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Daugavpils ir otrā lielākā pilsēta Latvijā pēc galvaspil-
sētas Rīgas, kur dzīvo vairāk kā 90 000 iedzīvotāju. Pil-
sēta izvietojusies Latvijas likteņupes Daugavas abos 
krastos, netālu no Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas 
robežas. Tā ir pilsēta ar daudznacionālu un multikul-
turālu vidi, nozīmīgs reģiona rūpniecības, tirdzniecī-
bas, kultūras, izglītības, sporta un atpūtas centrs. Dau-
gavpils pilsētas pašvaldība aktīvi strādā, lai padarītu 
pilsētu par pievilcīgu vietu dzīvošanai un uzņēmēj-
darbībai, īstenojot dažādus projektus, tai skaitā arī 
starptautiskos.

Šis informatīvais buklets ir tapis projekta “Depopulāci-
ja – Reģionālo centru izaicinājums” (DeCoDe) Eiropas 
Savienības “Eiropa pilsoņiem” programmas 2.sadaļas 
Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība, 
apakšpasākuma “Pašvaldību tīklojumi” ietvaros.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. 
Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzska-
tāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedok-
ļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas 
jebkādu izmantošanu.

Projekts „Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums”
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ: 01/03/2018 – 01/02/2020

PROJEKTA MĒRĶIS ir izveidot pilsētu tīklu, kas ap-
vieno dažādu valstu pēc galvaspilsētas otrās lielākās 
pilsētas un reģionālos centrus, ko ir ievērojami ietek-
mējusi depopulācija, lai sekmētu pieredzes apmaiņu 
un izstrādātu depopulācijas kontroles rīcības plānu 
vietējās ekonomikas struktūrai, un veicinātu iedzīvo-
tāju izpratni par mobilitāti Eiropas pilsētās. 

PROJEKTA PARTNERI: 
◊ VADOŠAIS PARTNERIS:  

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
◊ KAUŅAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA, Lietuva
◊ LODZAS REĢIONS, Polija
◊ MAGDEBURGAS PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA, 

Vācija
◊ CEIPES, Palermo, Itālija
◊ VEJLES PAŠVALDĪBA, DĀNIJA
◊ ACTA CENTER, Oradea, Rumānija
◊ ADIMAN, Kasasimarro, Spānija

AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI:
◊ Eiropas pilsonības popularizēšana;
◊ Zināšanu par depopulācijas procesiem Eiropas 

lielākajās pilsētās, reģionālajos centros un vietējās 
pašvaldībās veicināšana un paplašināšana;

◊ Depopulācijas kontroles rīcības plāna izstrāde;
◊ Starptautisko tikšanos un konferenču rīkošana par 

depopulācijas novēršanas pasākumiem. 

PAŠVALDĪBA ATBALSTA CILVĒKUS, KAS 
PLĀNO ATGRIEZTIES LATVIJĀ, AR PRAKTISKU 

INFORMĀCIJU UN PALĪDZĪBU JAUTĀJUMU 
RISINĀŠANĀ

Ikviens, kurš plāno atgriezties Daugavpilī, bet nepiecieša-
ma palīdzība atsevišķu jautājumu risināšanā, var griezties 
Daugavpils pilsētas domē, lai saņemtu informāciju par: 

• dzīvesvietas iespējām;
• uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām pilsētā;
• pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un izglītības 

iespējām;
• citiem interesējošiem jautājumiem pašvaldību 

pakalpojumu jomā.
Vairāk informācijas: www.daugavpils.lv 

www.paps.lv

        Es atgriežos Latgalē

Daugavpils pilsētas dome nodrošina bezmaksas latviešu 
valodas kursu organizēšanu Daugavpils pilsētas iedzīvotā-
jiem, tajā skaitā arī reemigrantu ģimenēm. Skolās tiek pie-
dāvāti viena līdz triju mācību gadu laikā īstenojami valsts 
finansēti atbalsta
pasākumi obligātās pamatizglītības ieguvei – latviešu va-
lodas prasmes pilnveidei un mācību priekšmetu
“Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un li-
teratūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī
to mācību priekšmetu apguvei, kuri atšķiras Latvijas un iz-
glītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā.

Vairāk informācijas: izglitiba.daugavpils.lv

GRANTU PROGRAMMA “IMPULSS”
Jauniem uzņēmējiem pašvaldība piedāvā piedalīties 
grantu programmā “Impulss”, kurā iespējams iegūt līdzfi-
nansējumu līdz 7000 EUR komercdarbības veikšanai, pa-
matlīdzekļu un citu aktīvu iegādei savas biznesa idejas 
realizācijai.
No 2014. līdz 2019.gadam kopumā

• iesniegti 154 pieteikumi
• atbalstīti 57 projekti 
• radītas 92 jaunas darba vietas 

Jaunajiem uzņēmējiem ir iespēja saņemt pašvaldības at-
balstu komercdarbības veikšanai dažādās nozarēs. Līdz 
šim ir atbalstīti uzņēmumi vairāk nekā 8 ražošanas un pa-
kalpojumu nozarēs, t.sk. elektronikas, kokapstrādes, šūša-
nas, reklāmas un poligrāfijas, skaistumkopšanas, atpūtas 
pakalpojumu nozarēs.

Vairāk informācijas var iegūt, rakstot uz e-pastu: 
attistiba@daugavpils.lv

Daugavpils ir nozīmīgs mākslas, kultūras, izglītības, tū-
risma, sporta un atpūtas centrs. Daugavpilī ikvienam 
daugavpilietim un pilsētas viesim, katrai ģimenei ar 
bērniem tiek piedāvāts plašs, daudzveidīgs un kvalita-
tīvs kultūras un sporta pasākumu klāsts. Ik gadu pilsētā 
tiek piedāvāti jauni tūrisma pakalpojumi, kas padara 
pilsētvidi iedzīvotājiem un pilsētas viesiem pievilcīgāku.
Vairāk šeit:  https://www.visitdaugavpils.lv/

Daugavpilī deklarētie pilsētas vispārējas izglītības ies-
tāžu skolēni var izmantot sabiedriskā transporta pakal-
pojumus par brīvu gan tramvajos, gan autobusos visos 
maršrutos, bet profesionālās izglītības iestāžu audzēk-
ņiem ir pieejami atsevišķi atvieglojumi braukšanas mak-
sai pilsētas nozīmes maršrutu tīklā. Skolēnu ēdināšanas 
izdevumi vispārējās izglītības iestādēs tiek segti no bu-
džeta līdzekļiem. 
Bērna piedzimšanas gadījumā papildus valsts materiā-
lajam atbalstam arī pašvaldība ģimenei sniedz vienrei-
zēju atbalstu naudas izteiksmē. Pašvaldībā ir pieejams 
līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumu snie-
dzējiem - aukļu pakalpojumiem. Atsevišķām sociāla-
jām grupām pašvaldība nodrošina atbalstu individuālo 
mācību līdzekļu iegādei, kā arī piešķir pabalstu pirm-
klasniekam. Ģimenēm ar trūcīgās vai maznodrošinātās 
ģimenes statusu, ģimenēm, kuru apgādībā vai aprūpē 
ir bērns ar invaliditāti, kā arī daudzbērnu ģimenēm, iz-
vērtējot to materiālo stāvokli, ir pieejams dažāda veida 
sociālais atbalsts.

Vairāk informācijas: http://www.socd.lv/par-mums-
sociala-palidziba

Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes  
digitālo aktivitāšu centrs

Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā ir iespējams izpētīt dau-
dzas 21. gadsimta tehnoloģijas, kā arī pieteikt interaktīvu 
grupu ekskursiju, robotikas un 3D modelēšanas nodarbī-
bas.
Kontaktinformācija: 
+371 65449090
www.lcb.lv 
Rīgas iela 22a, Daugavpils

ĢIMENEI DRAUDZĪGĀKĀ PAŠVALDĪBA  
2017. UN 2018. GADĀ

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sa-
darbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru rīkotajā 
konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” Daugavpils 
pilsēta divus gadus pēc kārtas plūca laurus, kļūstot par ģi-
menēm draudzīgāko pašvaldību deviņu Republikas pilsē-
tu grupā.
Konkursa ietvaros 2017.
gadā pašvaldība saņē-
ma naudas balvu 10 000 
eiro apmērā, kas kopā ar 
piesaistīto finansējumu 
no Valsts reģionālās at-
tīstības aģentūras, kas 
tika iegūts valsts budžeta 
finansētās mērķprogram-
mas “Ģimeņu atbalsta 
projektu konkurss paš-
valdībām sadarbībā ar 
NVO” projektu konkursa 
ietvaros, novirzīta izglī-
tojoša bērnu rotaļu lau-
kuma izveidei Latgales 
zoodārza teritorijā.

2018.gadā iegūtā naudas balva 15 000 eiro apmērā izman-
tota Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivi-
tāšu centra digitālā aprīkojuma papildināšanai, tajā skaitā 
interaktīva “burvju paklāja” iegādei.

 Konkursā ierindoties augstajā vietā pilsētai palīdzēja lie-
lisks līdzsvars starp infrastruktūru un sociālo atbalstu, kā arī 
pieaugošā Daugavpils pašvaldības sadarbība ar ģimenēm.

Pilsētā ir pieejama, labvēlīga un motivējoša vide zināša-
nu ieguvei un mērķu sasniegšanai visos izglītības iegū-
šanas līmeņos, kā arī īpaši bērniem pielāgota un attīstīta 
infrastruktūra.
Vairāk šeit:  http://www.izglitiba.daugavpils.lv/

Katrā mikrorajonā ir pieejami bērnu rotaļu laukumi. Pil-
sētas parki, skvēri un ūdenskrātuves ir labiekārtotas tā, 
lai ikviens cilvēks tur justos ērti un aktīvi pavadītu savu 
brīvo laiku kvalitatīvā, drošā vidē kopā ar ģimeni un bēr-
niem.

Vairāk informācijas:   https://www.daugavpils.lv/pilse-
ta/par-daugavpili/zala-daugavpils/

Daugavpils pilsētas dome vasaras laikā organizē bērnu 
un jauniešu nometnes. Nometņu mērķis ir veicināt bēr-
nu fizisko un intelektuālo attīstību. 
Daugavpils pilsētas pašvaldība katru gadu īsteno jau-
niešu vasaras nodarbinātības pasākumus jauniešiem 
vecumā no 13-19 gadiem, kur jauniešiem ir iespēja ie-
gūt pirmo darba pieredzi pilsētas vispārējās izglītības 
iestādēs, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās.
Vairāk informācijas: http://www.jaunatne.daugavpils.lv

Daugavpils cietokšņa Kultūras  
un informācijas centrs

Centrs piedāvā tematisku ekskursiju skolēniem “Izzini 
Daugavpils cietoksni!”, kuras laikā cietoksni tiek piedā-
vāts izzināt ar dažādu praktisku uzdevumu palīdzību, kā 
arī tiek piedāvāts izmēģināt izšaut ar gaisa lielgabalu.

Kontaktinformācija: 
+371 65424043;  +371 28686331
cietoksnis@daugavpils.lv
Nikolaja iela 5, Daugavpils cietoksnis, Daugavpils

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs 
Mākslas centrs piedāvā bērnu, skolēnu un jauniešu gru-
pām iepazīt kādu no Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centra sektoriem pēc īpašas programmas, kļūt par māksli-
nieku – izveidot mākslas darbu un senās Dvinskas ielās un 
parkos veidot grupas bildi, iepazīt grafikas mākslu un iegūt 
iemaņas grafikā.

Kontaktinformācija:
371 65430250, +371 22471925
www.rothkocenter.com
Mihaila iela 3, Daugavpils cietoksnis, Daugavpils

Latgales ZOO 
Ikviens interesents ekspozīcijā var aplūkot dzīvniekus, kā 
arī pasūtīt ekskursiju, tematisko stundu konferenču zālē, 
piedalīties konkursos dabas draugiem u.c. aktivitātēs.

Kontaktinformācija:
+371 65426789
latgales.zoo@gmail.com 
Vienības iela, 27, Daugavpils

Daugavpils inovāciju centrs 
Centrs piedāvā apskatīt eksponātus, kas liek uz lietām 
paskatīties no cita, neierasta skatu punkta, piedalīties aiz-
raujošās un izglītojošās nodarbībās, pieteikt ekskursijas 
klasēm un ģimenēm, kā arī nosvinēt izklaidējoši izzinošas 
svētku ballītes.

Kontaktinformācija:
+371 29411895
daugavpilsic@gmail.com
Vienības iela 30, Daugavpils

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 
Bērniem, skolēniem un jauniešiem tiek piedāvātas dažā-
das interaktīvās programmas muzejā – “Pa senā cilvēka 
pēdām”, “Viduslaiku bruņinieki un Dinaburgas pils”, “Atver 
savu logu krāsu pasaulē”, “Iepazīsim Latgales keramiku”, 
“Atklātnes pasaule”, “No tējas dzeršanas vēstures”, “Senā 
skola”, “Es esmu tekstildizaineris!”, “Pagātnes reveranss”, 
“Profesijas cauri gadsimtiem”.

Kontaktinformācija:
+371 65424155, museum@daugavpils.lv, www.dnmm.lv 
Rīgas iela 8, Daugavpils 

Daugavpils Māla mākslas centrs 
Māla mākslas centrs piedāvā iespēju iepazīties ar Latgales 
kultūras mantojumu – keramikas un podniecības tradīci-
jām, kā arī organizē nodarbības un meistarklases.

Kontaktinformācija:
+371 65425302
museum@daugavpils.lv
www.dnmm.lv 
18. novembra iela 8, Daugavpils

Lielā Stropu ezera centrālā pludmale
Blakus ezera pontonu konstrukcijai, kas sastāv no “ezera 
promenādes” daļas, 25 metrus garā atklātā baseina ar 4 
celiņiem, lekšanas torņa un bērnu peldbaseina, pludmales 
teritorija ir aprīkota ar pludmales volejbola, vingrošanas 
un bērnu rotaļu laukumiem; turpat aktīvās atpūtas cienī-
tājiem tiek piedāvāta elektro velosipēdu un gokartu noma 
“e-bike”.

Kontaktinformācija:
Stropu iela 40, Daugavpils 

Esplanādes atpūtas parks 
Esplanādes atpūtas parks ir Baltijā pirmais veloparks, 
kas 4 ha platībā izveidots pilsētvidē un tajā iekļautas 
dažādas zonas – skeitparks, asfaltēta velotrase, piedzī-
vojumu trase  un bērnu zona, kurās jautri, attīstoši un 
izglītojoši pavadīt brīvo laiku.

Kontaktinformācija:
turisms@daugavpils.lv

ĢIMENĒM DRAUDZĪGAS VIETAS

ĢIMENĒM DRAUDZĪGAS VIETAS

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm
Latvijas Goda ģimenes apliecība 
“3+ Ģimenes karte”
ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģi-
menēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments 
tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 
astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, 
kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst 
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes 
īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pa-
kalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi 
Latvijā un, protams, arī Daugavpilī. 

Noformēt karti var www.godagimene.lv

Daugavpilī aktīvi darbojas 
Daudzbērnu ģimeņu biedrība “Lielas ģimenes”
Biedrība “Lielas ģimenes” organizē dažādus izglīto-
jošus pasākumus, veselību veicinošus pasākumus, 
izklaidējošus pasākumus, sadarbojas ar daudzām 
vietējām organizācijām un uzņēmumiem, kuri 
piedāvā dažādas atlaides biedrības biedriem (uz-
rādot biedrības biedra karti).
www.lielasgimenes.lv un www.facebook.com/
lielasgimenes/

Ģimenes atbalsta centrs “Plecu pie pleca” 
Biedrība veicina demogrāfisko attīstību, indivīdu 
integrēšanos sabiedrībā un bērnu labklājību ģi-
meniskā vidē. 
Kontaktinformācija: +371 29477790 

Bērnu attīstības centrs “Saules stariņi”  
Biedrība piedāvā vairāk nekā 21 apmācības prog-
ramma, palīdzot mammām un tētiem, vecmam-
mām un vectēviem audzināt savus mazuļus mīles-
tības, siltuma un uzticēšanās atmosfērā. 
www.saulesstarini.lv/

Biedrība “Punktu brālība” 
Biedrība atbalsta bērnus ar redzes traucējumiem, 
uzlabojot to dzīves kvalitātes un brīvā laika pava-
dīšanas iespējas. 
Kontaktinformācija: +371 28600220 

Daugavpils autisma centrs “Mūsu Pasaule” 
Biedrība sniedz palīdzību bērniem un pieaugušiem  
ar  autiska spektra traucējumiem, kā arī  viņu 
ģimenēm.  
www.facebook.com/musupasaule/

Vecāku pieredzes apmaiņas klubs “Laimīgi bērni 
un vecāki” 
Biedrība nostiprina ģimenes tradīcijas, ceļ vecāku 
prestižu sabiedrībā, kā arī organizē izglītojošus un 
informatīvus pasākumus bērnu un ģimenes atbals-
tam. 
www.laimigiberni.ucoz.lv/ 


