievienotā vērtība – 5,8 milj. EUR), “East Metal” (5,6 milj. 

EUR), “Axon Cable” (4,9 milj. EUR). Tomēr Daugavpils neizmantotais uzņēmējdarbības potenciāls vēl 

ir ļoti liels. Gan pilsētas, gan apkārtējo novadu pašvaldības nav spējušas pietiekamā mērā piesaistīt 

privātās investīcijas, lai Daugavpilī un tās apkaimē būtu pieejamas labi apmaksātas darba vietas un 

iedzīvotājiem nebūtu jādodas uz citiem reģioniem, kur ekonomiskā aktivitāte ir lielāka (iedzīvotāju 

skaits Daugavpilī kopš 90. gadu sākuma samazinājies par 35%, noslīdot līdz 82,6 tūks. 2019. g.). 

Liels izaicinājums Daugavpils un tās apkaimes pašvaldībām ir laika garam neatbilstošās un pilnīgi 

nolietotās, galvenokārt padomju laikā būvētās infrastruktūras un dzīvojamā fonda apsaimniekošana. 

Pateicoties ES fondu atbalstam, pēdējo gadu laikā šajā jomā daudz paveikts, īpaši Daugavpils cietokšņa 

vēsturiskās apbūves atjaunošanā, ielu un komunikāciju pārbūvē, kā arī sabiedrisko ēku renovācijā. 

Tomēr ne vienmēr valsts un pašvaldības investīcijas ir bijušas pietiekami rūpīgi izsvērtas. Spilgtākais 

piemērs tam ir daudzās skolu ēkas, kas vairākumā gadījumu tika renovētas, nerēķinoties ar trīskāršo 

skolēnu skaita samazinājumu. Daugavpils un tās apkaimes pašvaldības nav pašpietiekamas, tāpēc saņem 

dotācijas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Augošās izmaksas publisko pakalpojumu tīkla 

uzturēšanai, kas, samazinoties iedzīvotāju skaitam, kļūst aizvien neefektīvāks, neļauj pašvaldībām 

atvēlēt vairāk līdzekļu svarīgas infrastruktūras, to skaitā ceļu, uzturēšanai. Risinājums – koncentrēt 

dārgākos no pakalpojumiem vietās ar pietiekamu iedzīvotāju skaitu – tiek ieviests daudz gausāk, nekā 

to prasa reālā situācija. Administratīvā reforma paredz, veidot Daugavpils novadu, apvienojot 

Daugavpils un Ilūkstes novadu ar Daugavpils pilsētu, pārliekot akcentu no bieži vērojamās 

neproduktīvās savstarpējās šo pašvaldību konkurences uz integrētu un racionālu kopīgo resursu un 

pozitīvās pieredzes izmantošanu. Šis piedāvājums no Daugavpils apkaimes iedzīvotāju sasniedzamības 

viedokļa ir tuvs optimālajam. Tikai dažiem no pašlaik Daugavpils novadā esošajiem pagastu centriem 

Daugavpils nav tuvākais attīstības centrs (Nīcgalei tie ir Līvāni; Dubnai, Višķiem un Ambeļiem – Preiļi; 

Biķerniekiem un Salienai – Krāslava), taču, ņemot vērā, ka visi šie pagasti, tāpat kā viss tagadējais 

Ilūkstes novads, vairāk nekā 40 gadus (līdz 2009. g.) bija Daugavpils rajonā, vēsturiski izveidojusies 

saikne ar Daugavpili šo pagastu iedzīvotājiem ir daudz dziļāka, nekā ar laika ziņā ātrāk sasniedzamiem 

Preiļiem vai Līvāniem. Lai arī Daugavpils pilsēta administratīvi līdz šim neietilpa ne Daugavpils rajonā, 

ne 2009. gadā izveidotajā novadā, rajona administratīvās iestādes atradās Daugavpilī, bet to iedzīvotāju 

nozīmīgākā daļa strādāja, mācījās, brauca iepirkties vai izmantot citus pakalpojumus Daugavpilī, kuras 

ekonomiskais potenciāls vairākkārt pārsniedza citus Latgales attīstības centrus. Kaut gan 2009. gadā 

izveidotā Ilūkstes novada (6,8 tūkst. iedzīvotāju 2018. g.) centrs atrodas Ilūkstes pilsētā, kas no 

Daugavpils ir 26 kilometru attālumā, liela daļa iedzīvotāju arī no šī novada ikdienā dodas uz Daugavpili. 

Ilūkstē ir vidusskola un pat nesen uzcelts peldbaseins, tomēr pilsētiņa ar 2,3 tūkst. iedzīvotāju un 

uzņēmējdarbībā radītu pievienoto vērtību tikai 2 milj. EUR apmērā (salīdzinājumam Daugavpilī un tās 

piepilsētas teritorijā – 285 milj. EUR) nespēj piedāvāt tādas iespējas kā Daugavpils. Jāatzīmē, ka Ilūkstes 

“ziedu laiki” bija Pirmā pasaules kara priekšvakarā, kad tajā bija divreiz vairāk iedzīvotāju (4,1 tūkst.) 

un tā bija apriņķa centrs Kurzemes guberņā, kurā kā vienā no trim Baltijas guberņām bija no Latgales, 

kas toreiz ietilpa Vitebskas guberņā, atšķirīga pārvaldes iekārta un likumi. Kara laikā Ilūkstes lielākā 

daļa tika nopostīta. Latvijai kļūstot par neatkarīgu valsti, reizē ar guberņām izzuda arī ierobežojumi 

iedzīvotāju kustībai Latvijā, un vienīgā Latgales lielpilsēta kļuva par galveno ekonomisko centru arī 

daudznacionālā Ilūkstes apriņķa iedzīvotājiem, Ilūkstei zaudējot agrāko ietekmi. Visas citas tagadējā 

Daugavpils novada lielākās apdzīvotās vietas (Vecstropi – 1346, Lociki – 1007, Krauja – 893, Kalkūni – 

774 iedzīvotāji 2018. g.) atrodas pašā Daugavpils pievārtē un faktiski uzskatāmas par Daugavpils 

pilsētas turpinājumu. 

Ar 110,7 tūkst. iedzīvotājiem apvienotais Daugavpils novads būtu otrais lielākais starp 35 

jaunajām pašvaldībām. Tomēr jāņem vērā, ka, depopulācijai turpinoties, visticamāk, 2030. gadā šeit 

dzīvos par 22% mazāk iedzīvotāju – 86,4 tūkst., tas ir gandrīz tikpat, cik prognozēts apvienotajam 

Liepājas novadam (85,2 tūkst.). 

Uzņēmējdarbībā radītās pievienotās vērtības ziņā apvienotais Daugavpils novads ar 317,2 milj. 

EUR 2017. gadā ierindotos 5. vietā (aiz Rīgas, Liepājas, Mārupes un Salaspils), nedaudz apsteidzot 
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Jelgavu (314,4 milj. EUR). Apvienotais Daugavpils novads būtu ekonomiski spēcīgākais Latgalē. Tā 

devums Latgales reģiona pievienotajā vērtībā būtu 48%, lai gan šeit dzīvotu tikai 42% reģiona 

iedzīvotāju. Tā kā pievienotā vērtība, rēķinot uz 1 iedzīvotāju, esošajos Ilūkstes un Daugavpils novados 

ir krietni zemāka nekā Daugavpils pilsētā, mainot pašvaldību finansēšanas modeli tā, ka tiek ņemta vērā 

ne tikai iedzīvotāju deklarētā dzīvesvieta, bet arī darbavieta, pretēji šobrīd paustajām bažām, apvienotajā 

pašvaldībā novadu iedzīvotāji būs lielāki ieguvēji. 

Daugavpils saimnieciskā vilkme sniedzas ārpus apvienotā novada robežām, jo īpaši Krāslavas un 

Preiļu novadā, kuru ekonomiskais potenciāls ir krietni mazāks (pievienotā vērtībā attiecīgi 32,7 un 

32,3 milj. EUR). Tomēr, ņemot vērā, ka divas trešdaļas Latvijas pievienotās vērtības ģenerē Rīga un 

sešas Pierīgas pašvaldības (7,2 mld. EUR), tā turpinās būt visas Latvijas, arī Daugavpils attīstības 

galvenais dzinējspēks. Lai veicinātu izaugsmi tik nozīmīgā, bet no Rīgas pietiekami attālā centrā kā 

Daugavpils, valstij un pašvaldībām mērķtiecīgi būtu jāstrādā, lai rastu investīcijas projektiem, kas 

uzlabotu sasniedzamību. Ātrgaitas satiksmes (dzelzceļa vai auto) savienojuma izveide ar Rīgu ceļa 

ilgumu līdz galvaspilsētai samazinātu no līdzšinējām trim stundām līdz divām. Šāds savienojums 

ievērojami celtu Daugavpils reģiona konkurētspēju gan investīciju piesaistē, gan iedzīvotāju 

dzīvesvietas izvēlē.  

Apvienotā Daugavpils novada novietojums perifērijā – Baltkrievijas un Lietuvas pierobežā, kas 

bieži tiek minēts kā galvenais iemesls vājam ekonomiskās attīstības līmenim, turpinot sakopt degradētās 

teritorijas un mērķtiecīgi strādājot, arī izmantojot jau pieejamo ES finansējumu pārrobežu projektu 

atbalstam, varētu sniegt nozīmīgāku pienesumu apkaimes ekonomikā. Daugavpils cietoksnis, Marka 

Rotko mākslas centrs, sakoptās apkārtnes muižas un baznīcas, Daugavas loku dabas parks un ainaviskie 

apkārtnes ezeri, tos aktīvāk popularizējot un attīstot kvalitatīvas nakšņošanas, ēdināšanas, izklaides un 

aktīvās atpūtas iespējas, daudz lielākā mērā varētu piesaistīt maksātspējīgo Lietuvas, Baltkrievijas un 

Krievijas caurbraucēju plūsmu.  

 

Daugavpils optimālais sasniedzamības areāls un VARAM piedāvātā apvienotā novada teritorija. 

Fragments no “Karšu izdevniecībā Jāņa sēta” veidotās kartes 
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Uzņēmējdarbībā radītā pievienotā vērtība (apļa laukums proporcionāls vērtības apjomam) 

Daugavpils apkaimē. Fragments no “Karšu izdevniecībā Jāņa sēta” veiktās analīzes 

 

 

3. Iedzīvotāju skaits un tā prognozes 

Pašlaik esošais novads Iedzīvotāju 

skaits 2018. gada 

sākumā (CSP) 

Izmaiņas pret 

2009. gadu 

Iedzīvotāju skaita 

prognozes uz 2030. gadu 
(Jāņa sēta, 2019) 

Daugavpils novads 20684 -23% 14277 

Daugavpils pilsēta 83250 -16% 67039 

Ilūkstes novads 6820 -21% 5054 

Apvienotais  

DAUGAVPILS NOVADS  
110754 -17% 86370 

Vieta Latvijā pēc administratīvi 

teritoriālās reformas (ATR), 

sākot ar pēc iedz. sk. lielāko 

2 / 35  2 / 35 

(Avoti: Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk — CSP); SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”) 
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4. Budžets 

4.1. 2018. gada budžeta ieņēmumi un izdevumi 

2018. gada pamatbudžets (Izpilde no gada sākuma) 

BUDŽETS Daugavpils % EUR/iedz. 
Daugavpils 

novads 
% EUR/iedz. 

Ilūkstes 

novads 
% EUR/iedz. 

KOPĀ IEŅĒMUMI 104 330 830 100% 1 253,2  25 573 920 100% 1 236,4  7 990 374 100% 1 171,6  

Nodokļu ieņēmumi 44 318 381 42% 532,4  9 750 702 38% 471,4  3 390 718 42% 497,2  

Ienākuma nodokļi 40 628 293 39% 488,0  7 746 759 30% 374,5  2 935 636 37% 430,4  

Īpašuma nodokļi 3 272 698 3% 39,3  1 329 075 5% 64,3  455 082 6% 66,7  

Nenodokļu ieņēmumi 950 657 1% 11,4  242 504 1% 11,7  51 359 1% 7,5  

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 3 388 107 3% 40,7  1 535 740 6% 74,2  331 547 4% 48,6  

Ārvalstu finanšu palīdzība 127 745  0,1% 1,5              

Transferti 55 545 940 53% 667,2  14 044 974 55% 679,0  4 216 750 53% 618,3  

Valsts budžeta transferti 54 599 180 52% 655,8  13 712 055 54% 662,9  4 104 536 51% 601,8  

t.sk.                   

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no PFIF 16 553 379 16% 198,8  5 860 436 23% 283,3  1 685 240 21% 247,1  

Pašvaldību budžetu transferti 897 258 1% 10,8  319 014 1% 15,4  108 869 1% 16,0  

 

BUDŽETS Daugavpils % EUR/iedz. 
Daugavpils 

novads 
% EUR/iedz. 

Ilūkstes 

novads 
% EUR/iedz. 

KOPĀ IZDEVUMI (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām) 
108 067 213 100% 1 298,1 27 131 322 100% 1 311,7 7 801 587 100% 1 143,9 

Vispārējie valdības dienesti 4 594 625 4% 55,2 4 446 147 16% 215,0 1 208 611 15% 177,2 

Aizsardzība 0 0% 0,0 0 0% 0,0 0 0% 0,0 

Sabiedriskā kārtība un drošība 2 412 389 2% 29,0 0 0% 0,0 74 552 1% 10,9 

Ekonomiskā darbība 20 088 452 19% 241,3 4 821 454 18% 233,1 122 221 2% 17,9 

Vides aizsardzība 2 290 298 2% 27,5 686 835 3% 33,2 280 362 4% 41,1 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 7 196 684 7% 86,4 3 459 206 13% 167,2 983 650 13% 144,2 

Veselība 1 037 429 1% 12,5 153 550 0,6% 7,4 11 927 0,2% 1,7 

Atpūta, kultūra un reliģija 9 470 178 9% 113,8 2 464 190 9% 119,1 518 403 7% 76,0 

Izglītība 51 240 449 47% 615,5 7 609 396 28% 367,9 4 021 222 52% 589,6 

Sociālā aizsardzība 9 736 709 9% 117,0 3 490 544 13% 168,8 580 639 7% 85,1 

(Dati: Valsts kases - Pārskats par pamatbudžeta izpildi (2018. gada decembris), https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/code/pub.php?module=pub) 
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4.2. 2019. gada budžeta ieņēmumu plāns 
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100 000 000

120 000 000

Daugavpils novads Daugavpils pilsēta Ilūkstes novads

Budžeta ieņēmumu plāns*, euro, 2019. gads
Pašvaldība Budžeta ieņēmumu plāns*, euro EUR/iedz. 

Daugavpils novads 26 792 716 1295,3 

Daugavpils pilsēta 101 366 829 1217,6 

Ilūkstes novads 9 360 572 1372,5 

*pamatbudžets un speciālais budžets uz 30.04.2019. 
(Dati: Finanšu ministrija (turpmāk — FM)) 
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4.3. Administratīvie izdevumi 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk — VARAM) aprēķins) 
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Administratīvo izdevumu īpatsvars (%) kopējos izdevumos, 2017

Administratīvo izdevumu īpatsvars (%) kopējos izdevumos, 2018
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Administratīvie izdevumi uz 1 iedzīvotāju, euro, 2017

Administratīvie izdevumi uz 1 iedzīvotāju, euro, 2018

Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2017 2018 (iespējamas izmaiņas) 

Administratīvie izdevumi,  

% no kopējiem izdevumiem 

Administratīvie izdevumi  

uz 1 iedzīvotāju, euro 

Administratīvie izdevumi,  

% no kopējiem izdevumiem 

Administratīvie izdevumi  

uz 1 iedzīvotāju, euro 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā, 

sākot ar mazāko 
īpatsvaru* 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā, 
sākot ar mazākajiem 

izdevumiem* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā, 
sākot ar mazāko 

īpatsvaru* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā, 
sākot ar mazākajiem 

izdevumiem* 

Daugavpils novads 17,0 105 181,8 104 16,3 101 189,8 99 

Daugavpils pilsēta 4,8 5/9 45,1 3/9 4,3% 6/9 49,5 3/9 

Ilūkstes novads 13,0 88 137,7 79 15,5 99 160,8 86 



Pašvaldības profils — DAUGAVPILS NOVADS 

10 

  

4.4. Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (PFIF) 

Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2019 

Iemaksas PFIF, EUR 
Dotācija no PFIF, % no visiem 

pašvaldības ieņēmumiem 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā, 

sākot ar lielākajām iemaksām* 
Rādītājs 

Vieta 101 dotāciju saņēmēja grupā, 
sākot ar mazāko īpatsvaru** 

Daugavpils novads -6 416 536 109 23,9 87 

Daugavpils pilsēta -19 938 636 9/9 19,7 6/6 

Ilūkstes novads -1 885 325 86 20,1 70 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

**republikas pilsētām vieta 6 dotāciju saņēmēju grupā 

(FM dati) 
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4.5. Pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 

Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2019 

Pašvaldības budžeta IIN ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju (EUR) 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā,  

sākot ar lielākajiem ieņēmumiem* 

Daugavpils novads 374,5 101 

Daugavpils pilsēta 481,3 9/9 

Ilūkstes novads 423,9 93 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

(FM dati) 
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4.6. Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

(Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) dati) 
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Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2016 2017 

Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo 

(EUR, RAIM aprēķins) 

Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo 

(EUR, RAIM aprēķins) 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā,  

sākot ar mazākajiem izdevumiem* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā,  
sākot ar mazākajiem izdevumiem* 

Daugavpils novads 1 848,6 73 2 122,9 87 

Daugavpils pilsēta 1 059,8 3/9 1 282,6 5/9 

Ilūkstes novads 1 980,2 87 2 086,9 86 
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5. Investīcijas 

Informācija par Eiropas Savienības fondiem (2014.-2020. gada periodā) un Emisijas kvotu izsoles instrumentu Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novados: 

Daugavpils pilsētas domes, to iestāžu vai kapitālsabiedrību iesniegtie projekti VARAM kompetences jomās: 

Nr. 

p.k. 
SAM vai pasākums Projekta nosaukums 

Kopējās 

izmaksas, € 

ES fondu daļa, 

€ 
Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Projekta 

statuss 

1. 

3.3.1. “Publiskā 

infrastruktūra 

uzņēmējdarbībai” 

Daugavpils pilsētas publiskās 

infrastruktūras sakārtošana 

uzņēmējdarbības veicināšanai  

1 130 257 956 654 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 85, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 90 000 €, sasniegtā vērtība - 0, 

komersantu skaits, kas guvuši atbalstu, plānotā vērtība – 3, 

sasniegtā vērtība - 0. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

2. 

4.2.2. 

“Pašvaldības ēku 

energoefektivitāte” 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas izglītības 

iestādes sporta zāles korpusā 

Marijas ielā 1D, Daugavpilī   

1 449 530 398 171 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

 212 466,86 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 44,18 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

3. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē Nr.5 - Stāvā ielā 

41, Daugavpilī  

776 796 513 753 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

364 140,88 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 74,99 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

 

Pabeigts 

4. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē Nr.3 - Raipoles 

ielā 8, Daugavpilī  

1 073 530 556 157 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

350 663,49 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 67,33 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

 

Pabeigts 

5. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu 

ielā 92, Daugavpilī  

2 756 741 1 795 628 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība  

1 020 439,57kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 199,53 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

6. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē Nr.32 - Malu ielā 

7, Daugavpilī  

1 686 942 762 949 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

393 631,42 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 84,09 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

7. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 

18. novembra ielā 354V, 

Daugavpilī  

168 208 112 052 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība  

61 688,68 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 12,35 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

8. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī  

1 193 846 217 026 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

108 829,24 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 23,92 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 
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9. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas vispārējās 

izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, 

Daugavpilī  

1 054 571 241 705 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

130 946,36 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 26,64 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

10. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils Stropu pamatskolas - 

attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 

4, Daugavpilī   

1 045 668 337 153 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

182 116 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 37,16 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

11. 

4.2.2. 

“Pašvaldības ēku 

energoefektivitāte” 

Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra 

ielā 2, Daugavpilī, attīrīšanas 

stacijas telpu energoefektivitātes 

paaugstināšana. 

151 817 83 744 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

47 204,38 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 9,23 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Pabeigts 

12. 

Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra 

ielā 2, Daugavpilī, garāžas telpu 

energoefektivitātes paaugstināšana. 

275 714 94 631 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

51 722,83 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 10,43 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

13. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 

18.novembra ielā 354A, 

Daugavpilī  

2 675 038 2 028 632 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība  

1 085 709,7kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 223,59 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

14. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē PII Nr.29 - 

Vienības ielā 38B   

750 385 554 632 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

301 454,96kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 61,13 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Iesniegts 

15. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

sporta ēkā, Valkas ielā 4B, 

Daugavpilī  

779 799 476 242 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

257 187,35 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 52,49 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

16. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

bērnu nama–patversmes “Priedīte” 

ēkā, Turaidas ielā 36, Daugavpilī  

1 317 268 973 633 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

549 674,43 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 107,32 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Iesniegts 

17. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē PII Nr.12 - 

Muzeja ielā 10  

796 295 588 566 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

317 858,91 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 64,87 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Iesniegts 

18. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas izglītības 

iestādes ēkā Marijas ielā 1E, 

Daugavpilī  

1 717 289 192 166 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

96 411,77 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 21,18 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 
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19. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē Nr.28 – Liepājas 

ielā 37, Daugavpilī  

1 023 432 388 960 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

208 629,18kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 42,87 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

20. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pašvaldības 

kapitālsabiedrības ēkās – 

Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī  

1 132 155 887 521 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība  

406 920,22 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 97,82 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

21. 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas bērnu veselības 

centra ēkā 18.novembra ielā 19, 

Daugavpilī 

706 860 565 611 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

305 347,08 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 62,34 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

22. 

5.1.1. 

“Plūdu risku 

samazināšana blīvi 

apdzīvotās teritorijās” 

 

Daugavpils pilsētas aizsargdambja 

būvniecība Daugavas upes labajā 

krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu 

apdraudētajā teritorijā  

2 663 195 2 219 185 
Iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu 

pasākumiem – plānotā vērtība 4128, sasniegtā vērtība - 0.  

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

23. 
5.2.1.1. “Dalītā 

atkritumu vākšana” 

Materiāltehniskās bāzes iegāde 

šķiroto atkritumu savākšanas 

sistēmas kapacitātes uzlabošanai 

170 240 48 374 

Šķiroto atkritumu apjoma palielinājums atbalstītajos 

projektos plānotā vērtība 600 tonnas gadā, sasniegtā vērtība – 

0. 

Pabeigts 

24.  
5.3.1. 

“Ūdenssaimniecība” 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas attīstība Judovkas rajonā, 

Daugavpilī  

5 272 478 1 775 050 

Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto 

iedzīvotāja skaita pieaugums – plānotā vērtība 1076 

iedzīvotāji, sasniegtā vērtība – 0.  

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

25. 

5.6.2. “Degradēto 

teritoriju atjaunošana” 

Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un 

Daugavpils novada teritorijās I 

kārta  

3 872 756 3 135 447 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 171, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 23 450 000 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 21,07  ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

 

Pabeigts 

26. 

Daugavpils pilsētas Ziemeļu 

rūpnieciskās zonas publiskās 

infrastruktūras attīstība II kārta  

8 735 965 6 078 868 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 161, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 6 511 312 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 30 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

27. 

Daugavpils pilsētas Križu 

rūpnieciskās teritorijas publiskās 

infrastruktūras attīstība  

2 569 735 2 177 942 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 27, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 3625527 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 12,35 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

28.  

Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un 

Ilūkstes novada teritorijās II kārta  

7 864 816 6 506 652 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 309, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 5 819 623 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 29,4268 ha, 

sasniegtā vērtība – 0. 

 

Iesniegts 
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29.  

Dienvidlatgales pašvaldību 

teritoriju pilsētvides revitalizācija 

ekonomiskās aktivitātes 

paaugstināšanai 

5 867 395 4 605 048 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 95, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 2 411 196 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 10,38 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

30. 

Daugavpils pilsētas publiskās 

teritorijas sakārtošana 

uzņēmējdarbības vides attīstībai  

1 697 658 

1 437 436 

(t.sk. snieguma 

ietvara rezerve 

598 498) 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 25, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 7 931 804 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 1,8 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

 

Iesniegts 

KOPĀ  62 376 379 40 709 588  

 
Emisijas kvotu izsoles instruments (EKII) 

Nr. 

p.k. 

Iesniedzējs Projekta nosaukums  Kopējās 

izmaksas, € 

EKII daļa, € Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji Projekta 

statuss 

1. Daugavpils pilsētas 

dome 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Daugavpils  

26. pirmsskolas izglītības iestādē 

 

1 287 910  

 

852 942  

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā 114,64 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

2. Daugavpils pilsētas 

dome 

Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana ar viedajām 

apgaismojuma tehnoloģijām 

Daugavpils pilsētā 

 

1 632 000 

 

 

1 142 400 

 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā 82,08 CO2 

ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

 

KOPĀ (ES fondu un EKII) projekti Daugavpils pilsētā  65 296 289 42 704 930 Kopsavilkums – 5 projekti pabeigti, 22 projekti īstenošanas stadijā, 5 

projekti iesniegti.  

Būtiski pievērst pastiprinātu uzmanību rādītāju izpildei (nesasniegšanas 

gadījumā proporcionāli jāatmaksā ES fondu finansējums). 

 

Noraidītie, atsauktie vai konkursu neizturējušie Daugavpils pilsētas domes, to iestāžu vai kapitālsabiedrību projekti:  

• EKII ietvaros Daugavpils pilsētas domes projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā” Nr. EKII-

1/11 tika noraidīts, jo projekts neatbilda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. 

• SAMP 5.2.1.1. (atkritumu dalīta vākšana) ietvaros Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” iesniegtais projekts “Šķiroto 

atkritumu savākšanas infrastruktūras pilnveidošana Daugavpils pilsētas pašvaldībā” noraidīts projektu vērtēšanas kritēriju neatbilstības dēļ. 

• SAMP 5.2.1.1. (atkritumu dalīta vākšana) ietvaros SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” iesniegtais projekts 

“Bioloģiski noārdāmu atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši”” noraidīts nepietiekama Kohēzijas fonda finansējuma dēļ. 

• SAMP 5.2.1.3. (atkritumu reģenerācija) ietvaros SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” iesniegtais projekts 

“Atkritumu reģenerācijas veicināšana Daugavpilī” noraidīts nepietiekama Kohēzijas fonda finansējuma dēļ. 

• SAM 5.1.1. (pretplūdu pasākumi) ietvaros Daugavpils pilsētas dome neiesniedza projektu par sūkņu stacijas izbūvi Lauceses upes rajonā, jo aprēķinātās 

projekta izmaksas bija pārāk augstas, kas pārsniedza projektam pieejamo ERAF finansējumu un pašvaldības finanšu iespējas. 
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Pašvaldībai vēl nav iesniegti projektu iesniegumi par ERAF finansējumu: 

• 3 334 571 € degradēto teritoriju atjaunošanai (SAM 5.6.2. 1. un 3. kārtā); 

• 773 346 € publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai (SAM 3.3.1); 

• 453 680 € pašvaldību ēku energoefektivitātei (SAM 4.2.2.). 

 

Daugavpils novada domes iesniegtie projekti VARAM kompetences jomās: 

Nr. 

p.k. 
SAM vai pasākums Projekta nosaukums 

Kopējās 

izmaksas, € 

ES fondu 

daļa, € 
Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Projekta 

statuss 

1. 

4.2.2. “Pašvaldības ēku 

energoefektivitāte” 

Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” 

ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana  

1 787 150 466 171 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

390 594 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 85,778 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

2. 
Naujenes bērnu nama ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana  
775 676 169 714 

Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

138 552 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 37,729 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

3. 

5.4.1.1. 

“Antropogēnās slodzes 

mazināšana” 

Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas 

infrastruktūras tīkla veidošana 

antropogēnās slodzes mazināšanai 

dabas parkā “Daugavas loki”   

98 274 83 419 
Dzīvotņu platība, kas saņem atbalstu, lai panāktu labāku 

aizsardzības pakāpi – sasniegtā vērtība 1001,57 ha. 

 

Pabeigts 

4. 

Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas 

infrastruktūras tīkla veidošana 

antropogēnās slodzes mazināšanai 

aizsargājamo ainavu apvidū 

“Augšzeme”  

415 115 150 625 
Dzīvotņu platība, kas saņem atbalstu, lai panāktu labāku 

aizsardzības pakāpi – sasniegtā vērtība 18 914,4 ha. 

 

 

Pabeigts 

5.  
5.6.2. ”Degradēto 

teritoriju atjaunošana” 

Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un 

Daugavpils novada teritorijās I kārta  

(Daugavpils novada pašvaldība ir 

projekta sadarbības partneris) 

3 872 756 3 135 447 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 171, sasniegtā vērtība – 0. 

Nefinanšu investīcijas – 23 450 000 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 21,07 ha, sasniegtā 

vērtība – 0. 

 

Pabeigts 

KOPĀ  

 

6 948 971 

 

 

4 005 376 

 

Kopsavilkums – 3 projekti pabeigti, 2 projekti īstenošanas stadijā. 

Būtiski pievērst pastiprinātu uzmanību rādītāju izpildei (nesasniegšanas 

gadījumā proporcionāli jāatmaksā ES fondu finansējums). 

 

Noraidītie, atsauktie vai konkursu neizturējušie Daugavpils novada domes projekti:  

• SAM 4.2.2. ietvaros viena projekta ideja – “Vaboles vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (ERAF finansējums – 192 000 EUR) – netika virzīta 

tālāk projektu iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā nepietiekama ERAF finansējuma dēļ. No 205 iesniegtajām projektu idejām ERAF finansējums 

pietika tikai 67 projektiem, kas plāno sasniegt augstākus energoefektivitātes u.c. rādītājus. Daugavpils novada domes projekta ideja vērtēšanas rezultātā ierindojās 

106. vietā. 
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Ilūkstes novada pašvaldības iesniegtie projekti VARAM kompetences jomās: 

Nr. 

p.k. 
SAM vai pasākums Projekta nosaukums 

Kopējās 

izmaksas, € 

ES fondu 

daļa, € 
Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji 

Projekta 

statuss 

1. 

3.3.1. “Publiskā 

infrastruktūra 

uzņēmējdarbībai” 

Ieguldījums komercdarbības attīstībai 

Ilūkstes novadā  
202 602 114 750 

Jaunizveidoto darba vietu skaits, plānotā vērtība – 3, 

sasniegtā vērtība – 0. Komersantu skaits, kas guvuši atbalstu, 

sasniegtā vērtība – 3. 

Pabeigts 

2.  

5.6.2. “Degradēto 

teritoriju 

atjaunošana” 

Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un 

Ilūkstes novada teritorijās II kārta 

 

(Ilūkstes novada pašvaldība ir projekta 

sadarbības partneris) 

7 864 816 6 506 652 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 309, sasniegtā vērtība 0. 

Nefinanšu investīcijas, plānotā vērtība – 5 819 623 €, 

sasniegtā vērtība - 0€. Atjaunotās degradētās teritorijas 

platība, plānotā vērtība - 29.4268 ha, sasniegtā vērtība – 0 ha. 

 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

KOPĀ  8 067 418 6 621 402 
Kopsavilkums – 1 projekts pabeigts un 1 projekts īstenošanā.  

 

 

Noraidītie, atsauktie vai konkursu neizturējušie Ilūkstes novada pašvaldības projekti:  

• SAM 4.2.2. ietvaros projekts “Kompleksi risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai Veselības centra “Ilūkste” jaunajā korpusā” (ERAF finansējums – 

233 384 EUR) iesniegts izvērtēšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA), taču atsaukts. Vēl divas projektu idejas – “Kompleksi risinājumi 

energoefektivitātes paaugstināšanai Subates kultūras namā” (ERAF finansējums – 141 187 EUR) un “Kompleksi risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai 

Eglaines kultūras namā” (ERAF finansējums – 250 838 EUR) – netika virzītas tālāk projektu iesniegšanai CFLA nepietiekama ERAF finansējuma dēļ. No 205 

iesniegtajām projektu idejām ERAF finansējums pietika tikai 67 projektiem, kas plāno sasniegt augstākus energoefektivitātes u.c. rādītājus. Ilūkstes novada 

pašvaldības projektu idejas vērtēšanas rezultātā ierindojās attiecīgi 92. vietā un 136. vietā. 

• SAM 5.4.1.1. ietvaros projekts “Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve un atjaunošana” noraidīts ERAF 

finansējuma nepietiekamības dēļ. 

 
(Informācija: VARAM Investīciju politikas departaments)  
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6. Darbaspēka migrācija 

Pašvaldība 

Strādā 

pie sevis 

(%) 

Brauc strādāt uz citām 

pašvaldībām 

Nodrošina darbu citām 

pašvaldībām 

Pašvaldība % Pašvaldība % 

Daugavpils 

novads 
26,7% 

Daugavpils 35,4% Daugavpils 3,2% 

Rīga 25,3% Ilūkstes novads 1,5% 

Ķekavas novads 1,5% Vārkavas novads 1,4% 

Neretas novads 1,3% Aglonas novads 1,1% 

Mārupes novads 1,2% Krāslavas novads 0,7% 

Rēzekne 0,8% Preiļu novads 0,6% 

Dobeles novads 0,5% Riebiņu novads 0,6% 

Jelgava 0,5% Līvānu novads 0,3% 

Jēkabpils 0,5% Dagdas novads 0,3% 

Ilūkstes novads 0,4% Neretas novads 0,2% 

Daugavpils 

pilsēta 
61,8% 

Rīga 26,7% Daugavpils novads 35,4% 

Daugavpils novads 3,2% Ilūkstes novads 13,3% 

Ķekavas novads 1,3% Krāslavas novads 7,8% 

Mārupes novads 0,7% Aglonas novads 6,5% 

Rēzekne 0,6% Dagdas novads 6,4% 

Dobeles novads 0,6% Preiļu novads 3,9% 

Stopiņu novads 0,4% Riebiņu novads 3,2% 

Liepāja 0,4% Vārkavas novads 2,1% 

Jelgava 0,3% Rēzeknes novads 1,4% 

Krāslavas novads 0,3% Līvānu novads 1,3% 

Ilūkstes 

novads 
44,1% 

Rīga 25,5% Jēkabpils novads 0,8% 

Daugavpils 13,3% Aknīstes novads 0,8% 

Aknīstes novads 2,0% Daugavpils novads 0,4% 

Daugavpils novads 1,5% Daugavpils 0,3% 

Mārupes novads 1,3% Tukuma novads 0,1% 

Jēkabpils 1,3% Dobeles novads 0,1% 

Ķekavas novads 1,0% Krustpils novads 0,1% 

Smiltenes novads 0,9% Krāslavas novads 0,1% 

Varakļānu novads 0,7% Naukšēnu novads 0,1% 

Krustpils novads 0,6% Rugāju novads 0,1% 

 

 

 

 

 

 

 

* Indikatīvi. Aprēķins no Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūras (VSAA) datiem  

par 2018. gadu  

(balstoties uz iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas adresi un 

uzņēmumu juridisko adresi) 

Pašvaldība (pēc ATR), 

kurā strādās 

Pašvaldības nodarbināto  

personu īpatsvars, % 

Daugavpils novads 64,5 

Rīga 26,4 

Ķekavas novads 1,3 

Mārupes novads 1,0 

Rēzeknes novads 0,8 

Jelgavas novads 0,6 

Dobeles novads 0,6 

Jēkabpils novads 0,5 

Salaspils novads 0,5 

Aizkraukles novads 0,5 
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7. Pašvaldību iespējas uzņēmējdarbības veicināšanā 

Pašvaldība 

Grants – 

biznesa ideju 

konkurss 

Pašvaldības nekustamā 

īpašuma (telpu) 

izmantošanas iespēja 

uzņēmējiem 

Zemes un 

telpu nomas 

atlaides 

Daugavpils novads jā jā jā 

Daugavpils pilsēta jā jā nē 

Ilūkstes novads nē jā jā 

(Avots: VARAM iesūtītās pašvaldību anketas, 2019. gads) 

8. Vispārējās izglītības iestādes 

N.p.k. Pašvaldība Izglītības iestāde Skolēnu skaits 

2018./2019. m.g. 

1. 

Daugavpils novads 

Špoģu vidusskola 277 

2. Sventes vidusskola 165 

3. Daugavpils novada Zemgales vidusskola 143 

4. Salienas vidusskola 112 

5. Vaboles vidusskola 101 

6. Lāču pamatskola 111 

7. Naujenes pamatskola 95 

8. Laucesas pamatskola 72 

9. Kalupes pamatskola 65 

10. Randenes pamatskola 60 

11. Biķernieku pamatskola 53 

12. Silenes pamatskola 51 

13. Medumu pamatskola 42 

Kopā Daugavpils novadā: 1347 

14. 

Daugavpils pilsēta 

Daugavpils Valsts ģimnāzija 263 

15. Daugavpils 13. vidusskola 811 

16. Daugavpils 3. vidusskola 795 

17. Daugavpils Krievu vidusskola – licejs 725 

18. Daugavpils 16. vidusskola 697 

19. Daugavpils 17. vidusskola 674 

20. Daugavpils 9. vidusskola 661 

21. Daugavpils 10. vidusskola 641 

22. Daugavpils Centra vidusskola 616 

23. Daugavpils 12. vidusskola 607 

24. Daugavpils 15. vidusskola 607 

25. J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu 

ģimnāzija 
368 

26. J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola 287 

27. Daugavpils Saskaņas pamatskola 522 

28. Daugavpils Vienības pamatskola 468 

29. Daugavpils 11. pamatskola 230 

Kopā Daugavpils pilsētā: 8972 

30. 

Ilūkstes novads 

Ilūkstes Raiņa vidusskola 527 

31. Bebrenes vispārizglītojošā un 

profesionālā vidusskola 
80 

Kopā Ilūkstes novadā: 607 

Kopā apvienotajā Daugavpils novadā: 10926 
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Profesionālās izglītības iestādes: 

N.p.k. Pašvaldība Izglītības iestāde Skolēnu skaits 

2018./2019. m.g. 

1. 
Daugavpils 

pilsēta 

Daugavpils Universitātes aģentūra 

"Daugavpils Universitātes Daugavpils 

medicīnas koledža" (Izglītības un zinātnes 

ministrijas pakļautībā) 

70 

2. 
Daugavpils 

pilsēta 

Daugavpils Būvniecības tehnikums 

(Izglītības un zinātnes ministrijas 

pakļautībā) 

1184 

3. 
Daugavpils 

pilsēta 

Daugavpils tehnikums (Izglītības un 

zinātnes ministrijas pakļautībā) 
848 

4. 
Daugavpils 

pilsēta 

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā 

vidusskola (Izglītības un zinātnes 

ministrijas pakļautībā) 

320 

5. 
Daugavpils 

pilsēta 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskola (Kultūras ministrijas pakļautībā) 
91 

6. 
Daugavpils 

pilsēta 

Profesionālās izglītības kompetences centrs 

"Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola 

"Saules skola"" (pašvaldības pakļautībā) 
136 

(Avoti: https://izm.kartes.lv, https://izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/statistika-par-izglitibu/statistika-par-

profesionalo-izglitibu/2018-2019-m-g-3 un pašvaldību mājaslapas) 

9. Pārvaldība un pakalpojumi 

9.1. Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri  

• Špoģu VPVKAC 

• Ilūkstes VPVKAC 

VPVKAC ir izveidoti Daugavpils novadā un Ilūkstes novadā. 

Vieta 

2018. g. 

VPVKAC Mēnešu 

skaits 

Pakalpojumu 

skaits 

Pakalpojumu skaits vidēji mēnesī Skaita izmaiņas 

  Kopā Kopā Kopā 2016.g 2017.g 2018.g Vizuāli % 

16. Daugavpils  34 2141 63,0 23,2 83,0 95,6 ↑ 15% 

8. Ilūkstes  36 4131 114,8 73,7 141,2 154,3 ↔ 9% 

* Pakalpojumu skaits vidēji mēnesī 2018. gadā dalīts ar pakalpojumu skaitu vidēji mēnesī 2017. gadā. 

(Statistikas datu avots: www.pakalpojumucentri.lv, novada nozīmes VPVKAC sniegtie pakalpojumi no 2015. līdz 

2018. gadam, ranžēti pēc vidēji mēnesī sniegto pakalpojumu skaitu 2018. gadā) 

9.2. Pagastu pārvalžu izvietojums 

Pašlaik esošais 

novads 
Pagasti Pagastu pārvaldes 

Daugavpils 

novads 

1. Ambeļu pagasts 

2. Biķernieku pagasts 

3. Demenes pagasts 

4. Dubnas pagasts 

5. Kalkūnes pagasts 

6. Kalupes pagasts 

7. Laucesas pagasts 

8. Līksnas pagasts 

9. Maļinovas pagasts 

10. Medumu pagasts 

11. Naujenes pagasts 

12. Nīcgales pagasts 

13. Salienas pagasts 

14. Skrudalienas pagasts 

15. Sventes pagasts 

16. Tabores pagasts 

o Ambeļu pagasta pārvalde 

o Biķernieku pagasta pārvalde 

o Demenes pagasta pārvalde 

o Dubnas pagasta pārvalde 

o Kalkūnes pagasta pārvalde 

o Kalupes pagasta pārvalde 

o Laucesas pagasta pārvalde 

o Līksnas pagasta pārvalde 

o Maļinovas pagasta pārvalde 

o Medumu pagasta pārvalde 

o Naujenes pagasta pārvalde 

o Nīcgales pagasta pārvalde 

o Salienas pagasta pārvalde 

o Skrudalienas pagasta pārvalde 

o Sventes pagasta pārvalde 

o Tabores pagasta pārvalde 

http://www.pakalpojumucentri.lv/
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Pašlaik esošais 

novads 
Pagasti Pagastu pārvaldes 

17. Vaboles pagasts 

18. Vecsalienas pagasts 

19. Višķu pagasts 

o Vaboles pagasta pārvalde 

o Vecsalienas pagasta pārvalde 

o Višķu pagasta pārvalde 

Daugavpils 

pilsēta 

20. Daugavpils pilsēta nav 

Ilūkstes novads 21. Bebrenes pagasts 

22. Dvietes pagasts 

23. Eglaines pagasts 

24. Ilūkstes pilsēta 

25. Pilskalnes pagasts 

26. Prodes pagasts 

27. Subates pilsēta 

28. Šēderes pagasts 

o Bebrenes pagasta pārvalde 

o Dvietes pagasta pārvalde 

o Eglaines pagasta pārvalde 

o Pilskalnes pagasta pārvalde 

o Subates pilsētas un Prodes pagasta 

pārvalde 

o Šēderes pagasta pārvalde 

(Avoti: pašvaldību mājaslapas) 

10. Pašvaldību sadarbība 

• SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (Daugavpils 

pilsētas; Daugavpils, Ilūkstes u. c. novadu pašvaldības) 

• SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (Daugavpils pilsētas; Daugavpils, Ilūkstes novadu pašvaldības un 

Rīgas Stradiņa universitāte) 

• SIA “LATGALES LAIKS” (Daugavpils pilsētas; Daugavpils, Ilūkstes novadu pašvaldības un fiziskās 

personas) 

• Biedrība “Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs” (Daugavpils pilsētas; Daugavpils, Ilūkstes 

novadu pašvaldības) 

• Biedrība “Eiroreģions “Ezeru zeme”” (Daugavpils pilsētas; Daugavpils, Ilūkstes novadu u. c. 

pašvaldības) 

• Biedrība “Latgales reģiona attīstības aģentūra (Daugavpils pilsētas; Daugavpils, Ilūkstes u. c. novadu 

pašvaldības) 

• Biedrība “Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs” (Daugavpils pilsētas; Daugavpils novada 

pašvaldības) 

• Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” (Daugavpils, Ilūkstes novadu pašvaldības un 

privātpersonas) 

• Biedrība “Latvijai — 100” (Daugavpils pilsētas; Daugavpils novada pašvaldības) 

• “Slimnīcas atbalsta biedrība” (Daugavpils pilsētas; Daugavpils novada pašvaldības) 

• Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrība (Daugavpils, Ilūkstes novadu pašvaldības) 

• Biedrība „Hokeja klubs Daugavpils” (Daugavpils pilsētas; Daugavpils novada pašvaldības) 

• Biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs” (Daugavpils pilsētas; Daugavpils novada u. c. 

pašvaldības) 

• Sadarbības projekta SAM 5.6.2.3. “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils 

pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijās I un II kārtas” ietvaros (Daugavpils pilsētas; 

Daugavpils, Ilūkstes novadu pašvaldības) 

• Sadarbības projekta SAM 5.6.2. "Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija 

ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai" ietvaros (Daugavpils pilsētas; Daugavpils novada 

pašvaldības) 

• Civilā aizsardzība (Daugavpils pilsētas; Daugavpils, Ilūkstes novadu pašvaldības) 

(Avoti: VARAM iesūtītās pašvaldību anketas, 2019. gads; pašvaldību mājaslapas)  
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11. Teritoriju ekonomiskās aktivitātes izvērtējums 

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes veiktā “Latvijas administratīvo 

teritoriju ekonomiskās aktivitātes un iedzīvotāju iekšējās aktivitātes svārstību izvērtējuma, 

izmantojot mobilā tīklā noslodzes datus” sākotnējie rezultāti 

 

Latvijas novadu klasteru raksturojums: 

• “Darbarūķi” – augsta aktivitāte darba dienās, bet vidēji zema aktivitāte brīvdienās. Tas ir 

Latvijas ekonomikas dzinējspēks, bet pilnībā neizmanto brīvdienu potenciālu. Nepieciešams 

attīstīt pakalpojumu sektoru un ir augsta atkarība no ekonomiskās aktivitātes svārstībām. 

• “Harmoniskie” – augsta aktivitāte darbadienās un vidēja aktivitāte brīvdienās. Klasteris 

raksturojams ar līdzsvarotu attīstību, bet nepietiekamiem resursiem nākamajam izrāvienam. 

Atkarībā no prioritātēm, nepieciešams attīstīt ražošanas vai pakalpojumu sektoru, bet nepareizi 

izvēlētas prioritātes var sadrumstalot pieejamos resursus. 

• “Mērenie” – vidēja ekonomiskā aktivitāte darbadienās un brīvdienās. Klasteris raksturojams ar 

vienmērīgo aktivitāti, kur nav pietiekami izmantots resursu potenciāls. Nepieciešams paaugstināt 

darba produktivitāti un ekonomisko potenciālu, pretējā gadījumā samazinās ekonomiskā 

aktivitāte un reģiona attīstība. 

• “Apātiskie” – zema aktivitāte darbadienās un vidēja aktivitāte brīvdienās. Ir brīvdienu 

potenciāls, bet zema ekonomiskā aktivitāte darbadienās. Nepieciešams attīstīt pakalpojumu 

sektoru un mainīt reģiona attīstības stratēģiju, draud reģiona degradācija. 

• “Atpūtnieki” – vidēji zema aktivitāte darbadienās, bet vidēji augsta aktivitāte brīvdienās. Labi 

izmanto brīvdienu potenciālu, bet neizmanto darba dienu potenciālu. Nepieciešams attīstīt 

ražošanas sektoru un mainīt reģiona attīstības stratēģiju. Pastāv vidēji augsta atkarība no 

iedzīvotāju pirktspējas līmeņa. 

• “Ballētāji” – zema aktivitāte darba dienās, bet augsta aktivitāte brīvdienās. Plaukst un zeļ 

brīvdienās, bet klusums darba dienās. Nepieciešams attīstīt ražošanas sektoru un mainīt reģiona 

attīstības stratēģiju. Pastāv augsta atkarība no iedzīvotāju pirktspējas līmeņa. 

• “Hedonisti” – minimāla aktivitāte darbadienās, bet maksimāli augsta aktivitāte brīvdienās. Nav 

ražošanas sektora ekonomiskā potenciāla. Nepieciešams attīstīt ražošanas sektoru un mainīt 

reģiona attīstības stratēģiju. Pastāv maksimāla atkarība no iedzīvotāju pirktspējas līmeņa. 


