
DAUGAVPILS NOVADA DOMES
ATTĪSTĪBAS PĀRVALDES

PĀRSKATS PAR 2020. GADU

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

Gada garumā tika vērtēta Daugavpils novada attīstības programmas investīciju plāna 
un rīcības plāna izpilde un uzkrāti priekšlikumi rīcības plāna aktualizācijai. Speciālisti aktīvi 
piedalījās dabas aizsardzības plānu izstrādē aizsargājamo ainavu apvidum “Augšdaugava”. 

Atskaites gadā tika veikts darbs pie lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritorijai (Līksnas pagasts, Kalupes pagasts, Vaboles pagasts), kā ietvaros tika 
organizēta lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana ar kopējo iesaistīto personu skaitu -
12 547 .

Vides pārraudzības valsts birojam ir iesniegts Daugavpils novada teritorijas plānojuma 
2012.-2023. gadam īstenošanas novērtējums novada teritorijas plānojuma realizācijas ietekmes 
uz vidi monitoringa ziņojuma sagatavošanai.

Atskaites gadā tika uzsākts darbs pie lokālplānojuma plānotā militārā poligona “Meža 
Mackeviči” teritorijai (Līksnas pagasts, Kalupes pagasts, Vaboles pagasts), lai nodrošinātu 
reģionāla līmeņa poligona izveidi valsts aizsardzības vajadzībām, kur ieplānota Nacionālo 
bruņoto spēku mācību infrastruktūras attīstība.

2019. gadā tika izvērtēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
informatīvie materiāli par Administratīvi teritoriālo reformu, tika gatavotas datu kopas, 
korekcijas un paskaidrojumi par situāciju Daugavpils novadā un iespējamo reformas ietekmi uz 
novada teritorijas nākotni.

2020. gadā kopumā 34 ģeodēziskajos darbos sertificētas personas sagatavojušas  un 
iesniegušas reģistrēšanai  Daugavpils novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas datubāzē 172 topogrāfiskos plānus ar kopējo platību 353,96 ha un 122 
izpildmērījuma plānus ar kopējo garumu 168 226 m. Detalizētāku sadalījumu var aplūkot 
zemāk esošajā tabulā.

Periods
ADTI 
darbi

Topogrāfiskie 
plāni

Platība(ha)
Izpildmērījuma 

plāni
Garums(m)

Janvāris 19 10 50,13 8 16777,3

Februāris 18 12 19,34 3 8966,05

Marts 21 15 40,50 6 5955,37

Aprīlis 23 8 13,43 14 9007,35

Maijs 18 9 11,02 7 14492,47

Jūnijs 15 9 19,23 6 8291,83

Jūlijs 23 14 26,90 8 6218,76

Augusts 27 16 11,15 7 8094,8

Septembris 39 18 52,08 21 34246,76

Oktobris 38 22 22,32 14 9289,76

Novembris 44 24 55,26 20 40048,24

Decembris 26 15 32,61 8 6837,01

Kopā 311 172 353,969 122 168226



ADTI datubāzē reģistrētās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas detalizēts 
sadalījums pa mēnešiem.

Papildus tika apstrādāti 124 iesniegumi par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu no 
Daugavpils novada pašvaldības ADTI datubāzes mērniecības darbu veikšanai Daugavpils 
novada teritorijā. 

Vidēji mēnesī reģistrēti 26 ADTI darbi un apstrādāti 10 iesniegumi par topogrāfiskās 
informācijas izsniegšanu. 

Gada griezumā novērojama tendence, ka ADTI datu bāzē reģistrēto darbu daudzums 
gada otrajā pusē pieaug, īpaši septembrī, oktobrī un novembrī, savukārt decembra mēnesī 
atkal novērojams reģistrēto darbu skaita kritums. 

Reģistrēto augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas darbu skaits
Savukārt, aplūkojot ADTI datubāzē reģistrēto topogrāfisko plānu sadalījumu gada 

griezumā pēc platības (attēls zemāk.), varam redzēt, ka izteikti “ražīgs” ir bijis septembra, 
novembra un janvāra mēnesis. 

Reģistrētie topogrāfiskie plāni pēc platības (ha)
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Izpildmērījuma plāniem pēc garuma ,gada griezumā, galvenokārt, ir vienmērīga 
tendence(attēls zemāk). Izņēmums ir septembra un novembra mēnesis, kuros novērojams 
krass apjoma pieaugums. 

Reģistrētie izpildmērījuma plāni pēc garuma (m)
Kopumā Daugavpils novadā 2020. gadā visaktīvāk darbojušies komersanti ir SIA 

“Solars”, kuriem seko SIA “Rio M” un SIA “GEO Latgale”. Detalizētāks sadalījums 
apskatāms tabulā zemāk..

ADTI 
darbi

Topogrāfiskie 
plāni

Izpildmērījuma 
plāni

SIA Solars 52 12 40
SIA Rio M 49 20 29

SIA GEO Latgale 39 23 16
SIA LatTopo 37 24 13

SIA Energomontāžprojekts 30 25 5
SIA Parnas GEO 24 11 13

SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS 17 17 0
SIA Geo Forest 14 8 6
IK Guntis Štāls 10 10 0

SIA Ametrs 5 0 5
SIA ALTITUDE 369 4 4 0

SIA B&B STRUKTŪRA 3 2 1
SIA LATVIJAS 

ENERGOCELTNIEKS
3 0 3

SIA A2 Grupa 2 2 0
SIA BINDERS 2 0 2

SIA Latvijasmernieks.lv 2 1 1
SIA METRUM 2 2 0

SIA RE Mērnieks 2 2 0
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SIA TopoDrain 2 1 1
AS Ceļuprojekts 1 1 0

SIA Surveying Services 1 1 0
SIA "Parnas" Pro Daugavpils filiāle 1 0 1

SIA "Preime" 1 0 1
SIA A-GEO 1 1 0

SIA Apriņķa mērnieks 1 1 0
SIA AT SURVEY 1 0 1
SIA LL Projekti 1 1 0

SIA Smar 1 1 0
SIA TP Aģentūra 1 0 1

SIA Vinoko 1 1 0
SIA ZA69 1 1 0

Komersantu veikto uzmērījumu skaits Daugavpils novada teritorijā

Vislielākās topogrāfisko plānu platības: 

Komersants Objekta nosaukums
Platība, 

ha

1 SIA A-GEO
Karjers "Osīši", Tabores pag., Daugavpils 

nov.
34,1

2 SIA Parnas GEO
105549713, Ilgas, Skrudalienas pag., 

Daugavpils nov.
17,4

3 SIA Rio M
LVRTC Sakaru kanalizācijas projektēšana 
gar autoceļu V678, Vaboles, Līksnas pag., 

Daugavpils nov.
12,95

4
SIA ALTITUDE 

369
Kad.apz. Nr.4468 006 0109, Ceļmalas-1, 

Līksnas pag., Daugavpils nov.
11,6

5
SIA B&B 

STRUKTŪRA
AS LVM  atradne Svente1.apz.44880050493, 

Sventes pag., Daugavpils nov.
11,1

6 SIA Rio M
Smilts-grants atradne "Mežvidi 3", kad. apz. 
44920010065, Tabores pag., Daugavpils nov.

11,07

7 SIA METRUM
Daugavpils putni, Laucesas pag., Daugavpils 

nov. 
9

8 SIA Geo Forest
Stupiņi-Kucini-Mackeviči (94-9), Vaboles 

pag., Daugavpils nov.
8,91

9 SIA Rio M
Smilts-grants atradne "Elerne 1", saimniecība 
"Mežvidi 4", kad. nr. 44920010042, Tabores 

pag., Daugavpils nov.
8,84

10 SIA LatTopo c. Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 8,49



Vislielākie izpildmērījumu plānu garumi: 

Komersants Objekta nosaukums
Garums,

m

1
SIA B&B 

STRUKTŪRA
Meža meliorācijas sistēma Purva ceļš, 

Nīcgales pag., Daugavpils nov.
21281

2
SIA LATVIJAS 

ENERGOCELTNIEKS

Daugavpils novads, posms Ambeļi, 
objekts DAGDA BO5, kad.apz. 

44420040431
8977,58

3 SIA BINDERS

Valsts autoceļa A14 Daugavpils 
apvedceļš (Kalkūni-Tilti) posma km 

0,06 -8,30 segas pastiprināšana 
(pārbūve)

8523,2

4 SIA TopoDrain

Valsts nozīmes ūdensnotekas N-1 
ŪSIK kods 43384:01, pik 00/00-73/20 

Kalupes pag., Daugavpils nov., 
atjaunošana.

7320

5 SIA Rio M

Optikas tīkla infrastruktūras 
projektēšanas, izbūves un nodošanas  
ekspluatācijā darbu veikšana Objektā 

4.3 Vaboles pagastā,   Daugavpils 
nov., 1. sējums. Elektronisko sakaru  

kabeļu  kanalizācijas būvniecība 
Vaboles pagastā Daugavpils nov.

6017,15

6 SIA Solars
0,4 kV GVL un TP-6253 pārbūve 
Biķernieku pag., Daugavpils nov.

5784,5

7 SIA Rio M
20 kV gaisvadu līnijas LN-6294 

atjaunošana Maļinovas pag., 
Daugavpils nov.

5658,9

8 SIA Rio M
20kV GVL LN-320 no  A-320-3 līdz 

A-320-4 pārbūve  Višķu pag., 
Daugavpils nov.

5321

9 SIA GEO Latgale
0,4 kV GVL no TP-6297 pārbūve  

Višķu pag., Daugavpils nov.
4819

10 SIA Solars
0,4 kV GVL un TP-6275 pārbūve 

Biķernieku pag., Daugavpils nov., 1. 
daļa

4522,91

Sadalījumā pa pagastiem visvairāk ADTI uzmērījumu tika veikts Naujenes pagastā (69 
darbi), pēc tam seko Kalkūnes pagasts ar 34 darbiem un Skrudalienas pagasts ar 24 
reģistrētiem ADTI darbiem. Savukārt, vismazāk ADTI darbu tika veikts Dubnas pagastā, 
attiecīgi 5 darbi (skat. attēlu zemāk).



Reģistrēto ADTI darbu apjomi sadalījumā pa pagastiem 



Sadarbībā ar izglītības iestādēm un pagastu pārvaldēm atjaunota informācija par  
skolēnu pārvadājumu maršrutiem 2020./2021. mācību gadam. Daugavpils novadā kopā 
izveidots 41 skolēnu pārvadājumu maršruts. 

Pēc nekustamo īpašumu īpašnieku un valsts iestāžu pieprasījuma tika atlasīta ģeotelpiskā 
informācija par konkrētās teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu par 146 īpašumiem.

2020. gadā turpinājās darbs pie novada statistikas datu uzkrāšanas un Daugavpils novada 
Statistikas moduļa grafiskās vides izstrādes. Daugavpils novada Ģeogrāfiskās informācijas 
sistēmas pārlūkā Statistikas sadaļā publiski pieejama informācija par sekojošām datu grupām: 
demogrāfija, nodarbinātība, lauksaimniecība, mežsaimniecība.
Izveidotas  interaktīvas kartogrāfiskās lietotnes par sekojošām datugrupām:

• Demogrāfija (Iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju blīvums pagastu un ciemu griezumos);
• Nodarbinātība (Bezdarbnieku skaits un līmenis, bezdarbnieku problēmgrupas pagastu 

griezumā);
• Mežsaimniecība (mežu zemju platības un krājas, piederība pagastu griezumā).

Iedzīvotāju skaits pagastos
Demogrāfisko rādītāju attēlošanai un analīzei novada pagastos vienlaikus tiek parādīts pastāvīgo 
iedzīvotāju skaits, blīvums, sieviešu un vīriešu īpatsvars starp pagastiem dažādos gados. 



Galvenie demogrāfiskie rādītāji  pagastos

Iedzīvotāju skaits ciemos

Nodarbinātības rādītāju attēlošanai un analīzei novada pagastos tiek parādīts bezdarbnieku 
skaits un sadalījums pa problēmgrupām starp pagastiem dažādos gados. 



Bezdarbnieku sadalījums pa problēmgrupām pagastos

Bezdarbnieku skaits pagastos
Mežsaimniecības rādītāju attēlošanai un analīzei novada pagastos tiek attēloti dati par mežu 
platībām, to krājām un sadalījuma pēc īpašuma piederības starp pagastiem dažādos gados.



UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE DAUGAVPILS NOVADĀ

2020. gads uzņēmējdarbībā ir aizritējis Covid-19  ietekmē. Uzņēmumiem ir nācies 

pārstrukturēties, mainīt savu darbības stilu, daudziem uz laiku aizveroties piespiedu dīkstāvē, 

tomēr lielā mērā pateicoties uzņēmēju neatlaidībai un valsts atbalsta mehānismiem, tas nav 

rezultējies dramatiskā uzņēmumu reģistrācijas – likvidācijas dinamikā.  2020. gadā reģistrēti 37 

jauni uzņēmumi un likvidēti 45, kas salīdzinot ar 2019. gadu ir par 34 mazāk. 

Informācijas avots: Uzņēmumu reģistra un Komercreģistra dati

No 45 likvidētajām 20 ir zemnieku saimniecības, 22 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 3 

individuālie komersanti. No 37 reģistrētajām 32 ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 5 

individuālie komersanti. Joprojām saglabājas tendence likvidēties mazajām, neaktīvajām 

zemnieku saimniecībām, savukārt no komersantu vidus tie ir pakalpojumus sniedzošie 

uzņēmumi un mazumtirdzniecībā nodarbinātie, kā arī 1 ēdināšanas uzņēmums un 1 tūrisma 

uzņēmums. Jaundibinātie uzņēmumi 2020. gadā, balstoties uz to norādītajiem NACE kodiem,

plāno darboties mazumtirdzniecībā, grāmatvedības un audita pakalpojumos, programmēšanā un 

lauksaimniecībā. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, 2020. gadā netika novērota tendence 

kopējā novada ekonomikā pieaugt tūrisma sektora lomai. 
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Lielākie darba devēji Daugavpils novadā 

Informācijas avots: Lursoft datu bāzes

Nr. Nosaukums Darbinieku 

skaits

1 SIA „Lattex D” 110

2 SIA „Naujenes Pakalpojumu Serviss” 82

3 SIA „Dubiki” 74

4 SIA „SVS Transport” 73

5 SIA „Mežvidi” 65

6 SIA „Meliors Krauja” 62

7 SIA "Stars D" 51

8 A/S „Latgales Bekons” 47

9 SIA „Dilar Trans” 46

10 SIA "Kļavas V" 44

11 SIA „Laflora” 38

12 SIA “Avis – D” 36

13 SIA “JPIM – D” 33

14 Z/S “Stūrakmeņi” 29

15 SIA „Žabo” 27

Aktualizēta: 22.01.2021. 

Mājražošana Daugavpils novadā

Mājražotāju skaits 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, ir palielinājies - reģistrēti 6 jauni 

mājražotāji, to kopskaitam sasniedzot 24. Pārstāvētās jomas ir augļu un dārzeņu pārstrāde, piena 

izstrādājumu ražošana un gaļas izstrādājumu ražošana mājas apstākļos. Darbojas 3 mazās vīna 

darītavas un 1 mājas alus brūvētava.

Nr. 
P.k.

Nosaukums Novads/pilsēta Pagasts Nozare

1 ZS "Daugaviņa" Daugavpils 
novads

Naujenes 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

2 Anna Stefānija 
Jančevska

Daugavpils 
novads

Tabores 
pagasts

Maizes un miltu 
izstrādājumu ražošana 
mājas apstākļos



3 Anna Krjučkova Daugavpils 
novads

Tabores 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

4 Grigorijs 
Gaščuks

Daugavpils 
novads

Dubnas 
pagasts

Piena produktu ražošana 
mājas apstākļos

5 ZS "Daugaviņas" Daugavpils 
novads

Sventes 
pagasts

Piena produktu ražošana 
mājas apstākļos

6 Aļina Dreidina Daugavpils 
novads

Kalkūnes 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

7 Jeļena Trokša Daugavpils 
novads

Līksnas 
pagasts

Piena produktu ražošana 
mājas apstākļos

8 Romans Šakels Daugavpils 
novads

Tabores 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

9 Jeļena Baranova Daugavpils 
novads

Maļinovas 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

10 Rita Artiševska Daugavpils 
novads

Kalkūnes 
pagasts

Gaļas produktu un 
izstrādājumu ražošana 
mājas apstākļos

11 Valentīna 
Daņilova

Daugavpils 
novads

Maļinovas 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

12 Elvīra Trofimova Daugavpils 
novads

Naujenes 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

13 Valentīna 
Anisimova

Daugavpils 
novads

Līksnas 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

14 Gaļina Leončika Daugavpils 
novads

Tabores 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

15 Tatjana Sidorova Daugavpils 
novads

Līksnas 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

16 Viktors 
Jakovļevs

Daugavpils 
novads

Maļinovas 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

17 SIA “ALEXXX” Daugavpils 
novads

Skrudalienas 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

18 Jadviga 
Bernatoviča

Daugavpils 
novads

Laucesas 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos



19 Z/S “Līdumi” Daugavpils 
novads

Višķu pagasts Biškopības produktu 
aprites uzņēmums

20 Žanis Šaršūns Daugavpils 
novads

Vecsalienas 
pagasts

Biškopības produktu un 
mājražošanas uzņēmums

21 Valērijs 
Ašķeļaņecs

Daugavpils 
novads

Kalkūnes 
pagasts

Biškopības produktu un 
mājražošanas uzņēmums

22 Ludmila 
Kurakina

Daugavpils 
novads

Naujenes 
pagasts

Augu izcelsmes produktu 
pārstrāde mājas apstākļos

23 SIA 
“Augustplatz –
K”

Daugavpils 
novads

Kalkūnes 
pagasts

Maizes un miltu 
izstrādājumu ražošana 
mājas apstākļos

24 SIA “Smiles” Daugavpils 
novads

Tabores 
pagasts

Gaļas produktu un 
izstrādājumu ražošana 
mājas apstākļos

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI 2020. GADĀ

Latgales diena Rīgā 2020

Mīkstinot Covid-19 pandēmijas ierobežojumus vasarā, tika atļauts rīkot Rīgas pilsētas 
svētkus un to ietvaros esošo “Latgales dienu”, kas notika 2020. gada 15. augustā. 

Tūristi aplūko dekorus un galda spēles amatnieka Viktora Petaško stendā
Ņemot vērā ceļošanas ierobežojumus, sociālo distancēšanos un pastāvošos tūrisma koridorus 

vienīgi ar kaimiņvalstīm un Somiju, arī šis pasākums notika ar mazāku vērienu nekā iepriekšējos 
gados, tomēr arī 2020. gadā Daugavpils novada mājražotājiem, amatniekiem un mazajiem 



ražotājiem tika dāvāta iespēja sevi parādīt Rīgā un atrast jaunus klientus, ko tie arī izmantoja -
kopumā piedalījās 6 mājražotāji, amatnieki un mazie uzņēmēji. Pasākumu rīkoja Latgales 
plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latgales reģiona pašvaldībām. Daugavpils novada dome 
sniedza ne tikai vietēja mēroga koordinēšanas atbalstu, bet arī palīdzību ar aprīkojumu 
kopstendam un transportu preču un ekspozīcijas nogādāšanai pasākuma norises vietā.  

Zemnieku vakara tirdziņš

2020. gadā Covid-19 pirmā uzliesmojuma viļņa laikā pavasarī tika aizliegta ielu tirdzniecība 
un tā rezultātā arī Zemnieku vakara tirdziņa darbību nācās apturēt uz 3 mēnešiem, bet līdz ar 
ierobežojumu mīkstināšanu arī Zemnieku vakara tirdziņš atsāka darboties, nodrošinot visas 
epidemioloģiskās drošības prasības. 

Ņemot vērā sarežģīto situāciju produkcijas realizēšanā, ko sekmēja esošie ierobežojumi, bija 
negaidīti liela interese no mazajām saimniecībām, un 2020. gadā Zemnieku vakara tirdziņu kā 
atbalstu savas produkcijas realizācijai izmantoja 42 mājražotāji un mazās saimniecības. 
Zemnieku vakara tirdziņu kopš 2014. gada organizē Daugavpils novada dome Daugavpils 
pilsētas administratīvajā teritorijā. Ar Zemnieku vakara tirdziņu Daugavpils novada dome 
sniedz iespēju mazajām saimniecībām un bioloģiskajām saimniecībām iegūt jaunus pircējus, kas 
nav tirgus klienti.  
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Vietējo ražotāju portāls e-komercijas veicināšanai

Pandēmijas ietekmē pieauga vispārējā iedzīvotāju interese par pārtikas un nepārtikas 
preču iegādi internetā. Daugavpils novada domes rīcībā jau bija šāds instruments – portāls 
www.razotsdaugavpilsnovada.lv, un tas aktīvi tika piedāvāts Daugavpils novada uzņēmējiem. 

Pavasarī, kad Zemnieku 
vakara tirdziņa darbība tika 
aizliegta, daļa mājražotāju 
un zemnieku pārvietojās uz 
portālu. Ar portāla 
starpniecību, izmantojot 
pakomātu tīklu, tika tirgoti 
pat zemeņu stādi, medus un 
citi lauksaimniecības 
produkti. Portāls darbojas 
kopš 2018. gada nogales un 
pēc piedāvājumu 
atsvaidzināšanas portālā ir 

izvietoti vairāk nekā 140 
vienumi, kuru skaits dinamiski mainās atbilstoši sezonai un piedāvājumam. Tas ir Daugavpils 
novada pašvaldības izveidots un atbalstīts Daugavpils novada uzņēmumu, amatnieku, 
mājražotāju, pašnodarbināto, pašvaldības un iedzīvotāju ražoto produktu, sniegto pakalpojumu 
un piedāvāto preču portāls. Daugavpils novada portāls ir savienots ar Latvijas portālu 
www.on.lv un globālo portālu https://bestlocal.market, kuros automātiski tiek parādīti 
Daugavpils novada portālā ievietotie produkti un pakalpojumi. 

Informatīvie semināri uzņēmējiem

Kā katru gadu, arī 2020. gadā Daugavpils novada dome rīkoja informatīvos seminārus 
uzņēmējiem par dažādām aktualitātēm uzņēmējdarbības jautājumos. Tā 2020. gada 23. 
septembrī Daugavpils novada Vecsalienas pilī norisinājās informatīvs pasākums uzņēmējiem. 

Semināra norise, Vecsalienas pils

Vietējo ražotāju portāls

http://www.razotsdaugavpilsnovada.lv/


Galvenā tēma bija jaunie atbalsta veidi Latgales SEZ, bet bija iespēja arī gūt koncentrētu 
informāciju par aktualitātēm dažādos uzņēmējdarbības jautājumos, kurus skaidroja atbildīgie 
speciālisti. Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins informēja par jaunumiem 
ES fondu atbalsta programmās; par LEADER projektu finansējuma iespējām ziņoja Inga 
Krekele.  Par ALTUM finansējuma piesaisti informēja Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka. Ar 
aktualitātēm būvniecības procesa organizēšanā iepazīstināja Daugavpils novada domes 
Būvvaldes vadītāja Nansija Tamane. NVA Daugavpils filiāles vadītāja vietniece Inna Bočarova 
uzņēmējus informēja par aģentūras sniegtajiem atbalsta pasākumiem. Par aktualitātēm 
likumdošanas jomā izklāstīja Latgales RDVI vecākā inspektore Aļona Kuņko. Uzņēmējiem bija 
iespēja neformālā gaisotnē tikties ar atbildīgajiem speciālistiem, lai pārrunātu aktuālākos 
jautājumus. 

Dalība starptautiskajā izstādē “Riga Food 2020”

2020. gadā Daugavpils novads jau 8. gadu pēc kārtas piedalījās ar savu kopstendu
starptautiskajā pārtikas ražotāju izstādē Riga Food. 

Daugavpils novada kopstends Riga Food 2020 izstādē

Starptautiskajā pārtikas ražotāju izstādē Rīga Food, kas notiek izstāžu centrā ”Ķīpsala”, 
piedalās uzņēmēji no dažādām vietām, tostarp no Daugavpils novada. Šogad gastronomisko 
piedāvājumu un kulināro mantojumu hallē mūsu novadu pārstāvēja 3 uzņēmēji. Viens no tiem 
ir latgaļu konjaka ”Kazanova Moonshine” ražotājs no Biķernieku pagasta (saimnieks Iļja 
Ivanovs). Izstādē no Daugavpils novada piedalījās arī Kārlis Jadzevičs, kuram ir izveidota 
piemājas medus un medus izstrādājumu saimniecība Kalkūnes pagastā. Savu dalību Daugavpils 
novada kopstendā pieteica arī Igors Svilpe (SIA Anno Demene), kurš ar lāzergriezni izgriež 
dekoratīvos iepakojumus no koka. Izstāde ļauj uzņēmējiem četru dienu laikā sasniegt lielu 
potenciālo klientu, nozares speciālistu un sadarbības partneru auditoriju – izstādi apmeklē ap 
39 000 cilvēku. Katram uzņēmējam tā ir arī lieliska iespēja prezentēt un pārdot produktus, kā 
arī smelties jaunas idejas sava biznesa attīstībai. Izstāde ir lielisks atspēriena punkts, īpaši 
jaunajiem uzņēmumiem, kuri plāno startēt ārvalstu pārtikas izstādēs. Covid-19 ierobežojumu 



dēļ uzņēmēju aktivitāte bija mazāka nekā iepriekšējos gadus. Izstādē Ķīpsalā pārstāvēto valstu 
loks ir diezgan plašs – apmeklētājus uzrunāt ieradušies pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, 
Moldovas, Beļģijas, Turcijas, Ķīnas, Japānas, Lielbritānijas, Čehijas, Spānijas, Polijas, 
Krievijas un Ukrainas. 

Skolēnu vasaras nodarbinātības programma

Vasaras nodarbinātības programmu skolēniem Daugavpils novada pašvaldība īsteno jau 
kopš 2013. gada, bet 2020. gads bija izaicinājums visiem. Vairākkārt mainoties mācību gada un 
eksāmenu beigu datumiem pandēmijas dēļ, arī programmu izdevās pilnvērtīgi uzsākt vien jūnija 
beigās. Vairāki darba devēji, bažījoties par savām iespējām nodrošināt skolēnu epidemioloģisko 
drošību, atsauca savus pieteikumus. Šī paša iemesla dēļ mazāka interese bija arī no pašu skolēnu 
puses, tādējādi netika apgūts pilnā apmērā 2020. gadā programmai atvēlētais finansējums. 

Šis ir nozīmīgs projekts, jo, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, jauniešiem tiek dota 
iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes. Iesaistīties var Daugavpils novadā deklarētie 
skolēni un tehnikumu audzēkņi, kā arī citos novados deklarētie, kuri mācās Daugavpils novada 
izglītības iestādēs. Kopumā projektam bija paredzēti 32 000 eiro, no kuriem 2020. gadā tika 
izlietoti 27 000 eiro. 2020. gadā  pieteicās 146 skolēni vecumā no 14 līdz 19 gadiem, bet darba 
gaitas uzsāka 123.

Jauniešu intereses dinamika par vasaras nodarbinātības programmu

Ik gadu Daugavpils novada dome aktīvi strādā ar novada uzņēmējiem, lai izveidotu 
skolēniem darba vietas visos 19 Daugavpils novada pagastos. Ir izveidojusies ilggadēja 
sadarbība ar uzņēmējiem, kas gadu no gada iesaistās programmā un dod jauniešiem darba 
pieredzi un iespēju vasaras mēnešos piestrādāt. Uzņēmēji iegulda daudz laika un resursu 
jauniešu apmācībā un bieži vien vēlas arī nākamajos gados nodarbināt konkrētu jaunieti, cerot 
izaudzināt sev lojālu un kompetentu darbinieku, kas reizēm vainagojas panākumiem. Šīs 
programmas dalībnieki bieži vien vēlāk atgriežas kā speciālisti vai strādnieki šajos uzņēmumos. 
Kā papildus motivators darba devējiem iesaistīties programmā ir iespēja vienkāršākos darbos 
aizvietot darbiniekus, kuri dodas atvaļinājumā. 
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Iesaistīšanās  pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

Daugavpils novads sadarbojas ar Nodarbinātības Valsts aģentūru pasākuma 
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā un 2020. gadā pašvaldības iestādēs 
izveidoja 11 darba vietas jauniešiem. Pieteikties varēja 17 – 19 gadus veci jaunieši, kuriem bija 
iespēja strādāt pilnu slodzi un saņemt atalgojumu 450 eiro mēnesī, kā arī darba vadītāju. Šī 
programma tika finansēta no projekta, līdzfinansēta no darba devēja personīgajiem līdzekļiem, 
kā arī Daugavpils novada domes Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas budžeta.  
Programma 2020. gadā pandēmijas dēļ tika atcelta, bet 2020. gada jūlijā tomēr atsākta, un 
iespēja strādāt šīs programmas ietvaros bija 7 Daugavpils novada skolēniem.

Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma

2020. gadā Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programmas pašvaldības 
stipendiju fondam tika atvēlēti 19 700 eiro saistību izpildei ar esošajiem stipendiātiem, kā arī 4 
jaunu speciālistu piesaistei: 1 radiologa asistentam (topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1. 
kursa students);  agronomam ar specializāciju laukkopībā (topošajam speciālistam, kurš ir 
vismaz 1. kursa students); 2 inženieriem (ņemot vērā uzņēmēju aptauju rezultātos redzamo 
nepieciešamo inženierzinātņu speciālistu daudzveidīgumu), jo daudzi uzņēmēji norādīja 
nepieciešamību pēc inženiera būvniecībā, lauksaimniecībā, mehatronikā u.c. Prioritārās 
profesijas noteica, aptaujājot 203 uzņēmējus. 

Dalību programmā uzsāka 1 studente, kas ir Latvijas Universitātes Paula Stradiņa 
medicīnas koledžas pirmā kursa studente un apgūst radiologa asistenta specialitāti. Pēc 
absolvēšanas darbu uzsāks SIA “Grīvas poliklīnika”. Līdztekus stipendijai, ko topošais 
speciālists saņem, pašvaldība palīdz risināt mājokļa jautājumus. 

1 stipendiāts dalību programmā pārtrauca personisku iemeslu dēļ. 2020. gadā augstskolu 
neabsolvēja neviens no stipendiju programmas dalībniekiem. 



Pašvaldības grantu fonds jaunajiem uzņēmumiem un start – up  atbalstam

Vērtējot augsto jauno un topošo uzņēmēju interesi un grantu konkursa pozitīvo efektu 
pagastu ekonomiskās dzīves aktivizēšanā, arī 2020. gadā Daugavpils novada dome rīkoja grantu 
konkursu jauno un topošo uzņēmēju projektiem. 

Granta ieguvēja Natālija Lebedjoka prezentē vērtēšanas komisijai savu projektu

Konkursam tika rīkotas 2 kārtas un tika saņemti 11 pieteikumi. Maksimālā granta summa 
bija noteikta 4000 eiro apmērā. Kopējais grantu fonds bija 8000 eiro. Konkursā uzvarēja 2 
biznesa projekti: fasādes dekoratīvo paneļu izgatavošana Sventes pagastā un kartona mēbeļu 
kaķiem ražotnes izveide Kalkūnes pagastā. Abi minētie uzņēmēji iepriekš bija izgājuši 
pirmsinkubāciju LIAA Daugavpils biznesa inkubatorā.  

Investīciju piesaiste

Kopš 2016. gada Daugavpils novada dome iesaistās Latvijas investīciju un attīstības 
aģentūras  “Polaris” procesā investoru meklēšanai. 2020. gadā saņemti 8  investoru 
pieprasījumi. 6 gadījumos Daugavpils novada teritorijā nedz pašu īpašumā, nedz 
privātpersonu rīcībā nebija objektu, kas atbilstu investoru prasībām, savukārt  2 gadījumos 
pašvaldība sagatavoja piedāvājumus investoriem. 



EKONOMISKO IZAUGSMI VEICINOŠO PROJEKTU SAGATAVOŠANA UN 
REALIZĒŠANA

2020. gadā Attīstības pārvalde turpināja darbu pie dažādu ES finansēto projektu 
īstenošanas un jaunu projektu sagatavošanas ar mērķi sagatavoties ES fondu 
2021-2027. gada plānošanas perioda finanšu instrumentu, t.sk. Atveseļošanas un 
noturības mehānisma, Taisnīgas pārkārtošanās fonda un citu finanšu instrumentu 
līdzekļu piesaistei.  

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības programmām” trešā atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto  
teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā 
noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros realizējas sadarbības projekti ar Daugavpils 
pilsētas domi un Krāslavas novada domi uz kopējo summu Daugavpils novada teritorijā 
3 648 746.00 EUR un plānotas papildus darbības 399 798,46 EUR apmērā.

2020. gadā turpinājās darbs pie sadarbības projekta ar Daugavpils pilsētas domi 
”Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes 
paaugstināšanai” Nr.5.6.2.0/17/I/036.
Projekta mērķis ir teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību 
attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo 
izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta ietvaros realizētas darbības uzņēmējdarbības vides uzlabošanai trijos novada pagastos 
Višķu, Sventes un Nīcgales pagastā.

Sventes degradētās teritorijas revitalizācija Sventes pagastā, Daugavpils novadā – tika veikta 
degradētās teritorijas attīrīšana un jaunas pārtikas produktu ražošanas teritorijas izveide 936.43 
m2 platībā t.sk. ražošanas ēkas būvniecība 480.27 m2 platība, noliktavas ēkas būvniecība 
456.16 m2 platībā, inženierkomunikāciju būvniecība, kura nepieciešama ēkas funkcionalitātes 
nodrošināšanai un, kas veido ēkas kopējo neatdalāmo infrastruktūru, bez kuras ēku nevarēs 
nodot ekspluatācijā, proti veikta ēkas lokālo inženierkomunikāciju (ūdensapgādei, 
kanalizācijai, siltumapgādei) izbūve, kā arī piebraucamā ceļa, asfaltēta stāvlaukuma un 
teritorijas labiekārtošana. 
Projekta rezultātā tika sakārtota infrastruktūra mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai pārtikas 
rūpniecības ražošanas jomā, dota iespēja teritorijā attīstīties jauniem uzņēmējiem. 
Daugavpils novada teritorijā projekta ietvaros atgriezta ekonomiskajā apritē degradēta 
teritorijas platība 1,3 ha platībā.

2020. gada 20. aprīlī Daugavpils novada dome parakstīja nomas līgumu ar SIA “EKA Paipalas”, 
kuras saimnieciskā darbība ir paipalu olu ražošana, jau šobrīd veiksmīgi attīstās novada 
teritorijā, piešķirot nomas tiesības uz 10 gadiem uz ražošanas ēku ar platību 480.4 m2, 
noliktavas ēku ar platību 452.9 m2 un  zemes vienību 1,3  ha platībā. Iegūstot nomas tiesības uz 
minēto teritoriju, SIA “EKA Paipalas” apņemas līdz 2023. gada 31. decembrim, uzsākot 
saimniecisko darbību jaunajā pārtikas produktu ražošanas teritorijā, izveidot ne mazāk kā 12 
jaunas darba vietas un nodrošināt investīcijas iekārtās un citos pamatlīdzekļos ne mazāk kā 300 
000 eiro apmērā. Minētajā teritorijā komersants plāno palielināt marinētu paipalu olu un sautētas 
paipalu gaļas ražošanas jaudas, kā arī uzsākt ražot jaunus produktus ar augstu pievienoto 
vērtību.



Sventes atjaunotā degradētā teritorija (Sventes pagasts)

Luknas degradētās teritorijas revitalizācija Višķu pagastā, Daugavpils novadā – veikta 
Daugavpils novada pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi – Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas 
degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai, tajā skaitā ceļa/ielas 
apgaismojuma izbūve (pašvaldības ceļš 98-61 “Peipiņi-Lukna”) - pie iebrauktuvēm un pieturu 
zonu apgaismošanai uzstādīti 10 apgaismojuma balsti , Klēts iela – brauktuves apgaismojumam 
uzstādīti 11 apgaismojuma balsti un veikta projektā plānotā Klēts ielas pārbūve un teritorijas 
labiekārtošana.



Projekta ietvaros uzlabota infrastruktūra līdz A/S “Latgales bekons” teritorijai, līdz SIA 
“Agraris” teritorijai, kā arī atjaunota Klēts iela līdz A/S “Latgales bekons” 2017. gadā 
atvērtajai gaļas pārstrādes ražotnei.
Kopā uzlabota pašvaldības ceļu un ielu seguma kvalitāte 3,74 km garumā: Peipiņi - Lukna ceļš 
3,360 km un Klēts iela 0,389 km.
Daugavpils novada teritorijā atjaunotā degradētā teritorijas platība ir 5,70 ha.

Luknas atjaunotā degradētā teritorija (Višķu pagasts)

Nīcgales degradētās teritorijas revitalizācija Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā – turpinās 
darbs pie Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Vingri-Purvs” pārbūves Nīcgales degradētās 
teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai. Projekta ietvaros tiks pārbūvēts pašvaldības ceļš 
līdz SIA “Laflora” teritorijai. SIA “Laflora” ir viens no lielākajiem kūdras ieguvējiem un 
kūdras produktu ražotājiem Latvijā, kas ražo kūdras produktus ar augstu pievienoto vērtību, 
kuri nepieciešami mežsaimniecības, dārzkopības un dekoratīvo augu un to stādu audzēšanai. 
Saskaņā ar komersanta iesniegto informāciju, jaunās projekta daļas realizācijai, kas saistās ar 
kūdras ieguves teritorijas paplašināšanu, plānotās nefinanšu investīcijas (kūdras ieguves vietas 
sagatavošana, meliorācijas sistēmu un pievadceļu būvniecība, tehnikas iegāde u.c.) ir 
paredzamas no 800 000 līdz 900 000  EUR. Kopš projekta uzsākšanas uzņēmums Nīcgales 
purva kūdras ieguves vietas attīstībā jau ir investējis vairāk nekā 250 000 EUR. Darbinieku 
skaits kūdras ieguves sezonā 2019. gadā sasniedza 62 nodarbinātos, kuri galvenokārt ir 
Daugavpils novada iedzīvotāji.
Daugavpils novada teritorijā atjaunojamās degradētās teritorijas platība ir 2,618 ha.
Projekta iznākuma rādītājus – 2 jaunas darba vietas, nefinanšu investīcijas  653 791 EUR  
apmērā nodrošina SIA “Laflora” un SIA “Jaundīķi”.



Nīcgales  atjaunotā degradētā teritorija (Nīcgales pagasts)
/būvdarbi vēl turpinās/

Projekta kopējās izmaksas šajos objektos ir 2 528 275,87 EUR, t.sk ERAF finansējums 1 869 
995,44 EUR, Valsts budžeta dotācija 79107,09 EUR, bet pārējo finansējumu nodrošina 
Daugavpils novada dome. 

Kopā projektā atjaunota degradētā teritorija  9,02 ha platībā, plānots, ka uzņēmēji izveidos 14 
jaunas darbavietas un savā saimnieciskajā darbībā investēs 2,1 milj. eiro.

2020. gadā turpinājās darbs pie sadarbības projekta ar Krāslavas novada domi “Dienvidlatgales 
pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” Nr. 5.6.2.0/17/I/034.

Projekta ietvaros realizētas darbības uzņēmējdarbības vides uzlabošanai divos novada pagastos 
- Tabores un Vecsalienas pagastā.

Projekta ietvaros saimnieciskās darbības uzlabošanai pārbūvēts un nodots ekspluatācijā 
pašvaldības ceļš ar divkārtu virsmas ceļa segumu Sadnieki – Budušķi (92-7), Budiški –
Červonka ( 92-35) un Skaidrīši – Červonka (96-6)  - 7.1 km garumā.

Plānotie iznākuma rādītāji pēc projekta ieviešanas: revitalizēta novada degradētā teritorija 1,59  
ha platībā, komersanti  - SIA “Dubiki”, SIA “Info Agro”, kuri savas saimnieciskās darbības 
veikšanai izmanto minēto ceļa infrastruktūru, līdz 2023. gadam plāno izveidot 21 jaunu darba
vietu, nodrošinās savas saimnieciskās darbības attīstībai nemateriālajos ieguldījumos un 
pamatlīdzekļos ne mazāk kā 1,1 milj. eiro.



Kopējās projekta izmaksas Daugavpils novada domes realizētajā  daļā  - 1 120 470.20 EUR, 
t.sk. ERAF finansējums 952 399, 67 EUR, Valsts budžeta dotācija – 41 963,41 EUR, 
pašvaldības finansējums – 126 107, 12 EUR.

2020. gadā arī tika uzsākts darbs pie jaunas papildus darbības iekļaušanas šajā sadarbības 
projektā ar Krāslavas novada domi ar mērķi veicināt saimniecisko darbību Skrudalienas pagasta 
teritorijā. 
Projekta ietvaros plānota pašvaldības ceļa „Vārpene-Ezerne-Saulkalni” (86-37) - 2,7 km 
pārbūve.
Papildus darbības plānotās provizoriskās izmaksas ir 399 798,46 EUR.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta mērķis 5.5.1. 
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus” ar kopējo projekta summu Daugavpils novada teritorijā
500 000 EUR.

2020. gadā tika turpināta 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta 
“Rīteiropas vērtības” īstenošana.
Projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome tās un sadarbības 
partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu 
novada dome. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu
Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes 
stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes 
veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē, kā 
rezultātā tiks izveidoti 7 jauni pakalpojumi. Salīdzinot ar 2015. gada bāzes vērtību (50 119 
apmeklējumi gadā), līdz 2023. gadam ir plānots kāpināt 6 atjaunotās un pilnveidotās nozīmīga 
kultūras un dabas mantojuma vietās esošo objektu un tur notiekošo pasākumu kopējo 
apmeklējumu skaitu par 57 500 apmeklējumiem gadā.  Kopējā līguma summa ir 6 454 208 eiro, 
tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 EUR, Daugavpils novada domes daļa - 500 000 
EUR. Projekta īstenošanas termiņš – 2022. gada 21. marts. 
Daugavpils novadā šī projekta ietvaros ir nodrošināta  Markovas pilskalna aizsardzība un droša 
publiskā pieejamība un labiekārtota atpūtas vieta “Latgales sēta”. Tiek atjaunota lauku sēta 
“Slutišķi 2”, lai saglabātu novadam tipisko arhitektūras pieminekli – vecticībnieku sētas 
celšanas tradīcijas, kam raksturīgi akmens pamati un kaķētu apaļbaļķu guļbūves baļķu apstrāde. 



2021. gadā atjaunotajā lauku sētā “Slutišķi 2” tiks ierīkots ekspozīcijas komplekss 
“Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs”, atklājot vecticībnieku garīgās un materiālās 
kultūras vērtības. 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta mērķis 9.2.4. 
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo 
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” ar kopējo 
projekta summu Daugavpils novada teritorijā 518 416,00 EUR.

2020. gadā tika noslēgta vienošanās par ESF finansētā projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” īstenošanu līdz 2023. gadam. 
Jau kopš 2017. gada šī projekta ietvaros tiek uzlabota veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumu pieejamība Daugavpils novada iedzīvotajiem, īstenojot vietēja mēroga 
pasākumus. 2020. gadā pasākumu plānā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nācās veikt būtiskas izmaiņas, lielākoties plānotie 
pasākumi nevarēja notikt. Tomēr, neskatoties uz to, projekta ietvaros 2020. gadā tika īstenoti 30 
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi, tostarp pašvaldības iedzīvotāju ziemas 
un vasaras sporta spēles, jauniešu sporta spēles, onkoloģijas slimību profilakses pasākums, 16 
interaktīvas nodarbības – veselīgs dzīvesveids ikdienā bērniem un jauniešiem, Veselības diena 



Salienas vidusskolā, 4 izglītības un informācijas dienas “Fiziski un garīgi vesels cilvēks –
laimīgs cilvēks laukos” Daugavpils novada pagastos, noslēgti fiziskās un garīgās veselības 
veicināšanas nodarbību cikli, kas paredzēja novada iedzīvotājiem abonementus uz trenažieru 
zāli, baseinu, jogu, fitnesu un vingrošanu. Organizētie pasākumi aptvēruši visas iedzīvotāju 
grupas un prioritārās tēmas - sirds un asinsvadu slimības, psihiskā (garīgā) veselība, bērnu 
veselība un onkoloģija - un sešām rīcībām - psihiskā veselība, atkarību izplatības mazināšana, 
fiziskā aktivitāte, veselīgs uzturs, seksuālā un reproduktīvā veselība, slimību profilakse.

Projekta ietvaros ir piesaistīti profesionāli speciālisti, piemēram, uztura speciāliste, fitnesa 
trenere Anda Radziņa, uztura speciāliste, BKUS ārste Olga Ļubina, gastroenterologs un 
profesors Anatolijs Danilāns, ārstniecības personu – uztura speciālistu – komanda ON PLATE 
u.c.

Projekta kopējās izmaksas 2017. - 2023. gadā ir EUR 518 416,00 tai skaitā ESF līdzfinansējums 
EUR 440 653,60 un valsts budžeta finansējums EUR 77 762,40. Aktivitāšu īstenošanas laiks: 
01.06.2017.-31.05.2023., laikā no 01.06.2017. - 31.12.2019. iesaistot vismaz 4970 iedzīvotājus, 
laika posmā no 01.01.2020. - 01.06.2023. organizējot 1062 pasākumus.





Pārrobežu sadarbības programmas projekti Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programma 2014. – 2020. gadam

Daugavpils novada dome īsteno Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –
2020. gadam projektu “Parki bez robežām”. Starp Gulbenes novada pašvaldību kā vadošo 
projekta partneri un Preiļu, Daugavpils novadu no Latvijas puses un Krievijas puses Pleskavas 
apgabalu, Porhovas rajona administrāciju, Veļikije Luki pilsētas administrāciju un Kuņjas 
rajona administrāciju tika noslēgts partnerības līgums par kopīga projekta īstenošanu, lai 
sadarbības partneru izvēlētajās parku teritorijās veiktu daudzveidīgas aktivitātes, ieguldījumus 
neliela mēroga infrastruktūras objektos, stiprinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu starp parku 
un dārzu speciālistiem, ilgtspējīgu tūrisma objektu un jaunu risinājumu izstrādi tūrisma 
veicināšanai programmas teritorijā, kā arī veicinātu parku pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām. Projekta aktivitāšu kvalitatīvai realizācijai tika piesaistīti 2 asociētie 
partneri – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (Jelgava) un Bērnu un jauniešu attīstības un 
radošuma centrs (Pleskavas apgabals). Projekta “Parki bez robežām” ilgums ir 24 mēneši, 
kopējās izmaksas 700 000,00 EUR, programmas finansējums – 630 000,00 EUR. Daugavpils 
novada domes daļa projektā 117 318,17 EUR, tostarp programmas finansējums 81 900 EUR, 
valsts finansējums 4550 EUR, pašvaldības finansējums 30 868,17 EUR. 

Projekta ietvaros 2020. gadā aktivitātes veiktas Daugavpils novada Naujenes pagastā - ir 
pabeigta Juzefovas parka pārbūves 1. kārta, kas aptvēra parka visapmeklētāko daļu: dienviddaļu 
ar dīķi, plašu lauci līdz parka rietummalai un platību abpus grāvim. Pirmajā kārtā iekļauta
pastaigu ceļu izbūve ap lauci, gar esošā dīķa ziemeļu, austrumu un dienvidu malu, parka ceļš 
gar šķērsgrāvja ziemeļmalu līdz atpūtas laukumam “vecā kunga māja”. Jauni pastaigu ceļi 
ierīkoti tā, lai veidotos savstarpēji saistīti lokveida maršruti. Šajā kārtā īstenota tiltiņu izbūve 
pār grāvjiem, skatu platformas izbūve, nozāģēti bīstamie un bojātie koki, veikta dīķa tīrīšana, 
kā arī apgaismojuma ierīkošana, solu un atkritumu urnu uzstādīšana. Tā kā visā parkā ārkārtīgi 
trūcis krūmu grupu, ir iestādīti lielā auguma krūmi un koki. Juzefovas parks ir aizsargājams 
dendroloģiskais stādījums, tādēļ parka pārbūve notikusi, konsultējoties ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes speciālistiem un ievērojot aizsargājamo dabas teritoriju vispārējos aizsardzības un 
izmantošanas noteikumus.

Juzefovas parkā uzstādīts apmeklētāju skaitītājs, kā arī zaļā klase – informatīvie stendi un 3 
vides objekti – praulgrauzis, dzenis un sikspārnis. Parka iemītnieku lielizmēra figūru autors ir 
novada amatnieks Valdis Grebežs.



Projekta ietvaros augusta izskaņā organizēts seminārs parku speciālistiem, kā arī citiem 
interesentiem. Dalībniekiem bija iespēja noklausīties parku ekspertes un brīvdārznieces Aijas 
Kaškures lekciju par ainavu veidošanu, stādījumiem, parku vidi, labturības noteikumiem koku 
sekmīgai augšanai, koku kopšanu un parku apsaimniekošanu, kā arī par mūsdienīgu pieeju 
stādījumu ierīkošanā. Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns nolasīja 
lekciju par vēsturiskiem dendroloģiskiem stādījumiem, to problēmām un risinājumiem, kā arī 
parku attīstību aizsargājamās teritorijās. Otrajā dienā semināra dalībniekiem bija iespēja doties 
labās prakses braucienā pa Daugavpils novadu, apskatot un klausoties eksperta vērtējumu par 
Jaunsventes parku, Lielbornes muižu un apkārtni, Juzefovas parku un noslēgumā – dažus 
objektus dabas parkā “Daugavas loki”. 

2021. gada 13. septembrī parks tika ieskandināts Juzefovas parka festivālā. Dienas garumā tika 
piedāvāta vesela virkne kultūras, sporta un izklaides pasākumu. Juzefovas muižas pamatos 
notika trombonista Vaira Nartiša instrumentālā stāvizrāde ”Pūt un palaid”, kā arī Daugavpils 
Latviešu kultūras centra folkloras kopas ”Svātra” uzstāšanās. Pie dīķa norisinājās folkloras kopu 
sadziedāšanās ”Vysi vēji mani pyute”, kurā piedalījās kolektīvi no Ambeļiem (”Speiga”), 
Naujenes (”Rūžeņa”), Madonas (”Vērtumnieki”), Dubnas (”Atzola”), Bebrenes (”Ritam”), 
Kalupes (”Kolupkas”), Izvaltas (”Izvoltīši”), etnogrāfiskais ansamblis no Vaboles (”Vabaļis”) 
un postfolkloras grupa ”Dadzes” no Jaungulbenes. Līdztekus tika organizētas dažāda veida 
meistarklases. Festivāla dienas nobeigumā skatītāju priekšā uzstājās folkgrupa ”Māsas 
Dimantas” ar koncertu ”Jo dziedāju, jo skanēja”, kā arī apvienība ”Latgalīšu reps”.





Daugavpils novada dome Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.
gadam ietvaros īsteno projektu “Amatniecība bez robežām”. Tā mērķis ir veicināt amatniecības 
attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos 
vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības 
uzsākšanā un veicināšanā, tūrisma pakalpojumu attīstību Latgales-Pleskavas reģionā. Vadošais 
partneris - Latgales plānošanas reģions, partneri- Daugavpils pilsētas dome, Rēzeknes novada 
pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Dagdas novada pašvaldība, Pleskavas apgabala Porhovas 
rajona administrācija, Pleskavas apgabala Garantiju un Uzņēmējdarbības attīstības fonds. 
Projekta “Amatniecība bez robežām” ilgums ir 24 mēneši, kopējās izmaksas 799 740,50  EUR, 
programmas finansējums – 719 766,45  EUR. Daugavpils novada domes daļa projektā 
117 318,17 EUR, tostarp programmas finansējums 63 000 EUR, pašvaldības finansējums 20 
636 EUR. 

Projekta ietvaros Raiņa mājā Berķenelē senās klēts ēkā izveidota amatu darbnīca „Klēts” -
tekstilizstrādājumu radošo darbnīcu telpas. Būvdarbu laikā ir atjaunota ēkas  fasāde, jumts, logi 
un durvis, veikti iekšdarbi, sakārtojot sienas, grīdas un griestus ēkas abos stāvos, turklāt tika 
stiprināti ēkas pamati. Iekštelpās ir uzbūvētas vēl vienas kāpnes, lai varētu ērti nokļūt amatu 
darbnīcā, kurai telpas izveidotas otrajā stāvā. Blakus darbnīcai tagad atradīsies arī izstāžu zāle. 



Pirmajā stāvā, kur izveidota daudzfunkcionāla telpa dažādu pasākumu rīkošanai, izveidots 
vējtveris, kuram izgatavotas jaunas durvis senlaicīgā stilā, ir saglabātas klēts oriģinālās ārdurvis. 



Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta mērķis 4.4.2. 
„Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”, apstiprinātā projekta summa
1 787 149,56 EUR

2020. gada martā uzsākti būvniecības darbi projekta “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” 
ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai”, Nr.4.4.2.0/17/I/097 īstenošanā.
Kopējā projekta summa 1787149,56 EUR, t.sk. , ERAF finansējums  56,53% jeb 466 171 EUR; 
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 13,04% jeb 107 542,95 EUR, pašvaldības finansējums 
30,43% jeb 250 938,71 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas ir 962 496,90 EUR, kuras 
finansē pašvaldība.

Pirms projekta



Īstenojot projektu

Lai nodrošinātu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un radītu atbilstošus 
sadzīves apstākļus iestādes iemītniekiem, dome iegulda gan pašvaldības budžeta 
līdzekļus, gan Valsts kases aizņēmuma līdzekļus.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā". DI plānā apstiprinātā projekta summa 1 346 004, 38 EUR.

2020. gada 2. februārī noslēgta vienošanās ar CFLA par projekta "Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā", Nr. 9.3.1.1/19/I/037 
īstenošanu. Kopējā projekta summa EUR 1 346 004,38, tai skaitā ERAF finansējums EUR 
910 188,50 jeb 67,62%, valsts budžeta finansējums EUR 48 186,45 jeb 3,58%, pašvaldības 
finansējums EUR 387 629,43 jeb 28,80%.
Projekta ietvaros, saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona izstrādāto un apstiprināto 
Deinstitucionalizācijas (DI) plānu, Daugavpils novada teritorijā plānots attīstīt plašu 
sabiedrībā balstītu pakalpojumu klāstu. 
DI plāna ietvaros, piesaistot ERAF finansējumu, tiks veidota infrastruktūra, lai nodrošinātu 
sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar 
funkcionālajiem traucējumiem un pieaugušām personām ar GRT.

Nr.p.k. PAKALPOJUMS
Klientu 
skaits

Pakalpojumu sniegšanas vietas adrese



1.
Pieaugušie ar GRT: Grupu 
dzīvokļi

16 Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 
/nodrošinot atsevišķu ieeju/ 

2.
Pieaugušie ar GRT: 
Dienas aprūpes centrs

35

1) “Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads

2) Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”,  Miera iela 12, 
Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

3.
Pieaugušie ar GRT: 
Specializētās darbnīcas

20 Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 
/nodrošinot atsevišķu ieeju/ 

4.
Bērni ar FT: Sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumu centrs

24
Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 
/nodrošinot atsevišķu ieeju/ 

5. ĢVPP 8 Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

6. Jauniešu māja 8 Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads

Projekta rezultātā ir veikta ēkas Daugavas ielā 2, Kraujā pārbūve par bērnu aprūpes centru
un, kur saskaņā ar apstiprināto Latgales plānošanas reģiona DI plānu Sociālās aprūpes un 
atbalsta centrā “Avots” 2020. gadā ir uzsākti ģimeniskās vides pakalpojumi: ģimeniskai videi 
pietuvināta pakalpojuma centrs “Kamoliņš” un “Jauniešu māja”. Veikti arī SAAC “Avots” 
teritorijas labiekārtošanas un apgaismojuma atjaunošanas būvdarbi. 

Īstenojot projektu

Ir iegādāts multisensorās istabas aprīkojums, smilšu terapijas aprīkojums SAAC “Avots” 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centram bērniem ar FT, lai varētu uzsākt darbību 2021.
gadā.

Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” Miera ielā 12, Skrudalienā notiek vides 
pieejamības nodrošināšanas būvdarbi dienas aprūpes centra izveidei. Ēkā tiek veikta esošās 
ieejas pielāgošana: vēsturisko ārdurvju un virsloga restaurācija, kāpņu remonts, divu pacēlāju 
uzstādīšana personu ar īpašām vajadzībām nokļūšanai ēkas foajē, pacēlāja uzstādīšana pieejas 
nodrošināšanai uz ēkas 3.stāvu un sanitārā mezgla pielāgošana. 



Īstenojot projektu

Projekta ietvaros šobrīd notiek būvprojekta izstrāde grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu 
izveidei pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) Skolas ielā 15, 
Nīcgalē, lai sagatavotu tehnisko dokumentāciju būvdarbu veikšanai.

Gada nogalē veikti grozījumi Latgales plānošanas reģiona DI plānā, palielinot ERAF 
finansējuma un Valsts budžeta daļu un samazinot pašvaldības finansējumu. Saskaņā ar 



grozījumiem kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 1 346 004,38, tai skaitā ERAF 
finansējums EUR 971 059,39 jeb 72,14%, valsts budžeta finansējums EUR 42 093,09 jeb 
3,13%, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 49 951,49 jeb 3,71%, pašvaldības 
finansējums EUR 282 900,41 jeb 21,02%, attiecīgi ir iesniegti projekta vienošanās grozījumi 
CFLA.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta 
mērķis 8.4.1 “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”.

2020. gadā Covid-19 pandēmija skāra arī projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences pilnveide”, kas plašāk pazīstama ar zīmolu “mācības 
pieaugušajiem”, norisi, un plānotā 5. klātienes kārta pavasarī tika atcelta, tā vietā vasarā tika 
izsludināta vēl nebijusi iespēja – mācīties attālināti. Interese par kursiem bija samērā liela. 
Kopumā no Daugavpils novada mācībām pieteicās 43 personas, 28 no tām tika uzņemtas, no 
tām 2 mācības ir pārtraukušas. Visaktīvāk šo iespēju izmantoja strādājošās personas Kalupes, 
Naujenes un Laucesas pagastā. 

2020. gada oktobrī tika uzsākta pieteikšanās 5. klātienes kārtai,  bet epidemioloģiskās 
situācijas straujas pasliktināšanās dēļ grupu komplektēšana un mācību uzsākšana tika pagarināta 
līdz 2021. gadam. 

Projekta mērķis: 
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un 
darba produktivitātes pieaugumu

Projekta mērķa grupa - strādājošie iedzīvotāji:
∑ vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri);
∑ ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo 

vai augstāko izglītību).
Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

∑ vecumā no 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu 
profesijās:

∑ pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (piemēram, konduktori, pārdevēji, ielu 
tirgotāji, kasieri, sanitāri, apsargi, u.c.);

∑ kvalificēti strādnieki un amatnieki (piemēram, juvelieri, podnieki, maiznieki, kurpnieki, 
u.c.);

∑ iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (piemēram, karjera strādnieki, 
transporta līdzekļu vadītāji, u.c.);

∑ vienkāršās profesijas (piemēram, apkopēji, veļas mazgātāji, krāvēji, iesaiņotāji, 
atkritumu savācēji, sētnieki, kurjeri, u.c.);

∑ vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši 
rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās 
izglītības programmas apguvei,

∑ bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mērķa grupai pieejamais atbalsts
Mācību maksa:
• mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
• mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.



• pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās,
• karjeras konsultanta konsultācija (darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta) tuvākajā 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē.
Cits atbalsts:
• asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
• atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai 
trūcīgas personas statuss.

Projektā pieejamie izglītības pakalpojumi
Pieejamo mācību veidi:
• profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var 
saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju,
• profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt 
profesionālās pilnveides apliecību,
• neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var 
saņemt sertifikātu.
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana:
• ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais 
vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences novērtēšanai.

Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku attīstībai (ELFLA) LEADER + 
programma. Kopējā projekta summa EUR 60 379,00.

Projekta “Daugavpils novada kapsētu digitalizācija”, Nr.19-03-AL28-A019.2201-000009, 
ietvaros digitalizētas 46 lielākās kapsētas 62,09 ha platībā Ambeļu, Biķernieku, Demenes, 
Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, Maļinovas, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, 
Sventes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas, Višķu pagastuateritorijās. Vienotajā kapsētu bāzē 
www.cemety.lv iedzīvotāji var apskatīt informāciju par apbedītajiem tuviniekiem, papildināt 
datus, piemēram, sniegt detalizētu informāciju par saviem piederīgajiem, kas ir apbedīti, virtuāli 
izstaigāt visu kapsētu. Katram apbedījumam izveidots atsevišķs fails, kurā pieejama informācija 
par apbedītajiem un apbedījuma vietas fotogrāfijas. Tāpat šajā datu bāzē būs atrodama 
informācija par kapusvētkiem, svecīšu vakariem, par kapsētu infrastruktūru un cita nozīmīga 
informācija. Pašvaldības kapsētu pārvaldniekiem ir nodrošināta lietotāja pieeja sistēmai, 
nodrošinot informācijas uzturēšanu ne tikai par apbedītājām personām, bet arī par līgumiem 
(kapa vietu īpašniekiem), rēķiniem, aktēšanu (nekopto kapa vietu uzskaiti), statistiku 
(apbedījumu skaits, brīvās vietas u.c.), kapsētas notikumiem (piemēram, kapu svētkiem), 
kapsētas infrastruktūru (soliņi, atkritumu vietas, ūdens ņemšanas vietas u.c.). t.i.: visa kapsētā 
pieejamā informācija ir apkopota vienā sistēmā.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 60 379.00, attiecināmas izmaksas EUR 50 000,00, t.sk. 
publiskais finansējums ir 90% EUR 45 000,00.

http://www.cemety.lv/


PROJEKTU PĒCUZRAUDZĪBAS MONITORINGA VEIKŠANA

ERAF projekts Nr. 5.4.1.1./17/A/018 "Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras 
tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā “Daugavas loki””
Vadoties pēc 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.514 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un 
atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno 
slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas 
noteikumi” 37.7. punkta nosacījumiem, ir veikta apmeklētāju plūsmas rādītājus un tās ietekmi 
uz apkārtējo teritoriju ar fotofiksācijas palīdzību ERAF projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/018 
"Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes 
mazināšanai dabas parkā “Daugavas loki”” ietvaros izveidotajos tūrisma objektos.

ERAF projekts Nr. 5.4.1.1./17/A/020 " Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras 
tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme”
Vadoties pēc 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.514 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un 
atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno 
slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas 
noteikumi” 37.7. punkta nosacījumiem, ir veikta apmeklētāju plūsmas rādītājus un tās ietekmi 
uz apkārtējo teritoriju ar fotofiksācijas palīdzību ERAF projekta Nr. 5.4.1.1./17/A/020 " 
Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes 
mazināšanai aizsargājamo ainavu apvidū „Augšzeme”” ietvaros izveidotajos tūrisma objektos.

VALSTS BUDŽETA DOTĀCIJAS FINANSĒTIE PROJEKTI

Piesaistot Valsts budžeta dotācijas līdzekļus, Višķu pagasta Špoģu ciemā izveidots Valsts un 
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kurā privātpersonas un uzņēmēji 
var saņemt Daugavpils novada pašvaldības un valsts iestāžu noteiktus pakalpojumus. 

2020. gadā tika saņemta Valsts mērķdotācija VPVKAC darbības nodrošināšanai 13
800,00  EUR apmērā un nodrošināts līdzfinansējums 1200,00 EUR apmērā.
*VPVKAC ir pieejami 12 valsts iestāžu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Lauku atbalsta dienesta (LAD), Lauksaimniecības
datu centra (LDC), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu



pārvaldes (PMLP), Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA), Uzņēmumu reģistra
(UR), Valsts zemes dienesta (VZD), Valsts darba inspekcijas (VDI), Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu Valsts komisijas (VDEĀVK), Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB),

Novada nozīmes VPVKAC sniegtie valsts iestāžu pakalpojumi no 2015. līdz 2020. gadam, 
ranžēti pēc vidēji mēnesī sniegto pakalpojumu skaitu 2020. gadā
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skaits

Pakalpojumu 
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Pakalpojumu skaits vidēji 
mēnesī
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12.
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U 58 4053 80,7 70,5 112,8 ↑ 16%

Novada nozīmes VPVKAC sniegtie valsts iestāžu pakalpojumi no 2015. līdz 2020. gadam, 
ranžēti pēc vidēji mēnesī sniegto pakalpojumu skaitu 2020. gadā
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Informācija par pieejamiem pakalpojumiem: http://www.viski.lv/kac/

GATAVOŠANĀS JAUNAJAM EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU 
PLĀNOŠANAS PERIODAM 2021. – 2027. GADAM

2020. gadā Attīstības pārvalde iesaistījās uzsāktās Latgales plānošanas reģiona Attīstības 
programmas 2021-2027 izstrādes procesā. Piedalījāmies rīkotajās darba grupās. Tika sniegti 
komentāri Attīstības programmas projekta stratēģiskajai daļai.
Latgales plānošanas reģionam sagatavotas un iesniegtas reģionālās nozīmes projektu idejas 
(projektu realizēšana plānota sadarbībā ar Latgales reģiona pašvaldībām), kuras plānots  ieviest 
nākamajā Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā 2021. – 2027. gadam:

Nr.p.k. Projekta ideja (nosaukums) Indikatīvā 
summa, 
EUR

Atbildīgais par projekta 
īstenošanu (sadarbības 
partneri)

1 Vēsturiski piesārņotās vietas sanācija bijušās 
izgāztuves un dūņu lauku “Križi” teritorijā 
(Naujenes pagasts)

6000000 DND Attīstības pārvalde, 
Daugavpils pilsētas dome, 
SIA "Daugavpils ūdens"

2 Kūdras apstrādes un inovatīvu kūdras 
produktu ražotne – kūdras inovāciju 
pētniecības centrs (Nīcgales pagasts)

16450000 DND Attīstības pārvalde, 
Latgales plānošanas 
reģions, DU un Rēzeknes 
augstskola, SIA Laflora

3 Dienvidlatgales vēsturisko parku ķēde –
kopējs tīklveida tūrisma piedāvājums 
Dienvidlatgales kā reģionālas nozīmes 
tūrisma galamērķa pozicionēšanas 
veicināšanai

3600000 DN pašvaldības aģentūra 
„TAKA” , Ilūkstes novada 
pašvaldība, Krāslavas 
novada pašvaldība, 
Daugavpils Universitāte

http://www.viski.lv/kac/


4 Dienvidlatgales ūdens ainavu ceļš 720000 DN pašvaldības aģentūra 
„TAKA” , Ilūkstes novada 
pašvaldība, Krāslavas 
novada pašvaldība, 
Daugavpils Universitāte

5 Pēdējās jūdzes optiskās infrastruktūras izbūve 
Daugavpils (Augšdaugavas novads) novada 
pilsētās un ciemos

200 milj. Daugavpils novada dome, 
Latgales plānošanas 
reģions, LVRTC,LPR 
pašvaldības, Elektronisko 
sakaru komersanti

6 Inovatīvas, iekļaujošas un kvalitatīvas 
speciālās profesionālās izglītības vides  
attīstība Dienvidlatgalē (Medumu pagasts)

1600000 Daugavpils pilsētas un 
Daugavpils, Ilūkstes, 
Krāslavas, Preiļu, Dagdas, 
Līvānu, Aglonas, Vārkavas 
un Riebiņu novadu 
pašvaldības, Daugavpils 
novada Izglītības pārvalde, 
VSAC “Latgale”, 
Daugavpils Universitāte, 
Dienvidlatgales reģiona 
izglītības iestādes, kas 
7realizē pamatizglītības 58 
un 59 koda programmas.

7 Mobilā aptieka 100000 DND Attīstības pārvalde
8 SIA “Grīvas poliklīnika” drošas veselības 

aprūpes infrastruktūras izveidošana, t.sk. 
energoefektivitātes pasākumu realizēšana 
pašvaldības ēkās

500000 DND Attīstības pārvalde

9 Industriālo teritoriju revitalizācija, veicot 
publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto 
investīciju piesaistei. (Sventes pagasts)

4000000 DND Attīstības pārvalde, 
Daugavpils novada 
pašvaldība (Augšdaugavas 
novads), Daugavpils 
pilsētas dome, Latgales 
Speciālās ekonomiskās 
zonas administrācija, citi 
publiskie partneri – kravu 
pārvadātāju asociācija.

10 Latgales lauksaimniecības precīzo 
tehnoloģiju pārneses un mācību centra 
izveide (Višķu pagasts)

10000000 Daugavpils novada dome, 
PIKC Daugavpils 
Būvniecības tehnikums 
IPĪV “Višķi” ,Latgales 
plānošanas reģiona 
Uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs (LUC), pašvaldības, 
Latvijas tehnikas tirgotāju 
un ražotāju asociācija, 
tehnikas tirgotāji, 
lauksaimniecības ķīmijas 
un sēklu tirgotāji, Latvijas 
Republikas Zemkopības 
ministrija

11 Attīstīt ilgtspējīgu mobilitāti  novada un 
reģiona līmenī. Dienvidaustrumu apvedceļa 
ap Daugavpils pilsētu un otrā tilta pāri 
Daugavai būvniecība

33 373 000 Daugavpils novada dome, 
Daugavpils pilsētas dome, 
VAS “Latvijas Valsts Ceļi”



12 Bezizmešu mobilitātes veicināšana 
Daugavpils novada pašvaldībā

6480000 Daugavpils novada dome;                      
Latgales plānošanas 
reģions

13 “ALTOP Industriālā parka attīstība” mērķis ir 
veicināt Latgales plānošanas reģiona 
ekonomisko attīstību, izveidojot augstas 
pievienotās vērtības Austrumlatvijas viedo 
tehnoloģiju un pētniecības centru (ALTOP) 
Daugavpils lidlauka un tam pieguļošajā 
teritorijā apstrādes rūpniecības, pakalpojumu 
un transporta nozarēs

70 milj. Daugavpils pilsētas dome;
Daugavpils novada dome 
(jaunizveidojamais 
Augšdaugavas novads), 
Latgales plānošanas 
reģions

2020. gadā uzsākts darbs pie “Daugavpils novada  pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata pārmaiņu rīcības plāna 2021.-2030. gadam izstrādes” ar mērķi sagatavoties ES fondu 
2021-2027. gada plānošanas perioda finanšu instrumentu, t.sk. Atveseļošanas un noturības 
mehānisma, Taisnīgas pārkārtošanās fonda un citu finanšu instrumentu līdzekļu piesaistei.
Galvenie mērķi :Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nodrošināšana (pāreja no fosilā 
kurināmā uz atjaunojamo); energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 
pašvaldības infrastruktūras objektos un ēkās; ilgtspējīgas transporta un mobilitātes risinājumu 
ieviešana skolēnu pārvadājumos, nodrošinot klimatam draudzīgāku transportlīdzekļu 
izmantošanu un SEG emisiju samazināšanu.

“Daugavpils novada pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata pārmaiņu rīcības plāna 
2021.-2030. gadam” izstrāde tiks veikta Daugavpils novada pašvaldībai (pēc 2021. gada 1. jūlija 
- Augšdaugavas novada pašvaldības sastāvdaļa), kurā ietilpst: 
pagastu pārvaldes: Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, 
Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, 
Vaboles un Višķu;
pašvaldības iestādes: Kultūras pārvalde, Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Naujenes Mūzikas 
un mākslas skola, Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots”, Sociālo pakalpojumu centrs 
“Pīlādzis”, Višķu sociālas aprūpes centrs, Pašvaldības aģentūra   “Višķi” , Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūra “TAKA”, pašvaldības SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” un “Grīvas 
poliklīnika” .

Attīstības pārvaldes vadītāja V. Rūtiņa


