
Investīciju plāna 

Identifikators
Iestāde Investīciju plāna ieceres īstenošanas aktivitāte

 Plāns 

gadam   

APG-005 Kalupes pagasta pārvalde Kalupes ciema ielu apgaismojuma ierīkošana 71000

APG-006 Laucesas pagasta pārvalde Laucesas pagasta ielu apgaismojuma infrastruktūras izveidošana 38000

APG-007 Līksnas pagasta pārvalde

Līksnas pagasta Daugavas ielas, Līksna ielu apgaismojuma 

atjaunošana 26850

APG-014 Nīcgales pagasta pārvalde

Nīcgales ciema ielu apgaismojuma ierīkošana  (projekta 

izstrāde) 12000

APG-023 Skrudalienas pagasta pārvalde

Skrudalienas pagasta Skrudalienas ciema un Silenes ciema 

(Dīķu ielas) apgaismojuma stabu nomaiņa 6050

APG-024 Biķernieku pagasta pārvalde Biķernieku ciemata ielu apgaismošanas ierīkošana 40000

APG-025 Maļinovas pagasta pārvalde

Ielu apgaismojuma izbūve Maļinovas pagasta Maļinovas ciema 

Skolas ielā, Dārza ielā un Alejas ielās 45000

ART-030 Tabores pagasta pārvalde

Dīķa tīrīšana un teritorijas labiekārtošana Tabores pagasta 

Lasenbergas ciemā 10000

ART-045 Višķu pagasta pārvalde

Daugavpils novada estrādes un stadiona kompleksa un 

piegulošās teritorijas atjaunošanas un pilnveidošanas darbi 1000

ART-045 Višķu pagasta pārvalde

Daugavpils novada estrādes un stadiona kompleksa un 

piegulošās teritorijas atjaunošanas un pilnveidošanas darbi 50000

ART-055 Vaboles pagasta pārvalde Vaboles pagasta Muižas parka atjaunošanas darbi 6000

ART-075 Kalkūnes pagasta pārvalde Kalkūnes pagasta rotaļu, sporta  laukumu izbūve 15000

ART-076 Ambeļu pagasta pārvalde Ambeļu pagasta parka dīķa meniķa ierīkošana 5933

CIS-089 Naujenes pagasta pārvalde

Projekta “18. Novembra ielas - m.418, 420, 428  pārbūve 

Vecstropi, Naujenes pagasta, Daugavpils novadā” īstenošana 241350

CIS-104 Salienas pagasta pārvalde Stāvlaukuma ierīkošana pie Červonkas pils Vecsalienas pagastā 35000

CIS-110 Skrudalienas pagasta pārvalde

Projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Baznīcas ielas 

pārbūve c. Silene, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā” 

īstenošana 72105

CIS-111 Naujenes pagasta pārvalde

Projekta “Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve c. Naujene, 

Naujenes pagastā Daugavpils novadā” īstenošana 124536

CIS-115 Līksnas pagasta pārvalde

Projekta "Daugavpils novada pašvaldības ceļu  “Mežciems- 

Ļūbaste” un “Ļūbaste-Ļūbaste” seguma atjaunošanas darbi 

Līksnas pagastā” īstenošanai 46462

CIT-014 Kalkūnes pagasta pārvalde

Kalkūnes pagasta bijušās mazuta pārsūknēšanas stacijas 

atbrīvošana no naftas produktu atlikumiem 20000

IZG-007 Naujenes pagasta pārvalde

Lāču pamatskolas atjaunošanas darbu pabeigšana  (4.klašu 

remonts) 30000

IZG-013 Pašvaldības aģentūra "Višķi"

Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas 

īstenošanas vietas Višķos mācību vides atjaunošana 358750

4.pielikums

paskaidrojumam par Daugavpils 

novada pašvaldības budžetu 

Daugavpils novada pašvaldības 2021.gada budžetā plānotie izdevumi investīciju 

plāna iecerēm
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IZG-017 Naujenes pagasta pārvalde

Fiziskās vides uzlabošana (koridora grīdas nomaiņa) Naujenes 

pamatskolā 20227

IZG-017 Vaboles pagasta pārvalde

Vaboles vidusskolas lietusūdens novadīšanas sistēmas 

sakārtošanai 5409

IZG-017 Višķu pagasta pārvalde Špoģu vidusskolas pirmsskolas fiziskās vides uzlabošanai 40000

IZG-024 Nīcgales pagasta pārvalde

Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” 

fiziskās vide uzlabošana (bērnu rotaļu laukums) 15000

IZG-024 Nīcgales pagasta pārvalde

Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” telpu 

renovācija 30000

IZG-036 Demenes pagasta pārvalde

Zemgales vidusskolas sporta infrastruktūras atjaunošana mācību 

vides nodrošināšanai 30000

IZG-043 Medumu speciālā pamatskola

Profesionālas izglītības programmas materiālas bāzes 

pilnveidošana Medumu speciālajā pamatskolā 10000

IZG-043 Medumu speciālā pamatskola

Profesionālas izglītības programmas materiālas bāzes 

pilnveidošana Medumu speciālajā pamatskolā - telpu pārbūve 

par par profesionālās programmas mācību telpām 21000

JAU-013 Kalkūnes pagasta pārvalde Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta centra remonts 20000

KUL-004

Daugavpils novada Kultūras 

pārvalde Grāmatu iegāde pašvaldības bibliotēkām 27000

KUL-011

Daugavpils novada Kultūras 

pārvalde Bibliotēku datoru iegādes III kārta 11700

KUL-014

Daugavpils novada Kultūras 

pārvalde

Kondicionieru iesrīkošana Daugavpils novada Kultūras centrā 

"Vārpa" 6500

KUL-030 Naujenes pagasta pārvalde

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas ventilācijas sistēmas 

atjaunošana 3660

KUL-032 Naujenes pagasta pārvalde

2020.gadā nepabeigtajam projektam Tehniskā projekta izstrāde 

BJSC pārbūvei par bibliotēku 4840

KUL-033 Naujenes pagasta pārvalde

Naujenes tautas bibliotēkas vides drošības uzlabošana un 

materiāltehniskās bāzes modernizācija (elektroinstalācijas 

maiņa) 6500

KUL-035 Nīcgales pagasta pārvalde

Nīcgales pagasta Kultūras nama remonts (fasādes remontam, 

jumta skārda un teritorijas sakārtošana) 25000

KUL-054 Salienas pagasta pārvalde Salienas pagasta Kultūras nama vides atjaunošana 30000

KUL-063 Višķu pagasta pārvalde Špoģu Mūzikas un mākslas skolas mācību vides uzlabošana 35000

KUL-070

Daugavpils novada Kultūras 

pārvalde Naujenes muzeja etnogrāfijas ekspozīcijas ēkas remonts 21300

KUL-075 Sventes pagasta pārvalde

Sventes pagasta tautas nama tehniskai apsekošanai un 

atjaunošanas tehniskā projekta izstrādei 15000

MAJ-013 Daugavpils novada dome Pašvaldības neizīrēto dzivokļu atjaunošana 59800

MAJ-013 Naujenes pagasta pārvalde Pašvaldības neizīrēto dzivokļu atjaunošana 2196

MAJ-017 Nīcgales pagasta pārvalde

Nīcgales pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 5, 

Nīcgale, jumta seguma nomaiņa 40428

MAJ-021 Daugavpils novada dome Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana 120000

PRV-015 Pašvaldības aģentūra "Višķi"

Pašvaldības aģentūras "Višķi"  materiāltehniskās bāzes 

atjaunošanai (asinizācijas agregāts) 20000

PRV-018 Daugavpils novada dome

Pašvaldības centrālas administrācijas ēkas (Rīgas iela 2, 

Daugavpils) tehniskā stāvokļa uzlabošana 400000

PRV-048 Skrudalienas pagasta pārvalde

Automašīnas ar dubultkabīni iegāde Skrudalienas pagasta 

komunālajam dienestam 8000
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PRV-060 Līksnas pagasta pārvalde

Jaunas administratīvās ēkas telpu izveide administratīvo 

funkciju pildīšanai Līksnas pagasta pārvaldē 170000

SOC-022

Sociālā atbalsta un aprūpes 

centrs "AVOTS"

Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” iemītnieku dzīves 

vides uzlabošana 13000

UDN-033 Sventes pagasta pārvalde

2020.gadā nepabeigtajam projektam "Notekūdeņu attrīšanas 

iekārtu rekonstrukcija" 46910

UDN-035 Ambeļu pagasta pārvalde Ambeļu pagasta centrālās kanalizācijas sistēmu dīķa tīrīšana 4900

KUL-042 Salienas pagasta pārvalde

2020.gadā nepabeigtajam projektam "Červonkas pils logu 

atjaunošana" 13310

PRV-013 Daugavpils novada dome

IKT bāzes modernizācija pašvaldības

darba procesa nodrošināšanai 193629

SIL-006 Pašvaldības aģentūra "Višķi" Siltumtrases projektēšanai un būvniecība 29000

ART-077 Sventes pagasta pārvalde

Sventes pagasta Jaunsventes parka publiskas piekļūšanas 

infrastrukturas uzlabošana 4000

IZG-021 Demenes pagasta pārvalde Zemgales vidusskolas apkures sistēmas remonts 27000

MAJ-045 Dubnas pagasta pārvalde

Dubnas pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nr.7,  Dubna, 

lodžiju remonts 25000

APG-004 Kalkūnes pagasta pārvalde Kalkūnes pagasta Randenes ciema apgaismojums 13000

SOC-021

Sociālo pakalpojumu centrs 

"Pīlādzis" Mēbeļu iegāde sociālo pakalpojumu centram "Pīlādzis" 10000

VES-009 Daugavpils novada dome

SIA Daugavpils reģionālā slimnīca pamatkapitāla palielināšana 

magnētiskās rezonanses iekārtas iegādes finansēšanai 41536

UDN-036 Kalupes pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvaldes ūdens atdzelžošanas stacijas 

rekonstrukcija 7502

CIT-029 Daugavpils novada dome Stihisko atkritumu izgāztuvju likvidācija pašvaldībā 20000

CIT-028 Daugavpils novada dome

Bijušās pilsētas sadzīves izgāztuves "Križi" teritorijas vides 

sakārtošana 4000

UDN-037 Medumu pagasta pārvalde

Medumu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 18 

pieslēgšana pie centralizētajām komunikācijām  10000

SIL-010 Laucesas pagasta pārvalde Laucesas pagasta katlu mājas siltumtrases projektēšana 8000

MAJ-036 Medumu pagasta pārvalde

Medumu pagasta daudzdzīvokļu mājas Ilgas ielā 28 jumta, 

Medumi, seguma nomaiņa 21000

MAJ-044 Skrudalienas pagasta pārvalde

Avārijas stāvokļa novēršana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

"Bruņene 24", Skrudalienas pagasts, pagratelpā 12000

KOPĀ 2957383

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs                                                   A.Kucins


