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DAUGAVPILS 
prioritāte:

SABIEDRĪBA -
Ar dzīvi apmierināti, 

izglītoti, radoši, aktīvi un 
veseli iedzīvotāji, kuri 
lepojas ar savu pilsētu



Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 

Republikas pilsētu pašvaldību grupā 2017. gadā –

Daugavpils pilsētas pašvaldība



Daugavpili raksturo tās iedzīvotāji un stipras ģimenes



Jaundzimušo skaits Daugavpilī 2014-2017, 
PMLP dati 31.12.2017.
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Īpašas dāvanas: 

- sudraba vērdiņš stilizētā 
koka kārbiņā, ko nodot 
no paaudzes paaudzēm

- Grāmata «Mūsu bērns»

Īpaši gaidīti – Latvijas simtgades bērniņi Daugavpilī

Projektā piedalās 33 
Latvijas pašvaldības



Bērnu skaits Daugavpilī 2014-2018, PMLP dati 01.07.2018.
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Lielas un stipras ģimenes Daugavpilī 2016 - 2018, 
Daugavpils dzimtsarakstu nodaļas dati 31.10.2017. 

DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU SKAITS

2017.gadā piedzimuši 
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Mēs esam dažādi, bet dzīvojam harmonijā

Etniskās un kultūras biedrības:
Latviešu

Latgaliešu

Krievu

Lietuviešu

Baltkrievu

Poļu

Tatāru

Ukraiņu

Ebreju

Vācu

Romu u.c.

17 dažādas nacionālās biedrības

• latviešu

• latgaliešu

• krievu

• lietuviešu

• baltkrievu

• poļu

• tatāru

• ukraiņu

• ebreju

• vācu utt.

Daugavpils pašvaldība no 

2014.gada organizē grantu

atbalstu pilsētas 

organizācijām

DAUGAVPILS piešķirtie līdzekļi 

ideju īstenošanai 2018.gadā  –

93 575.82 EUR

2018.gadā  – 161 organizācija 

saņēma atbalstu

Mērķis: atbalstīt 

Sabiedriskās organizācijas 

ilgtspējīgas, uz attīstību 

orientētas aktivitātes 

sociālo problēmu 

risināšanā, veselības, 

mākslas, izglītības, kultūras 

un jaunatnes politikas jomā. 

Atbalsts: bērnu spēļu 
laukumiem, sporta 

aktivitātēm, ģimenes 
pasākumiem, 

krāsojamā grāmata 
mazajiem 



Daugavpils pašvaldības finansētie kultūras centri un biedrības

Budžets

Latviešu kultūras centrs  1 539 174 EUR

Krievu kultūras centrs 207 380 EUR

Poļu kultūras centrs 71 737 EUR

Baltkrievu kultūras centrs 81 599 EUR

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifmOC3lb_RAhUCDZoKHWZeAQcQjRwIBw&url=https://www.kulturaskarte.lv/lv/kulturas-centri/daugavpils-polu-kulturas-centrs&psig=AFQjCNHsRhWWEQ9OUAG-LuW7qU1jnWHhfQ&ust=1484398488779155
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifmOC3lb_RAhUCDZoKHWZeAQcQjRwIBw&url=https://www.kulturaskarte.lv/lv/kulturas-centri/daugavpils-polu-kulturas-centrs&psig=AFQjCNHsRhWWEQ9OUAG-LuW7qU1jnWHhfQ&ust=1484398488779155




Bezmaksas pusdienas skolā no 1. līdz 12. klasei

Daugavpils – ģimenēm draudzīga pilsēta



Bezmaksas transports bērniem un skolēniem Daugavpilī

Daugavpils – ģimenēm draudzīga pilsēta

Bezmaksas braukšana 

sabiedriskajā transportā 

ARĪ vasaras brīvlaikā

Vienam 

daudzbērnu

ģimenes 

loceklim ir 

tiesības braukt 

bez maksas 

(tramvajā un 

autobusā)

!

!

50% atlaide 

Profesionālo izglītības 

iestāžu skolēniem

!



2018.gadā:

Vasaras nodarbinātības PROGRAMMA 

Daugavpils pašvaldībā jauniešiem

Vecums: 13-14, nodarbināti skolās 412 

Vecums:15-19, - pašvaldības iestādēs1058

79 jaunieši strādāja ar NVA programmas atbalstu

KOPĀ: 1549 jaunieši

Daugavpils – strādīgām ģimenēm draudzīga pilsēta

Divas jauniešu vasaras nodarbinātības programmas: 
vienu no tām finansē Daugavpils pilsētas dome un Jaunatnes nodaļa to īsteno kopš 2011. gada 
vasaras; 
otro programmu īsteno un līdzfinansē Daugavpils pašvaldība kopā ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru. Tā piedāvā VAIRĀK NEKĀ 100 darbavietas, tomēr atšķirībā no pirmās, kurā darba 
maiņas ilgums ir tikai 10 dienas, otrās programmas dalībnieki var strādāt veselu mēnesi.

!



2018.gadā: 

19 vasaras nometnes
870 bērni 
Piedāvājums pieaug! 

Daugavpils – ģimenēm draudzīga pilsēta

!



Jauns pakalpojums Daugavpils ģimenēm –
mentori ģimenēs

! Sociālā dienesta projekts 
2018.gadā: 

Kopš vasaras tiek piedāvāts 
mediācijas pakalpojums 
ģimenēm gadījumos, kad 

rodas ģimenes vai 
starpģimeņu strīdi

2018.gadā apmācīti 12 

speciālisti no 7 skolām



Daugavpilī ir saglabātas 
VISAS SPECIĀLĀS 

pirmsskolas izglītības iestādes (PII)

! Saglabātas trīs no četrām speciālās 
PII: 4.spec.PII, 9., 15., nodrošinot 
nepieciešamo pašvaldības 
finansējumu. 

2.spec.PII ir likvidēta, iekļaujot to 
Stropu pamatskolas sastāvā. 

4.,9.,15.PII pašvaldība nodrošina 
bezmaksas ēdināšanu visiem 
bērniem.

Daugavpils pašvaldībā darbojas arī 10 diennakts grupas trijās PII, kurās 

bērnus var atstāt tie vecāki, kuri strādā nakts maiņu darbu vai savas 

veselības stāvokļa dēļ nevar pilnvērtīgi kopt bērniņu katru dienu. 
!

3 Izglītības pārvaldes psihologi veic bērnu izpētes PII, konsultē

vecākus, organizē izglītojošus seminārus vecākiem.



Bērnu un jauniešu centrs «Jaunība»

2018/2019.m.g. 2655 bērni

46 aktivitātes

7,11 €/gadā

*saskaņā ar nolikumu daudzbērnu ģimenēm, 
maznodrošinātām ģimenēm un bāreņiem – bez maksas

Daugavpils – radošām ģimenēm draudzīga pilsēta
Interešu izglītības iestāde ir atvērta mācību 

iestāde, kas:

 Nodrošina saturīga un lietderīga brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, 

 Sekmē personiskās un nacionālās identitātes 

attīstīšanu,

 Nodrošina radošu pašizteiksmi un preventīvu 

darbu,

 Novērš negatīvo tendenču attīstību jaunatnes 

vidū,

 Veicina dzīves karjeras izvēles iespējas.

BJC „JAUNĪBA” DARBĪBAS MĒRĶIS atbilstoši katra audzēkņa 

vecumam un vajadzībām nodrošināt iespējas attīstīt savu garīgo un 

fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un vispusīgi attīstītu 

personību



Daugavpils – radošām ģimenēm draudzīga pilsēta
Interešu izglītības iespējas Latviešu kultūras 

centrā:

PPIO "Daugava"

Kamerorķestris

Akordeonistu orķestris

JK "Daugava"

VK "Forte"

SK "Rūta"

FK „Svātra”

FA “Dzīsme”

BFA “Dzīsmeite”

DA “Laismeņa”

SDK “Atbalss”

VPDK “Saime”

TMA “Rakari”

BDK “Pienupīte”

BVS “Pērlītes”

Džeza ansamblis

Balles deju kolektīvs "Sikspārnis"

SVA "Retro"

Latviešu kultūras 

centrs

 Bezmaksas

 Maksas

50% atlaide 

daudzbērnu 

ģimenēm

18 kolektīvi, 

2 no tiem profesionālie:

 Daugavpils 

kamerorķestris

 Profesionālais 

pūšamo instrumentu 

orķestris "Daugava"



Daugavpils – muzikālām ģimenēm draudzīga pilsēta

Staņislava Broka

Daugavpils Mūzikas 

vidusskola

 Bezmaksas

 Maksas

40% atlaide 

daudzbērnu 

ģimenēm

Atbrīvot no maksas:

100 % apmērā – bāreņus,

60 % apmērā – daudzbērnu (ne mazāk par 5 bērniem* ģimenē) ģimeņu bērnus,

50 % apmērā – daudzbērnu (4 bērni* ģimenē) ģimeņu bērnus,

50 % apmērā – pusbāreņus,

50% apmērā – bērnus, kuru ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss,

40 % apmērā – daudzbērnu (3* bērni ģimenē) ģimeņu bērnus,

30% apmērā – 2 bērni no vienas ģimenes, ja abi mācās mūzikas skolā.



Daugavpils – sportiskām ģimenēm draudzīga pilsēta

 Daugavpils bērnu un 

jaunatnes sporta skola

 Daugavpils Futbola skola

 Daugavpils Individuālo 

sporta veidu skola

 Daugavpils Ledus sporta 

skola

Bezmaksas!!!

Skolās 4 komandu un 11 

individuālie sporta veidi

Šobrīd 172 grupās mācās 2214

audzēkņi

Strādā 100 kvalificēti sporta

treneri

Sporta veidi: Airēšana, Basketbols, Biatlons, Bokss, Brīvā cīņa, 
Daiļslidošana, Futbols, Grieķu-romiešu cīņa, Hokejs, Ložu šaušana, 
Paukošana, Peldēšana, Svarcelšana, Teniss, Vieglatlētika, Volejbols

http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/6
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/9
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/10
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/12
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/13
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/15
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/20
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/22
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/24
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/27
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/30
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/31
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/38
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/41
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/42
http://www.sportaskolas.lv/lv/component/customproperties/tag/43


Anastasija Grigorjeva

Deniss Vasiļjevs

2015 CS Tallinn Trophy bronzas medaļas laureāts,

2017 Cup of Tyrol čempions

un divkārtējais Latvijas nacionālais čempions,

4.vieta Eiropas čempionātā

19.vieta ziemas olimpiskajās spēlēs 2018.gadā

Labākais Latvijas daiļslidotājs

Četrkārtēja Eiropas čempione 

brīvajā cīņā un bronzas medaļas 

ieguvēja Pasaules čempionātā

Daugavpils lepojas!

Andžejs Ļebedevs

Latvijas spīdveja meistars

pēc Eiropas spīdveja čempionāta 2017 otrās 

kārtas, atrodas līdera pozīcijā

Spīdvejs ir Daugavpils 

nacionālais sporta veids!



Dažādas radošas 
lasītprasmes 
veicināšanas 

nodarbības visu 
vecumu bērnu grupām, 

kā arī ģimenēm

Klubiņš ģimenēm 
«Brīvdienas bez 

garlaicības» - jau 15 
gadus!

Latgales Centrālā bibliotēka – ģimenēm draudzīga vieta

Novembra sākumā Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs 

noslēdzās lasītveicināšanas programmas “Grāmatu starts” 

pirmā kārta. Ģimenes, kurās aug trīsgadīgi bērni, piedalījās 

īpaši veidotā nodarbību ciklā, kas tika īstenots nolūkā veicināt 

lasītprasmi, iedibināt un stiprināt kopīgas lasīšanas 

tradīciju, kā arī veidot ģimeņu saikni ar bibliotēku. 

Programmas pirmajā posmā piedalījās 44 bērni un viņu vecāki.

23.11.2018. 12:45 

Patriotiskā stunda Bērnu bibliotēkā



Īstenošana: 01.03.2017 - 28.02.2019

Mērķis: pielāgot projektā iesaistīto 
bibliotēku esošās prakses un izmantot 
tās kā bāzi, lai izveidotu jaunu 
sabiedrisko pakalpojumu – ģimenes 
digitālo aktivitāšu centrus, kuros 
ģimenēm un visiem interesentiem būs 
iespēja izglītoties un saturīgi pavadīt 
brīvo laiku ar jaunākajām tehnoloģijām 
aprīkotās telpās

Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs 
Latgales Centrālajā bibliotēkā – jauna vieta ģimeņu kopābūšanai

Interaktīva satura risinājumi:

• datori, 

• virtuālās realitātes brilles, 

• skārienjūtīgie interaktīvie ekrāni, 

• Interaktīvie divriteņi, 

• Xbox konsoles ar Kinect sensoriem, 

• LEGO Mindstorms EV3 konstruktori, 

• Ibeacon sensori,

• DigiCentru interjera projekti, mēbeles
103 162.41 EUR Daugavpils, 
Kopā: 386 073.60 EUR



Tu vari izmainīt bērnu dzīvi! 
Kļūsti par audžuģimeni Daugavpilī! 

7 SOĻI LAI KĻŪTU PAR 
AUDŽUĢIMENI: 

 SAŅEM 
KONSULTĀCIJU

 UZRAKSTI 
IESNIEGUMU

 SAŅEM ATZINUMU
 APGŪSTI MĀCĪBU 

PROGRAMMU
 SAŅEM LĒMUMU
 UZŅEM BĒRNU
 NOSLĒDZ LĪGUMU

Parūpējies par bērnu! 
Valsts un pašvaldība 
parūpēsies par Jūsu 

labklājību!



Bērnunams –
patversme «Priedīte» 
Daugavpilī

Bērnu patversmē "Priedīte" dzīvo gan 
bāreņi, gan bērni no nelabvēlīgām 

ģimenēm

Pašvaldība, sadarbībā ar 

vietējām biedrībām un 

brīvprātīgajiem, regulāri rīko 

labdarības akcijas 

bērnunama bērniem 

2018.gadā bērnunams 

nosvinēja savu 20 gadu 

pastāvēšanas gadadienu, 

šajā laikā te dzīvojuši 

aptuveni 1000 bērni 



Latgales zoodārzā 
atklāts jauns izglītojošs bērnu rotaļu laukums pateicoties balvai “Ģimenei 

draudzīga pašvaldība 2017” un projekta ietvaros sadarbībā ar NVO “Ģimenēm draudzīgu aktivitāšu un infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā

Mazajiem un lielajiem zoodārza viesiem ir unikāla 

iespēja vienuviet apskatīt lauku strupastu viensētu, 

īstu hobita māju kukaiņiem un zirnekļiem, un 

Eiropas trušu pilsētiņu, kur bērni var glaudīt mazos 

zoodārza trusīšus, pētīt to uzvedību un spēlēties

Apmeklētāji var piedalīties izglītojošās ekskursijās,

tematiskās stundās un lekcijās.

Latgales Zoo ir viens no 

populārākajiem tūristu 

galamērķiem Latgalē 

apmeklētāju skaita ziņā



Projekts “Ģimenēm draudzīgu aktivitāšu un 
infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā”

Daugavpils cietoksnī notika kvests –
intelektuāla spēle – “Latvijai 100”. 
Kvestā piedalījās vairākas 
komandas – ģimenes, kopumā līdz 
150 cilvēki.

Notika nometne „Laimīgs bērns 
stabilā ģimenē Latvijas simtgadē”, 
kurā piedalījās 30 dalībnieki no 
pilsētas audžuģimenēm. 

Tika izbūvēts ģimenēm draudzīgs 
infrastruktūras objekts Latgales 
zoodārza teritorijā. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 25 316.99 EUR, no 
tiem: Valsts budžeta finansējums 20 000 jeb 79% un 
Domes līdzfinansējums 5 316.99 jeb 21%.



Latvijas valsts simtgades gads  -
GODA ĢIMENES GADS

Mums jāprot pateikt «PALDIES», 

īpašu paldies jāsaka ģimenēm ar bērniem
2018.gada augustā Rīgā notika starptautisks forums 

"Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko 

sabiedrību«, kurā Daugavpils pilsētas dome smēlās 

jaunas idejas metodēm un atbalsta instrumentiem 

demogrāfijas veicināšanā



Daugavpils pašvaldības atbalsts visām vecuma grupām -

svarīgi iepriecināt mūsu seniorus! 

2018.gadā stājās spēkā grozījumi

Saistošajos noteikumos Nr. 46 “Daugavpils pilsētas

pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām

personām” .

Atbalstot ģimenes vērtības un godinot

seniorus, saistošos noteikumus papildināja ar atbalstu

ne tikai zelta kāzu jubilejā, bet arī 60 gadu un 70

gadu kāzu jubilejās. Turpmāk šie pāri saņems no

pilsētas pašvaldības 150 eiro.



Daugavpils ir viena no 10 pilotpašvaldībām, kas iesaistījusies Prioritārā 

pasākuma “Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai 

“Reģionālās remigrācijas koordinators”” aktivitātes “Pilotprakses

projektu atbalstīšana remigrācijas jautājumos pašvaldībās” 

Darba grupas priekšlikumi remigrācijas pasākumu 
ieviešanai:

• Tika apspriesti dažādi priekšlikumi, kas skartu NĪN 
atlaides piemērošanu, vienreizēja atgriešanās 
pabalsta un vienreizēja pārcelšanās atbalsta 
piešķiršanu, karjeras konsultanta pakalpojumus utt. 

• Grantu programmas “Impulss” nolikuma 
papildināšana, prioritāri atbalstu sniedzot jaunajiem 
uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, 
atgriežoties Daugavpilī

• Jau Darbojas ! Latviešu valodas apguves kursu 
organizēšana reemigrantu ģimenēm esošo apmācību 
programmu ietvaros

Secinājām, ka vispieprasītākais un 
visefektīvākais pašvaldības atbalsts būtu 

mājokļu jautājumu risināšana !!!

LATGALĒ 

atgriezušās 32 

ĢIMENES,

13 NO TĀM -

DAUGAVPILS 

PILSĒTĀ UN 

NOVADĀ



Skolēnu pulkam šogad pievienojās 14 bērni, kas ir atgriezušies no ārzemēm, 100

bērni ir ieradušies Daugavpilī no citām Latvijas pilsētām un pašvaldībām.

(Daugavpils Izglītības pārvalde)

Latviešu valodas kursi Daugavpils 
pašvaldībā bērniem un pieaugušajiem

Aptuveni 100-120 bērniem ir noformēti aprūpes un uzraudzības

dokumenti vai pie notāra (īslaicīgas) vai bāriņtiesa (ilgtermiņi),

gadījumos kad vecāki strādā ārzemes vai atrodas biežos

komandējumos.(Daugavpils Bāriņtiesa)

Daugavpils pilsētas dome katru 
gadu piešķir finansējumu 

BEZMAKSAS latviešu valodas 
kursu organizēšanai Daugavpils 

pilsētas iedzīvotājiem 



Jaunas iniciatīvas Daugavpils pašvaldības 
Saistošajos noteikumos

Šogad stāsies spēkā:
Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts 
ģimenēm ar 2 bērniem pašvaldības mājokļa 
piešķiršanai – bez īpaša statusa, bet pārējiem 
nosacījumiem (nav īpašuma, 10 gadi 
nepārtraukta dzīvesvieta pilsētā, 5 gadi īrē 
dzīvokli privātpersonas īpašumā, ir pastāvīgi 
ienākumi /ne pabalsti/ un nav parādu par 
kom.pakalpojumiem) jāizpildās gan. 

Top arī grozījumi, kuri paredz trīnīšu (vai 
vairāk bērnu vienās dzemdībās) 
piedzimšanas gadījumā maksāt 200 euro
mēnesī bērnu kopšanai uz katru bērnu līdz 
1,5 gada vecumam, ja ģimenei ir TĢS vai 
MĢS. 



Plānotās investīcijas līdz 2020:

EUR 1,3 Milj.

- Esošās ēkas pamatīga renovācija

- Rezultātā tiks izveidoti 105 dzīvokļi

Daugavpils pašvaldības 
dzīvojamā fonda paplašināšana 

MK noteikumi par EM piedāvājumu daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju būvniecību reģionos

Daugavpils pašvaldība ir iesniegusi priekšlikumus, kas ļautu 

pašvaldībām apgūt atbalstu arī esošo ēku renovācijai.



“BEIGU BEIGĀS, TAS, KAS MUMS 

PATIESĪBĀ RŪP, IR MŪSU ĢIMENES, 

NEVIS MĀKSLAS KRITIKA.” 

MARKS ROTKO



Daugavpils pilsētas domes 
goda raksts par aktīva un 

veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu, Daugavpils 

vārda atpazīstamības 
veicināšanu, svinot Latvijas 
Republikas proklamēšanas 

100.gadadienu.

«Skrienot savam priekam,  
visai ģimenei kopā, pārstāvot 

Daugavpils pilsētu, jo esam tās 
patrioti, nedomājot par īpašiem 

nopelniem»

Daugavpils pilsētas domes apbalvojums „GADA BALVA” 
2018.gadā pasniegta GRIĶU ĢIMENEI



DAUGAVPILS 
PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ 

PALĪDZĪBA ĢIMENĒM AR 
BĒRNIEM 



Lielāka daļa Daugavpils pašvaldības sociālo 
pabalstu un materiālā  atbalsta veidu tiek 

piešķirta  saskaņā ar  
trūcīgās ģimenes /personas statusa (TĢS) 

vai 
maznodrošinātās ģimenes /personas 

statusa (MĢS) 

esamību.



PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS VEIDI 
DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM



• Dzīvokļa pabalsti

• Atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai
Daugavpils PII, pamatskolās, vidusskolās un 
profesionālās izglītības iestādēs

• Atbalsts mācību piederumu iegādei

• Atbalsts pirts izdevumu segšanai

• Atbalsts braukšanai sabiedriskajā transportā

- Pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un
karstā ūdens piegādes nodrošināšanai

- Pabalsts kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai

- Pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksai

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS  VEIDI DAUDZBĒRNU 
ĢIMENĒM



PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS VEIDI , KURUS VAR 
SAŅEMT NEATKARĪGI  NO TĢS VAI MĢS STATUSU ESAMĪBAS

• Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā
300,00 euro par katru bērnu

• Atbalsts neparedzētos gadījumos
pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, 
mājoklis, veselības aprūpe, obligātā 
izglītība ) apmierināšanai līdz 500,00 
euro

• Atbalsts plānveida operāciju izmaksu
segšanai līdz 1500,00 euro

• Sabiedriskais transports



DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ 
PALĪDZĪBA ĢIMENĒM, KURU AIZGĀDĪBĀ VAI 

APRŪPĒ IR BĒRNS AR INVALIDITĀTI



• Atbalsts ar dzīvokli saistīto izdevumu segšanai:

• Atbalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai – 100% apmērā no ēdināšanas 
izdevumu summas

• Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai
- ģimenei (personai), kuras aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti ar  
funkcionāliem traucējumiem 
- ģimenei (personai), kuras aizgādībā atrodas smagi slims gulošs bērns  
ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem

• Atbalsts Jaungada svētkos

- Siltumenerģijas piegādes samaksai ;
- Kurināmā iegādei individuālās apkures 

nodrošināšanai 
- Karstā ūdens piegādes nodrošināšanai 
- Dzīvojamās mājas tehniskajai uzturēšanai 

Ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie 
ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 
attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba 
algas apmēru pienākas: 

PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS VEIDI 
ĢIMENĒM, KURU AIZGĀDĪBĀ VAI APRŪPĒ IR BĒRNS AR INVALIDITĀTI



Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi  ģimenēm,  kuru aizbildnībā ir 
bērns  paredz šādus sociālās palīdzības veidus:

 Pabalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai – 18,00 euro apmērā 
kalendārajā gadā;

 Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures 
nodrošināšanai – 114,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

 Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai par 
laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot – 26,00 euro
apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 93,00 euro mēnesī;

 Pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai:
- Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs – 50% apmērā no 

ēdināšanas izdevumu summas;
- Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības 

iestādēs mācību gada laikā, vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā – 100% 
apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.

 Pabalstu mācību piederumu iegādei vienu reizi kalendārajā gadā uz  
katru izglītojamo:

- Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro ;
- Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro ;
- Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības 

iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro

Ģimenes (personas), kuru aizbildnībā ir bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina 
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies 
laulībā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 
attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ir tiesīgas saņemt 
šādus pabalstu veidus:



Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi  audžuģimenēm paredz šādus 
sociālās palīdzības veidus: (I)

Sociālais dienests audžuģimenei neatkarīgi no tā,
kurā administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta,
ja ir pieņemts Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmums par
bērna ievietošanu audžuģimenē, izmaksā:
pabalstu bērna uzturam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai –

215 EUR, no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai 258 EUR apmērā mēnesī vienam bērnam;

pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 130 EUR
apmērā mēnesī vienam bērnam. Sociālais dienests ir tiesīgs
izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei
mantiskā veidā;

Papildus noteiktajam pabalsta apmēram, ievietojot bērnu
audžuģimenē, piešķir vienreizējo pabalstu 70,00 EUR apmērā.



pabalsts skolas un mācību piederumu iegādei, kuri 
nepieciešami izglītojamiem mācību procesa 
nodrošināšanai, neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā 
teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, ja ir pieņemts 
Daugavpils bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu 
audžuģimenē, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru 
izglītojamo šādā apmērā:

- Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs 
izglītojamiem – 25,00 euro; 
- Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem 
– 50,00 euro;
- Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un 
profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 
1.klases izglītojamos – 35,00 euro

Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi  audžuģimenēm paredz šādus 
sociālās palīdzības veidus: (II)



Pabalsts socializācijas un
audzināšanas nolūkiem par
audžuģimenes pienākumu
veikšanu 300,00 euro apmērā
sešos kalendārajos mēnešos, bet
ne vairāk par 600,00 euro
kalendārajā gadā vienai ģimenei,
kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi
Daugavpils pilsētas
administratīvajā teritorijā.

Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi  audžuģimenēm paredz šādus 
sociālās palīdzības veidus: (III)



Aktivizējot darbu ar ģimenēm, kurās ir problēmas, Sociālais
dienests veica lielu darbu Sociālās rehabilitācijas
programmas pakalpojumu ieviešanā. 27.03.2018. tika
noslēgts līgums ar nodibinājumu “Sociālo pakalpojumu
aģentūra” par jaunu pakalpojumu “Sociālās rehabilitācijas,
atbalsta un konsultatīvās programmas nodrošināšanu
ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un
adoptētājiem 2018.-2019. gadā”.

2018.gadā tika reģistrēts jauns pakalpojums “Ģimenes
asistents”. Pakalpojumu sniedz ģimenēm ar bērniem
sektors. Uz doto brīdi strādā divi ģimenes asistenti un
pakalpojums ir piešķirs 11 ģimenēm.



Liels darbs veikts Sociālajam dienestam uzsākot ES finansēto
DI projektu. Dienas aprūpes centrā personām ar garīga
rakstura traucējumiem Arhitektu ielā 21 sāka darboties
specializēta darbnīca, kuras aktivitātēs iesaistīti 18 klienti.
Apmācībās tiek iegūtas iemaņas šūšanā, pērļošanā,

floristikā. Tā ir iespēja šiem cilvēkiem saņemt darba
iemaņas, izmantot tās, lai veiksmīgāk noritētu viņu
socializācijas process. Tas palīdz justies tuvāk ģimeniskai
videi un saņemt kvalitatīvu pakalpojumu. Tas nozīmē, ka
cilvēks jūtas piederīgs sabiedrībai.
DI projekta ietvaros Sociālais dienests sniegs virkni
pakalpojumu klientiem, kuri bija novērtēti pirms DI procesa
un viņiem ir rekomendēta šo pakalpojumu izmantošana,
proti, tās ir reiterapijas, kanisterapijas, tomatis metodes
nodarbības.

Deinstitucionalizācijas procesa īstenošanas ietvaros Grupu
dzīvokļos Šaurā ielā 26 sociālos pakalpojumus saņēmuši 12
klienti



Daugavpils ir stiprās ģimenes – zinoši bērni un izglītoti vecāki 

4494 studenti (2018/2019)

6 universitātes, augstskolas un to filiāles

5 profesionālās skolas un 2 koledžas

28 pirmsskolas izglītības iestādes (4726 bērni)

11 vidusskolas un 2 ģimnāzijas

5 pamatskolas (kopā 9600 skolēni)

Skolās darbojas “Vecāku skoliņas”, kurās notiek regulāras tikšanās ar speciālistiem.

Izglītības pārvalde organizē tikšanos ar vecākiem par aktuāliem izglītības jautājumiem.

Pie Izglītības padomes darbojas vecāku padome, kuras sastāvā ir dažādu izglītības iestāžu aktīvākie vecāki. 

Pašvaldībā darbojas starpinstitūciju sadarbības 

grupa, kura izskata skolas kavēšanas un sliktas 

uzvedības gadījumus, izstrādā pasākumus problēmu 

novēršanai un seko to norisei, piesaistot attiecīgos 

speciālistus.



Plānotās investīcijas IZGLĪTĪBĀ

Investīcijas līdz 

2020. gadam:

EUR 15 milj. 

Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu 

materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras 

sakārtošana atbilstoši mūsdienu prasībām:

Darbi pabeigti: 

Daugavpils Krievu vidusskola – licejs

Daugavpils 3.vidusskola, 

Energoefektivitātes pasākumi 

pirmsskolas izglītības iestādēs 

un skolu ēkās:

Darbi pabeigti: 

3. un 5.pirmsskolas izglītības 

iestādēs 



Daugavpils godalgotās skolas, skolēni, skolotāji

2017./2018. mācību gads 
2. vieta Latvijas Lielo skolu reitingā 

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs –
balva «Lielā Pūce» 

4.vieta Mazo skolu apakšgrupā Daugavpils 
Saskaņas pamatskola

5.vieta Lielo skolu reitingā Daugavpils 
Valsts ģimnāzija

Ata Kronvalda balva 

pedagogiem: 

Olga Osipova, Daugavpils 

Valsts ģimnazija

Jurijs Kostjukevičs, 

Daugavpils 13.vidusskola

13 izglītojamie saņēma Simtgades stipendiju;

70 12.klašu skolēni ir apbalvoti ar Ministru 

prezidenta Atzinības rakstu par sasniegumiem 

valsts vai starptautiskajos pasākumos, kā arī 

izcilām un ļoti labam sekmēm;

Ata Kronvalda skolu reitinga augšgalā: 

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs 

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Daugavpils Saskaņas pamatskola



Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” 
izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) 

un infrastruktūras modernizācijas II kārta



«Dizaina un mākslas vidusskolas  «Saules skola» infrastruktūras 
modernizācija un kultūrizglītības reģionālā metodiskā centra izveidošana 

II kārta - EUR 4 930 607, tai skaitā 

ERAF 1 993 240 euro



Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju mācību korpusa laboratorijas –

aprīkotas ar vismodernāko mūsdienu aprīkojumu Baltijā

Daugavpils Universitāte

DU fakultātes:

 Dabaszinātņu un 

matemātikas fakultāte

 Humanitārā fakultāte

 Izglītības un vadības 

fakultāte

 Mūzikas un mākslu 

fakultāte

 Sociālo zinātņu 

fakultāte

http://du.lv/lv/fakultates/dmf
http://du.lv/lv/fakultates/dmf
http://du.lv/lv/fakultates/hf
http://du.lv/lv/fakultates/ivf
http://du.lv/lv/fakultates/mmf
http://du.lv/lv/fakultates/szf


Daugavpils Universitātes Bērnu istaba

DU studējošajiem jaunajiem 
vecākiem ir iespēja lekciju 
laikā izmantot Bērnu 
istabas Parādes ielā 1 un 
Vienības ielā 13, kā arī ir 
speciāla vieta bērnu 
pārtīšanai un barošanai

Darbojas no 2014.gada



Daugavpils pilsētas dome 

piešķir stipendijas studentiem
1) Pašvaldība jau 10 gadus piešķir stipendijas Daugavpils Universitātes labākajiem 

studentiem;

• Kritērijs: vidējā atzīme.

• Stipendijas apmērs sastāda 43 eiro mēnesī. 

2) Pašvaldība piešķir stipendiju arī studentiem, kuri apgūst medicīnisko izglītības programmu;

• Kritēriji: vidējā atzīme, līgums ar medicīnisko iestādi uz 5 gadiem, dzīvesvietas deklarācija.

• Stipendijas apmērs sastāda 220 eiro mēnesī. 

• Pašvaldība var izīrēt dienesta dzīvokli, ja rezidentam Daugavpils pilsētā nav pamata 

dzīvesvietas.

5.1 Rezidentu piesaiste darbam veselības aprūpes iestādēs(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 12.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 

44 redakcijā)

5.12. Rezidentam, kura pamata dzīvesvieta nav Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, pašvaldība var izīrēt dienesta 

dzīvokli, pamatojoties uz Domes Veselības aprūpes plānošanas komisijas atzinumu par attiecīgā ārsta-speciālista piesaistes 

nepieciešamību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ja rezidents ir noslēdzis līgumu ar pašvaldības administratīvajā

teritorijā esošo veselības aprūpes iestādi, kurā pēc rezidentūras beigšanas rezidents apņēmies nostrādāt vismaz piecus gadus.

http://likumi.lv/ta/id/277958-grozijumi-daugavpils-pilsetas-domes-2008-gada-31-janvara-saistosajos-noteikumos-nr-2-pasvaldibas-stipendijas-pieskirsanas-kartiba-


Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm, lai 

piesaistītu jaunos speciālistus

Rīgas Stradiņa universitāte Latvijas Universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Stipendija no 220 eiro

60 interni – medicīniskā prakse 
Daugavpils reģionālajā slimnīcā
Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā
Daugavpils zobārstniecības poliklīnikā

9 ārsti strādā Daugavpils reģionālajā 

slimnīcā 

2 Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā

1 Stomatoloģijas poliklīnikā

No 2014.-

2018.gadam  60 

rezidenti 

izmantojuši šo 

iespēju, ieguldīti 

700 000 EUR ārstu 

piesaistei



Daugavpils reģionālās slimnīcas infrastruktūras 

modernizācija:

• Uzņemšanas nodaļas telpu modernizācija

• Onkoķirurģijas profila operācijas zāļu 

izveide

• Rehabilitācijas centra izveide

• Jauna mūsdienu prasībām atbilstoša 

Invazīvās kardioloģijas un Onkoloģijas 

centra izveide

• Medicīniskā aprīkojuma iegāde

• Projekta summa 7,6 milj. EUR

Kvalitatīva veselības aprūpe



Daugavpils pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām uzturēšanās 
Daugavpils reģionālajā slimnīcā līdz 4 dienām ir bezmaksas! 



Daugavpils Bērnu veselības centrs

„Daugavpils bērnu veselības centrs” piedāvā

plaša profila ārstniecības pakalpojumus. 

Centram ir kapitālsabiedrības statuss, 100% 

kapitāla pieder pilsētas domei.

Pakalpojumi:
•Ārstu-speciālistu pakalpojumi

• Alergologs un bērnu alergologs
• Bērnu pneimonologs
• Bērnu infektologs
• Bērnu kardiologs
• Bērnu ķirurgs
• Bērnu neirologs
• Ginekoloģs, dzemdību speciālists
• Dermatologs
• Rehabilitologs
• Neonatologs
• Otolaringologs

•Diagnostiskie izmeklējumi
• Rentgenogrāfija
• Ultrasonogrāfija un neirosonogrāfija zīdaiņiem
• Ehokardiogrāfija
• Elektrokardiogrāfija
• Ārējas elpošanas funkcijas pārbaude
• Endoskopija

•Rehabilitācijas pakalpojumi
• Fizioterapija
• Slinga terapija
• Masāža
• Fizikālās medicīnas pakalpojumi

• Pakalpojumi
• Halokamera - sāls terapija
• Ārstniecīsko dūņu terapija

•Audiologopēda pakalpojumi
•Procedūru – vakcinācijas kabineta pakalpojumi
•HOPS kabineta pakalpojumi
•Dienas stacionārs

http://dbvc.lv/alergologs-un-bernu-alergologs
http://dbvc.lv/alergologs-un-bernu-alergologs
http://dbvc.lv/bernu-pneimonologs
http://dbvc.lv/Bernu-infektologs
http://dbvc.lv/bernu-kardiologs
http://dbvc.lv/bernu-kirurgs
http://dbvc.lv/bernu-neirologs
http://dbvc.lv/ginekologs-dzemdibu-specialists
http://dbvc.lv/dermatologs
http://dbvc.lv/rehabilitologs
http://dbvc.lv/neonatologs
http://dbvc.lv/otolaringologs
http://dbvc.lv/rentgenografija
http://dbvc.lv/rentgenografija
http://dbvc.lv/ultrasonografija-un-neirosonografija-zidainiem
http://dbvc.lv/ehokardiografija
http://dbvc.lv/elektrokardiografija
http://dbvc.lv/arejas-elposanas-funkcijas-parbaude-spirografija
http://dbvc.lv/endoskopija
http://dbvc.lv/fizioterapija
http://dbvc.lv/fizioterapija
http://dbvc.lv/slinga-terapija
http://dbvc.lv/masaza
http://dbvc.lv/fizikalas-medicinas-pakalpojumi
http://dbvc.lv/fizikalas-medicinas-pakalpojumi
http://dbvc.lv/halokamera-sals-terapija
http://dbvc.lv/arstniecisko-dunu-terapija
http://dbvc.lv/audiologopeda-pakalpojumi
http://dbvc.lv/proceduru-vakcinacijas-kabineta-pakalpojumi
http://dbvc.lv/hops-kabineta-pakalpojumi
http://dbvc.lv/dienas-stacionars


Poliklīnikai ir kapitālsabiedrības statuss, 100% 

kapitāla pieder Daugavpils pilsētas domei. 

Ir mūsdienīgi zobārstniecības kabineti, kur 

pacientiem sniedz palīdzību zobārsti, zobu 

higiēnistes un zobārstniecības māsas.

Pieejamas cenas ļauj izmantot iedzīvotājiem ar 

dažādu ienākuma līmeni zobārstniecības 

palīdzību.

Visi zobārsti, zobu higiēnistes, zobu tehniķi un 

zobārstniecības māsas ir sertificēti.

Te pie zobārstiem brauc bērni no visa Latgales 

reģiona un pat Lietuvas. 

Daugavpils zobārstniecības poliklīnika



ESF projekts «Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi 

Daugavpils pilsētas pašvaldībā » (I)

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un

slimību profilakses pakalpojumiem visiem Daugavpils iedzīvotājiem, jo

īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem

iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta īstenošanas termiņš: 

2017. jūnijs  līdz 2019. gada 31. decembrim

Projekta finansējums:

Kopā EUR 992 544,00, no tiem:

Eiropas Sociālā fonda finansējums 85%: EUR 843 662,00

Valsts budžeta finansējums 15%: EUR 148 882,00



ESF projekts «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 

Daugavpils pilsētas pašvaldībā » (II) – iespēja ģimenēm būt kopā
Ģimenēm:

ORIENTĒŠANĀS

VINGROŠANA

SLĒPOŠANA 

ROLLERSLĒPOŠANA

MĀMIŅU SKOLA

Izglītojošas nodarbības:

Semināri par veselīga 

dzīvesveida veicināšanu un 

onkoloģijas draudiem

«Veselības skola»

Veselīgās gatavošanas 

meistarklase

Lekcijas jaunajiem vecākiem

Aerobika

Slidošana

Nūjošana

Peldēšana

Vingrošana

Orientēšanās

Mūsdienu deju nodarbības

www.esparveselibu.lv

http://www.esparveselibu.lv/


Bezmaksas pediatru konsultācijas Daugavpils 
slimnīcā no 11.novembra

Daugavpils reģionālās slimnīcas pediatri sniegs konsultācijas bez maksas katru darba 
dienu 11:00-13:00. 

Uz pediatra ambulatoro pieņemšanu tiek aicināti pacienti līdz 18 gadu vecumam ar 
saslimšanām, kurām nav nepieciešama ārstēšana stacionārā, piemēram, ja piemeklējušas 

vīrusu infekcijas vai zarnu darbības traucējumi vieglā formā. 



Daugavpils ģimenes augstu novērtē:

Rotaļu  laukumi
Ēdināšana 
(veselīgie labumi –
dārzeņi un piens skolās)

Interešu izglītība
Bezmaksas launagi skolās 
daudzbērnu ģimenēm 

Kafejnīcas ar bērnu stūrīšiem

Pabalsti komunālajiem 
maksājumiem, 
it īpaši siltumenerģijai

Bezmaksas bērnudārzs 
sagatavošanās grupai

Latgales Zoo

Funny Land

Veselības veicināšanas projekts

Play Day

Zinoo

Mini Zoo Jurita

Ditton nams 

Stropu trase

Saules skola

Kinoteātris Silverscreen

Adaptācijas nodarbības 
sešgadniekiem



Veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas veicināšana



Mežaparks «Stropi» - sporta un aktīva 

dzīvesveida infrastruktūras attīstība



Stropu aktīvās atpūtas un sporta trase

Stropu mežā

Brauc ar riteni!

Skrituļo! 

Skrien! 

Nūjo! 

Atpūties svaigā 

dabā! 

Pastaigājies 

priežu mežā! 

Notikušas jau 

vairākas 

starptautiska 

mēroga 

sacensības



Piedzīvojumu parks «Tarzāns»

Brīvdabas šķēršļu parks, kas piemērots gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. 

Vairākas dažādas grūtības pakāpes šķēršļu joslas - trepes, 
laipas, virves un citas. 



Daugavpils CENTRĀLparks

Soliņu aleja

Mīlestības 

koks



Daugavpils centrālparka spēļu laukums

Visiem rotaļu laukuma elementiem ir 

Eiropas kvalitātes sertifikāts un tie 

atbilst mūsdienu drošības prasībām. 

Mīkstais gumijas segums ir atsperīgs 

un novērš traumas kritiena gadījumā.

Daugavpilī ir vairāk nekā 200 bērnu rotaļu laukumi

Katru gadu pilsētā tiek 

atjaunotas jau esošās 

un būvētas jaunas 

vietas atpūtai un 

sportam



2018.gadā renovēti un atklāti jauni bērnu rotaļu laukumi 
un futbola laukumi

Varšavas ielas 

stadions

Ruģeļu futbola 

laukums

Bērnu rotaļu aprīkojuma piegāde un 
uzstādīšana esošajos rotaļu laukumos (16 

adresēs 2018.gadā), 39 280.21 EUR 

Futbola laukuma un sporta 
laukumu izbūve Ruģeļu
mikrorajonā 280 284.84 EUR

Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana 
Raipoles ielā 7a, 95 288.95 EUR



Multifunkcionālais sporta centrs-

Daugavpils OLIMPISKAIS CENTRS

Starptautiskas sacensības

Eiropas un Pasaules čempionāti

Sporta iespējas

Ģimenes atpūta

Specializētā 
PAUKOŠANĀS 
zāle ir vienīgā 

atbilstoši 
Starptautiskās 

paukošanas 
federācijas 
prasībām 

izveidota sporta 
zāle Latvijā un 
Baltijās valstīs

Īpaši 
piedāvājumi 
daudzbērnu 
ģimenēm, 

piemēram, 15 
EUR samaksa 

5 cilvēku 
ģimenei



Daugavpils LEDUS HALLE
Mūsdienīgs sporta, 

atpūtas un kultūras centrs 

ziemas sporta 

veidu cienītājiem:

Hokejs

Daiļslidošana

Amatiersports



Daugavpils bērnu komanda
Factory Kingz Daugavpils
ieņēma 16 vietu Pasaules
profesionālo breika deju
komandu reitingā pēc
"Battle of the Year 2018"
versijas.
Daugavpils tagad ir uz
pasaules breika deju kartes.
Lai tiktu uz pasaules breika
čempionāta skatuves vajag
uzvarēt kontinentālajā
atlasē, ko arī izdarīja mūsu
jaunieši Cīrihē, iegūstot
1.vietu centrālās Eiropas
atlases posmā.

Daugavpils bērni uz pasaules skatuves



Konkursa dalībnieki - privātpersonas vai komersanti, kuri 
konkursa pieteikuma iesniegšanas dienā reģistrēti 

Uzņēmumu reģistrā ne ilgāk kā divus gadus un granta
atbalstu saņēmušo komercdarbības daļu apņemas veikt 

Daugavpils  pilsētas administratīvajā teritorijā

Balvu fonds 
2014 – 21 pieteikumi, 

7 atbalstīti, EUR 37 000
2015 – 28 pieteikumi, 

12 atbalstīti, EUR 56 000 
2016 – 31 pieteikums, 8 atbalstīti, 

EUR 45 000
2017 – 19 pieteikumi,

10 atbalstīti, EUR 60 000
2018 – 28 pieteikumi, 

9 atbalstīti, EUR 60 000

Mērķis - stimulēt jaunu uzņēmumu veidošanos 
un veicināt esošo uzņēmumu attīstību 

Daugavpils pilsētas teritorijā

Daugavpils pašvaldības grantu

programma «Impulss»



SIA «Maybug», 
«Bērnu fiziskās aktivitātes un izklaides centra atklāšana»

Pašvaldības 

sadarbība ar privāto 

sektoru

IK  «Zinātne ir jautra» - izklaidējošu zinātnisko šovu un meistarklašu bērniem izstrāde Ideju autori –Daugavpils

jaunās ģimenes, kas 

ģenerē radošas idejas savu 

un pilsētas bērnu attīstībai 

Ļubova Talciņa, 
«Bērnu attīstības centrs»

Interaktīvs 

svešvalodu 

apmācības projekts 

bērniem un 

pieaugušajiem ar 

gadžetiem

BUBA – bērnu frizētava-skaistumkopšanas salons

Viktors Gallers, 
«Clever furniture»



Ģipša konstruktoru 
ražošana

Projekta iesniedzējs: 

SIA “EWAL” 

valdes loceklis Siarhei Valiushka Piepūšamais akvaparks

“Water Land”
Projekta iesniedzējs: 

Aleksejs Poligalovs

Izklaides objekta izveide 
Ruģeļu ūdenskrātuvē



Daugavpils ir daudzveidīgs 
tūrisma galamērķis GIMENĒM 

KULTŪRA

AKTĪVAIS 

TŪRISMS

ZINĀTKĀREIZKLAIDE

VĒSTURE

KULINĀRIJA

SPORTS



Senākais muzejs Latgales reģionā

Muzejs ar tā ekspozīcijām izvietots 1883.gada ēkā 

Apmeklētājus pārsteidz ar aizraujošām izstādēm un 

izklaidējošām aktivitātēm visai ģimenei 

2018.gadā 80 gadi

Ģimenes 

diena katru 

mēnesi –

iespēja 

radoši 

izpausties 

visai 

ģimenei



Daugavpils vēsturiskais centrs Vienības nams

2017.gadā – 80 gadi!

LATGALES CENTRĀLĀ 

BIBLIOTĒKA

ASV INFORMĀCIJAS CENTRS

DAUGAVPILS TEĀTRIS

DAUGAVPILS TIAA

LATVIEŠU BIEDRĪBA

KONCERTZĀLE

LATVIEŠU MĀJA

FITNESA CENTRS

ŠMAKOVKAS MUZEJS

VEIKALI, BANKA, KAFEJNĪCA



2016.gadā –

160. Daugavpils teātra gadadiena

Daugavpils teātris

Izrādes notiek latviešu, krievu un latgaliešu valodās..

1856. gadā Dinaburgā tiek nodibināts Krievu dramatiskais teātris - pirmais krievu teātris Latvijā. 

Teātri nodibināja un uzturēja Daugavpils cietokšņa galvenais inženieris Nikolajs Hagelstroms -

aizrautīgs teātra cienītājs. 



IZRĀDES BĒRNIEM 
VILKA VILMĀRA NEŠPETNIE ZIEMASSVĒTKI

SARKANGALVĪTE UN PASAKU MEŽS

LEO - MAZAIS LAUVA

TRĪS SIVĒNTIŅI UN VILKS

Biļešu cenas ir ļoti demokrātiskas un gandrīz 

vienmēr bērnu izrādes ir izpārdotas!



Zinātkāres centrs Daugavpils ZINOO 



Latgales ZOO

Latgales Zoodārzā atrodas 

vienīgā zinātniskā laboratorija 

Eiropā, kur tiek pavairota

purva bruņurupuču suga Omus 

orbicularis

Eksotiskie dzīvnieki, pērtiķi, žņaudzējčūskas, 

krokodili, bruņurupuči, iguānas, skorpioni u.c. 

tropu mežu un Latvijas ainavu iemītnieki.



Pasākums „Zoomaifest” veltīts bērniem, vecākiem, kā arī jauniešiem. Pasākuma 

programmā: ekskursija pa zoodārzu, viktorīnas, konkursi, koncerts, dažādu 

sporta veidu paraugdemonstrējumi, sporta spēles, komandu sporta spēles, 

jautrās stafetes ģimenēm un daudz kas cits

ZOOMAIFEST ģimenes festivāls DAUGAVPILĪ

Šāda veida pasākums dod iespēju iedzīvotājiem, galvenokārt, bērniem un jauniešiem 

izpaust savas prasmes un talantus, piesaistīties veselīgam un aktīvam dzīvesveidam. Šī 

pasākuma ietvaros mēs : nostiprinām ģimenes tradīcijas, saudzīgi izturamies pret dabu, 

sekmējam radošo kolektīvu attīstību, kā arī iedzīvotājiem ar speciālajām vajadzībām 

palīdzam aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.



Daugavpils Māla mākslas centrs

Latgales kultūrvēsturiskais mantojums – keramika un 

podniecības tradīcijas. 

«Baltic Raku» keramikas izstādes. 

Meistarklases bērniem un pieaugušajiem. 

Nodarbības un 
meistarklases 

bērniem!



Šaha un dambretes muzejs

Daugavpils Šaha un dambretes kluba entuziasti ir izpētījuši un

apkopojuši informāciju par šaha vēsturi Daugavpilī un Latgalē sākot

no 19.gadsimta līdz mūsdienām. Apkopotā informācija ir izvietota

Šaha un dambretes muzejā, kas ir pirmais šāda veida muzejs Latvijā



Retro tramvajs

Jauns pakalpojums – pagājušā gadsimta vidū Rīgas 

vagonu rūpnīcas ražotā tramvaja vagona īre. 

Šis tramvaju vagons ir paredzēts saviesīgiem 

pasākumiem, kuru laikā labu draugu vai kolēģu lokā ir 

iespēja pie galdiņiem mājīgā gaisotnē, malkojot sev 

tīkamos dzērienus un klausoties mūziku, vērot gar logu 

slīdošos Daugavpils skatus un gūt pozitīvas emocijas.

Skolēnu ekskursijas 

aizrauj visus! 



Daugavpils ēdienkarte

Restorānu dekāde 

«Bērnības garša»

Restorānu 

dekādes ēdienu

setos viens

ēdiens ir veltīts

Latvijas valsts 

simtgadei. 



Iespējas ģimenēm bez bērniem 

…jeb, kad gribas atvilkt elpu…



«Šmakovkas» muzejs



Daugavpils cietoksnis

Militāri patriotiskā spēlē „Jaunie Latgales sargi”



Marks Rotko (1903-1970)

dzimis Daugavpilī

Pasaulslavens abstraktā ekspresionisma pārstāvis

Gleznainā Daugavpils daba iedvesmoja Marku Rotko

Marka Rotko mākslas centrs

Starptautiska mēroga 

vieta, Austrumeiropā 

vienīgais mākslas 

centrs, kur apskatāmi 

pasaulslavenā 

mākslinieka 

ORIĢINĀLDARBI

http://pribalt.info/abc_new/images/mark_rotko.jpg
http://pribalt.info/abc_new/images/mark_rotko.jpg


VISI pa Rotko pēdām…

Mēs esam pārliecināti, ka māksla var būt interesanta ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem, 
tāpēc piedāvājam arī speciālas programmas dažādām vecuma grupām

Vecāki var darboties kopā ar bērniem vai paralēli katrs savās nodarbībās



Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Motormuzeja izveide Daugavpils Cietokšņa teritorijā



• Paplašināta ekspozīcija izveidojot stendu par sikspārņu gada

ciklu

• Interaktīvi uzskates materiāli, kas ļaus iejusties sikspārņu ādā

• Centrs piedāvā dienas un nakts ekskursijas pa cietoksni

Daugavpils sikspārņu centrs



Daugavpils – starptautisko festivālu un 

pasākumu pilsēta









Jaunatnes nodaļa aicina visus 

jauniešus 1.decembrī (Pasaules AIDS 

dienā) uz ikgadējo un tradicionālo 

pasākumu 

„Rok maratons 2018”, kurā tiek 

popularizēts veselīgs dzīves veids



Ziemassvētku tirdziņš Daugavpilī 01.12.-02.12.2018.

Ziemassvētku iepirkšanās - divu dienu garumā!

Aicinām pievienoties un zem viena jumta radīt kopīgu 

Ziemassvētku pilsētiņu!

Viss, kas vajadzīgs, lai sagatavotos Ziemassvētkiem: no svētku 

galda līdz dāvanām vistuvākajiem.

Vieta: Daugavpils Olimpiskais centrs

Ziemassvētku un Jaungada pasākumi pilsētā





Pasākumi visām gaumēm 

Daugavpilī 

Daugavpilī notiks bezmaksas 15 

dienu on-line mācību spēle sava

īstā darba meklēšanai

''Atrodi Savu Aizraušanos'' 

Pirmo reizi Daugavpilī: 48 h garš ideju 

maratons, kurā profesionālu mentoru –

ekspertu pavadībā bija iespēja radīt 

jaunus, dzīvotspējīgus, uz modernajām 

tehnoloģijām balstītus sociālā biznesa 

modeļus, ko pasākuma noslēgumā vērtēja 

un apbalvoja investori



Starptautiskais jauniešu festivāls «Artišoks»

(septembris)



Starptautiskais cirka festivāls
Jaunajiem māksliniekiem

“PARAD ALLE” oktobris, 2019



LAVKA 
sarunu un diskusiju sols, 

lai radošie Daugavpils 

iedzīvotāji varētu 

satikties, dalīties savā 

pieredzē, uzklausīt citus 

un kopā veidotu 

Daugavpili par pilsētu, 

kur gribas mācīties, 

dzīvot un strādāt



LĀČPLĒŠA DIENA
(11.NOVEMBRIS)

LATVIJAS REPUBLIKAS
PROKLAMĒŠANAS DIENAS 

SVINĪBAS
(18.novembris)



Daugavpilij ir tas gods būt vienai no ģimenēm
draudzīgākajām pašvaldībām Latvijas valsts simtgades svinību
gadā.

Mēs gribam daudz, mēs strādājam vēl vairāk un arvien
stingrāk apzināmies, ka varam visu, jo mūsu pamats ir cilvēku
enerģija, entuziasms, labsirdība, atvērtība un mīlestība.

Daugavpils ģimenes ir laimīgas, tomēr Daugavpils
pilsētas pašvaldībai jāstrādā arvien vairāk, lai ģimenēm nekā
netrūktu, lai tās justos droši, lai tās būtu lepnas par savu pilsētu
un mums visiem kopā veidotos pozitīvu darbu un emociju
sinerģija, kas mūs iedrošinātu vēl cēlākiem darbiem un
sasniegumiem!

Daugavpils ir ģimenei draudzīgākā pašvaldība!



BEZMAKSAS TRANSPORTS 

ARĪ VASARĀ

BEZMAKSAS 

TRANSPORTS VIENAM 

NO VECĀKIEM

INFRASTRUKTŪRA: BĒRNU 

ROTAĻU LAUKUMI UN 

SPORTA LAUKUMI

PEDIATRU KONSULTĀCIJAS

IZMAIŅAS SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS MĀJOKĻA 

JAUTĀJUMU RISINĀŠANAI

JAUNDZIMUŠO SKAITA 

PIEAUGUMS

ĢIMENES DIGITĀLO 

AKTIVITĀŠU CENTRS

ĢIMEŅU GODINĀŠANA

DAUGAVPILS KĀ ĢIMENEI 

DRAUDZĪGAS PAŠVALDĪBAS 

POPULARIZĒŠANA 

ŖEĢIONĀLĀ, VALSTS UN 

STARPTAUTISKĀ LĪMENĪ

ĢIMEŅU ASISTENTU 

PAKALPOJUMS

REMIGRĀCIJAS 

KONSULTANTS 

PAŠVALDĪBĀ

JAUNAS, RADOŠAS INICIATĪVAS 

ĢIMEŅU DZĪVES KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANAI UN 

UZLABOŠANAI

MENTORI ĢIMENĒS



Paldies par uzmanību!

Jolanta Ūzuliņa
Starptautisko projektu koordinatore

Attīstības departaments

Daugavpils pilsētas dome

www.daugavpils.lv

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv

http://www.daugavpils.lv/
mailto:Jolanta.uzulina@daugavpils.lv

