
 
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2021.gada 28.janvārī                                                                                   Nr.8 

                                                                                     prot. Nr.3, 6.§                
 

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada  
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un 10.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 12.panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma pārejas noteikumu 9. un 25.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra 
noteikumiem Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentu 
projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
66.punktu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada. vadlīniju „Metodika 
2021. gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai” 13.sadaļu “Novada teritorijas 
plānošana”, kā arī ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 28.01.2021. atzinumu 
(prot.Nr.1, 2.A§) dotajā jautājumā,  

ar 15 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, 
Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace 
Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis), PRET 
– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:     

1. Uzsākt Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 
2030.gadam izstrādi (turpmāk – Stratēģija).  

2. Sadarboties Stratēģijas izstrādē ar Daugavpils valstspilsētas un Daugavpils novada pašvaldībām. 

3.    Sadarbībā ar Daugavpils novada pašvaldību nodrošināt integrētās jaunveidojamā Augšdaugavas 
novada daļas sagatavošanu Stratēģijas dokumentam.  

4.    Apstiprināt Stratēģijas izstrādes darba uzdevumu (pielikumā). 

 5.   Apstiprināt par Stratēģijas izstrādes vadītāju Daugavpils pilsētas domes izpilddirektori Sabīni 
Šņepsti. 

 6.   Nozīmēt Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektori Līgu Bukovsku par atbildīgo personu par 
Stratēģijas Augšdaugavas novada daļas izstrādi no Ilūkstes novada pašvaldības puses. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 
 



 
Apstiprināts 

ar Ilūkstes novada domes 
2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.8 

prot.Nr.3, 6.§ 

 
DARBA UZDEVUMS 

„Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada  

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde” 

 
1. Izstrādāt ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu - Daugavpils valstspilsētas un 

Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam  (turpmāk – 
Stratēģija), integrējot šādu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības un jaunveidojamā 
Augšdaugavas novadā ietilpstošo pašvaldību spēkā esošo plānošanas dokumentu 
redakcijas, nepieciešamības gadījumā veicot datu aktualizāciju :  
1.1. Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam, 
1.2. Daugavpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam, 
1.3. Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam. 

 
2. Paredzēt Stratēģijas dokumentam šādas sadaļas: 

2.1. Pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums - Daugavpils pilsētas un 
Augšdaugavas novada vizītkarte (esošā situācija aktualizēta pēc nepieciešamības); 

2.2. Vienots ilgtermiņa stratēģiskais redzējums; 
2.3. Katras pašvaldības specifiskie stratēģiskie mērķi un prioritātes; 
2.4. Saskaņota telpiskās attīstības perspektīva, t.sk.vadlīnijas pamatprincipiem 

teritoriju plānošanai un attīstībai valstspilsētai un pieguļošajam novadam; 
2.5. Stratēģijas īstenošanas uzraudzības kārtība, ietverot kopīgos un katras 

pašvaldības specifiskos uzraudzības rādītājus; 
2.6. Pārskats par sabiedrības līdzdalību. 

 
3. Ja atbildīgā institūcija par ietekmes uz vidi novērtējumu ir pieņēmusi lēmumu par 

stratēģiskās ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu Stratēģijai, nodrošināt 
normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtēšanu noteiktās procedūras ievērošanu 
attiecīgi vienam vai abiem plānošanas dokumentiem. 
 

4. Stratēģijas izstrādes tiesiskais pamatojums:  
4.1. Likums “Par pašvaldībām”; 
4.2. Attīstības plānošanas sistēmas likums; 
4.3. Teritorijas attīstības plānošanas likums; 
4.4.  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

9.punkts; 
4.5. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 
4.6. Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr.970 “ Sabiedrības 

līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”; 



4.7. Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"; 
4.8. Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums". 
 

5. Stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu 
prasībām, kā arī atbilstoši spēkā esošajiem Teritorijas attīstības plānošanas likuma 
grozījumiem un atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” grozījumiem, kā arī citiem spēkā esošajiem attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādes noteikumiem. Stratēģijai, tās gala redakcijas iesniegšanas brīdī, 
jāatbilst spēkā esošajiem, apstiprinātajiem teritoriju attīstības plānošanas normatīvajiem 
aktiem un spēkā esošajiem normatīvo aktu grozījumiem.  

 
6. Par Stratēģijas izstrādi atbild Attīstības plānošanas komisija. 

 
7. Stratēģijas izstrādē ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona spēkā esošo ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Latvijas 
Nacionālo attīstības plānu 2021-2027.gadam, Eiropas līmeņa un citus saistošos attīstības 
plānošanas dokumentus, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Reģionu komitejas 
politiskos dokumentus par Kohēzijas politiku pēc 2020.gada. 

 
8. Ņemot vērā Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada spēkā esošos 

teritoriju plānojumus, telpiskās attīstības perspektīvu noteikt grafiskā un rakstiskā veidā 
– funkcionālās teritorijas perspektīvo telpisko struktūru, ietverot galvenās funkcionālās 
telpas un nozīmīgākos telpiskās struktūras elementus un to ilgtermiņa izmaiņas. 

 
9. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Stratēģijas izstrādē atbilstoši Ministru 

kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 2014.gada 14. oktobra noteikumiem 
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
nosacījumiem. 

 
10. Stratēģijas sadaļu izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas metodiskiem ieteikumiem. 

 
11. Stratēģijas izstrādes process un izpildes termiņi: 
Nr. 

p.k 

Pasākums Termiņš (ieskaitot) 

1. Sagatavošanās Stratēģijas izstrādei  2021.gada janvāris 

1.1. Katras iesaistītās domes lēmumu pieņemšana par kopīgas 
Stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

 



1.2. Lēmumu par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Latgales 
plānošanas reģionam un ievietošana teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS). 

Paziņojuma par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēšana 
iesaistīto pašvaldību mājas lapās un vietējā laikrakstā 

 

1.3. Stratēģijas izstrādes detalizēta darba plāna un sabiedrības 
līdzdalības plāna izstrāde, apspriešana iesaistīto pašvaldību kopīgi 
izveidotā institūcijā. 

 

1.4. Paziņojuma par sabiedrības līdzdalības iespējām sagatavošana, 
publicēšana mājas lapās un vietējā laikrakstā, nosūtīšana Latgales 
plānošanas reģionam publicēšanai tā mājaslapā. 

 

1.5. Saistītu augstāka un līdzīga līmeņa plānošanas dokumentu analīze 
(t.sk. konsultācijas ar Latgales plānošanas reģionu un valsts 
institūcijām). 

 

2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 2021.gada janvāris 

2.1. Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides 
pārvaldi, ka arī Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju 
par Stratēģijas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka 
veselību. Iesnieguma nosūtīšana Vides pārraudzības valsts birojam 
par SIVN piemērošanu/nepiemērošanu plānošanas dokumentiem.  

 

3. Stratēģijas (un Vides pārskata) 1.redakcijas izstrāde 2021.gada maijs 

3.1. Stratēģijas 1. redakcijas izstrāde  

3.2. Vides pārskata 1. redakcijas izstrāde (ja būs nepieciešams)  

3.3. Stratēģijas 1. redakcijas (un Vides pārskata) 1. redakcijas 
izskatīšana kopīgu plānošanas dokumentu izstrādes vadības/darba 
grupā 

 

4. Stratēģijas (un Vides pārskata) 1.redakcijas publiskā 

apspriešana 

2021.gada jūnijs 

4.1. Katras domes lēmums par Stratēģijas 1. redakcijas (un Vides 
pārskata) 1. redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai 

 

4.2. Paziņojuma par Stratēģijas 1. redakcijas (un Vides pārskata) 1. 
redakcijas publisko apspriešanu ievietošana TAPIS, publicēšana 
iesaistīto pašvaldību mājas lapās un vietējā laikrakstā 

 



4.3. Stratēģijas 1. redakcijas publiskās apspriešanas organizēšana. 

(Vides pārskata 1. redakcijas saskaņošana ar Vides pārraudzības 
valsts biroja norādītajām iestādēm) 

 

4.4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana  

4.5. Stratēģijas 1. redakcijas (un Vides pārskata 1. redakcijas) publiskās 
apspriešanas rezultātu izvērtēšana kopīgu plānošanas dokumentu 
izstrādes vadības/darba grupā. 

 

4.6. Stratēģijas 1. redakcijas (un Vides pārskata 1. redakcijas) publiskās 
apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana un publicēšana mājas lapās. 

 

5. Stratēģijas (un Vides pārskata) gala redakcija Ne vēlāk kā līdz 
2021.gada 
29.oktobrim 

5.1. Stratēģijas gala redakcijas (un Vides pārskata gala redakcijas) 
izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju 
sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus 

 

5.2. Stratēģijas gala redakcijas iesniegšana Latgales plānošanas 
reģionam atzinuma saņemšanai 

 

5.3. Katras domes lēmums par Stratēģijas gala redakcijas (un Vides 
pārskata gala redakcijas) apstiprināšanu 

 

5.4. Katras domes lēmuma par Stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu 
publicēšana iesaistīto pašvaldību mājas lapās un vietējā laikrakstā 

 

5.5. Apstiprinātās Stratēģijas publiskošana, iesniegšana Vides 
aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai un Latgales 
plānošanas reģionam, ievietošana TAPIS sistēmā. 

 

 
12. Nepieciešamības gadījumā aktualizēt izstrādes termiņus pēc Stratēģijas 1. redakcijas 

izstrādes. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans Rāzna 
 
 

 
 


