
DAUGAVPILS
Sociālās uzņemējdarbības perspektīva



Darbs

 Viena no cilvēka pamattiesībām

LR Satversme 106.p.

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija 23.p.

 Tautas gudrība: darbs dara darītāju

 Vai tas tā ir?



Demogrāfiskie rādītāji

 62118 darbspējas vecumā (64,2%)

 6923 pieaugušie – personas ar invaliditāti (7,15%)

 4374 personas bezdarbnieki Daugavpilī (10,7%):

 539 no bezdarbniekiem ir ar invaliditāti (8,6%)

 1394 ilgstošie bd (31,87%)

 590 pirmspensijas vecumā (14%)



Daugavpils – Austrumbaltijas
zināšanu lokomotīve un    
labsajūtas galvaspilsēta



Stratēģiskais mērķis un prioritātes

Vīzija

Daugavpils - Austrumbaltijas zināšanu ekonomikas 

lokomotīve un labsajūtas galvaspilsēta

Daugavpils pilsēta ir:

Latgales reģiona ekonomikas dzinējspēks

Policentriskas attīstības nodrošinātāja

Mentālais un ekonomiskais tilts starp Austrumiem un 

Rietumiem

1. prioritāte

Sabiedrība (S)

Ar dzīvi apmierināti, 

izglītoti, radoši, aktīvi 

un veseli iedzīvotāji, 

kuri lepojas ar savu 

pilsētu

2. Prioritāte 

Ekonomika (E)

Ekonomika, kura tiek 

attīstītas nozares ar 

augstu pievienoto vērtību

3. prioritāte

Vide (V)

Estētiski un funkcionāli 

sakārtota un attīstīta 

pilsētvide

Daugavpils attīstības programma 2014 -2020



Pilsētas izaicinājumi

Demogrāfiskie

Sociālie

Ekonomiskie



Sociālo pakalpojumu tīkls 

Daugavpilī

Persona

SLP

NVA

NVO

DPNS

SIVA

DRS



Sociālā uzņēmējdarbība kā 

atbilde uz pilsētas 

izaicinājumiem

•piedāvājumi•iespējas

•vēlmes•izaicinājumi

Radošums
Kvalitatīva 

dzīve

Pilsētvide Inovācijas



Pašvaldības atbalsts SU 

veicināšanai

• Izglītošana: apmācību projekti, forumi, konferences, 

semināri

• Konsultācijas: Biznesa atbalsta nodaļa, Latgales reģiona 

Biznesa atbalsta centrs

• Infrastruktūras nodrošinājums: telpas, komunikācijas, 

nodokļu atlaides 

• Atbalsta pasākumi: grantu programma «Impulss», 

sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds, partnerību 

veidošana 



Darbības SU virzienā

 Daugavpils uzņēmumu katalogs

 Daugavpils sociālo NVO portāls www.odinvita.lv

 Nozaru sasaiste: tūrisms ↔ radošā industrija

http://www.odinvita.lv/


Daugavpils pieredze SU jomā

 Padomju gados:

 Neredzīgo biedrība – eļļas filtru komplektēšana

 Nedzirdīgo biedrība – šūšanas darbnīca

 Šodien:

 Biedrība «Ilgas» - floristikas izstrādājumi (realizē 

Ditton)

 Dienas aprūpes centrs – radošās darbnīcas (rokdarbi, 

pērļošana, kokapstrāde, dabas materiāli) realizē 

labdarības tirdziņos



Nosacījumi izrāvienam

 Ģeogrāfiskā stāvokļa izmantošana

 Rūpnieciskā mantojuma piemērošana

 Dinamiska jauno tehnoloģiju attīstīšana

 Cilvēkresursu attīstība – cilvēks ir mūsu vērtība nevis 

problēma



Vēlējums 

 Daugavpils – pilsēta ar spēcīgi izteiktu 
mājas sajūtu, sargātāju sajūtu, kura nāk 
līdzi visiem, kuri šeit ir dzimuši vai kādu 
laiku dzīvojuši! 

(dzejniece Anna Rancāne)



Paldies par Jūsu atvēlēto laiku!

Raimonds Vilciņš
Daugavpils pilsētas domes

Sociālo lietu pārvaldes 
vadītājas vietnieks

www.daugavpils.lv
www.soclp.lv

http://www.daugavpils.lv/

