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1. Darbs projektu īstenošanai: 

1.1. Darbs pie Vaboles pagasta pārvaldes projekta “Vaboles vidusskolas pārbūve - sporta zāles nesošo 

konstrukciju pastiprināšana”.  

Saskaņā ar uzdevumu ir izpildīts: Sagatavota un paveikta iepirkumu procedūra būvdarbiem. Pēc 

iepirkuma rezultātiem 27.02.2017. tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Borg” par kopējo summu 

628012,68 euro. Paveikta cenu tirgus izpēte objekta būvuzraudzības pakalpojumiem. Rezultātā tika 

noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA “Tranzit ASK” par summu  11964,00 euro.  

Projekta ietvaros izpildīts: sporta zāles pamatu un sienu konstrukciju nostiprināšana, jumta seguma 

nomaiņa un bēniņu siltināšana ēkas vēsturiskajā daļā, jauna siltumpievada un siltummezgla izbūve, 

kanalizācijas optimizācija un pieslēgšana ciema kanalizācijai, ēkas apmales atjaunošana, fasāžu apmetuma 

atjaunošana un krāsošana, logu un durvju nomaiņa, sporta zāles ģērbtuvju un sanitāro telpu pārbūve, sporta 

zāles grīdas ierīkošana, iekštelpu remonts. Atjaunota elektroinstalācija, iekšējā ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēma, apkures un kārstā ūdens sagatavošanas sistēma, ventilācija.  Atjaunota ugunsdzēsības 

signalizācija un videonovērošana. Vides pieejamības nodrošināšanai pārbūvēti lieveni un izbūvēts panduss  

pie sporta zāles ieejas. Paveikti labiekārtošanas darbi. Būvdarbi pabeigti 26.10.2017.gadā.   

               

 

                                          



                

 

1.2. Darbs projekta “Višķu pagasta, Malnavas koledžas Višķu filiāles fiziskas vides uzlabošana – mācību 

korpusa fasādes un jumta remonts” valsts budžeta programmas 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību 

pasākumiem” ietvaros īstenošanai. 

Sagatavoti projektēšanas uzdevums un paveikta cenu tirgus izpēte būvniecības ieceres dokumentu 

izstrādei Mācību korpusa Nr.2 ēkas jumta un ieejas mezgla vienkāršotai atjaunošanai  "18",  Višķu 

tehnikumā, Višķu pagastā, Daugavpils novadā.   Rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “Agroprojekts 

D” par kopējo summu 2117,5 euro. Veikta izstrādātā būvprojekta pārbaude. Būvprojekts saskaņots 

būvvaldē 2017.gadā 1.jūnijā.  

Sagatavoti tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumenti būvdarbu iepirkumam.   Iepirkuma 

rezultātā noslēgts līgums ar SIA “Vanpro” par kopējo summu  88570,51 euro. Paveikta cenu tirgus izpēte 

objekta būvuzraudzības pakalpojumiem. Rezultātā noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA “Tranzit ASK” 

par summu  1996,50 euro.  

Projekta ietvaros izpildīts: mācību korpusa jumta siltināšana un ruļļu seguma ieklāšana, aeratoru un 

metāla kāpņu uz jumtu uzstādīšana, lietusūdens novadīšanas sistēmas nomaiņa, logu nomaiņa – 4 gab., 

fasādes bojāto silikātķieģeļu nomaiņa, cokola apmetuma remonts, betona apmales ierīkošana, ieejas mezgla 

atjaunošana: fasādes siltināšana un apdare, pandusa ar nožogojumu ierīkošana, lieveņu un jumtiņu 

atjaunošana. Būvdarbi pabeigti 25.10.2017.gadā.  Sagatavots un sniegts VARAM pārskats par piešķirtā 

finansējuma izlietojumu. 

 

           



                 

 

2. ERAF projektu sagatavošanai veikta tehniskās dokumentācijas sagatavošana būvprojektēšanas 

iepirkumu veikšanai un būvprojektu izstrādei un veikta būvprojektu pārbaude: 

  - Naujenes bērnu nama ēkas pārbūve par bērnu aprūpes centru un energoefektivitātes 

paaugstināšana Daugavas iela 2, Kraujā, Naujenes pagasts; 

  - Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana  Lielā iela 43, 

Kalupē, Kalupes pagasts; 

  - Kultūras un dabas  mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai  Naujenes pagastā Daugavpils 

novadā, t.i.:  Lauku sētas “Slutišķi 2” atjaunošanai (restaurācijai),  Apmeklētāju informācijas centra ēkas 

būvniecībai  un  atjaunošanas darbiem Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības 

nodrošināšanai; 

  - Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības 

Sventes degradētās teritorijas revitālizācijai “Puncuļi”, Sventes pagasts; 

  - Pamatskolas ēkas pārbūve par vieglas rūpniecības ražošanas ēku un noliktavas izbūve   Randenes 

degradētās teritorijas revitalizācijai, Dārza iela 57, Randene, Kalkunes pagasts. 

 

3. Sniegta palīdzība Daugavpils novada pagastu pārvaldēm un iestādēm:   

- Skrudalienas pagasta pārvaldei - nolikuma sagatavošana iepirkumam “Daudzfunkcionālā centra 

“Skrudaliena” ēkas telpu vienkāršota atjaunošana”; 

- Vecsalienas pagasta pārvaldei – iepirkuma “Daugavpils novada Vecsalienas pagasta ceļa Nr.96-

33 „Mazie Astroņi - Tīrumnieki” grants seguma mehanizēta atjaunošana”, Pk. 0.000 – 1.370 (1.370 km)” 

pretendentu piedāvājumu pārbaude; 

- Vaboles pagasta pārvaldei – objekta “Būvprojektēšana un būvdarbu veikšana Vaboles pagasta 

bibliotēkas un  Skrindu dzimtas muzeja telpu atjaunošanai, ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūvei”  

apvienota projektēšanas un būvdarbu iepirkuma dokumentu sagatavošana, būvdarbu veikšanas izpildes 

dokumentu pārbaude; 

- Līksnas pagasta pārvaldei – tehniskās specifikācijas un nolikuma sagatavošana būvdarbu 

iepirkumam “Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas pārbūvei energoefektivitātes paaugstināšanai  

un teritorijas labiekārtošanai”; 

- Kalkūnes pagasta pārvaldei - projekta Randenes pamatskolas atjaunošanas  īstenošanai, būvdarbu 

uzraudzībai, kura ietvaros paveikta ieejas mezgla pārbūve, pirmskolas izglītības grupas telpu remonts,  

daļēji atjaunota elektroinstalācija, labiekārtota teritorija un uzbūvēts jauns žogs.   

 

4. Veikta būvuzraudzība objektos: 

- Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastos  

(20.04.2017 - 10.07.2017); 

- Demenes kultūras nama logu nomaiņa (20.04.2017 - 10.08.2017); 



- Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” ēkas vienkāršota atjaunošana (02.05.2017- 06.11.2017). 

 

5. Darbs pie būvniecības defektu novēršanas, kuri atklāti  garantijas laikā Lāču pamatskolā, Biķernieku 

pamatskolā, Zemgales vidusskolā un Kalupes pamatskolā, stadionā Višķu pagastā 

 

6. Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldei apkopoti un sniegti pārskati par siltumenerģijas 

ražošanu 2016.gadā. Savākta, apkopota un sniegta informācija Latvijas Republikas Centrālās statistikas 

pārvaldei par iepirktu siltumenerģiju 2016.gadā.  

 

7. Darbs pašvaldības ceļu uzturēšanai un attīstībai.  2017.gadā Daugavpils novada pašvaldībai saņemtā 

mērķdotācija pašvaldības autoceļiem tika izlietota pēc Daugavpils novada domes apstiprinātā plāna. 

         Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem izlietots  202479,00 euro - 22%  no 2017.gada  

izlietotajiem līdzekļiem. Autoceļu un ielu atjaunošanas darbiem  izlietots  781389,00 euro -  78% no 

2017.gada izlietotajiem līdzekļiem. Visi ieplānotie mērķdotācijas līdzekļi pēc dome apstiprinātā plāna katru 

mēnesi laicīgi pārskaitīti pagasta pārvaldēm. 

          Kopā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” Daugavpils nodaļas pārstāvi veiktas tehniskās revīzijas    19 

pagasta pārvaldēs. Revīzijas laikā pārbaudīts ceļu uzturēšanas  līdzekļu izlietojums un uzrādītas kļūdas un 

pārkāpumi, kuri norādītā laika posmā tika novērsti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Apsekotas dzelzceļu pārbrauktuves, kuras atrodas uz Daugavpils novada pašvaldības autoceļiem  un  

uzstādītas pietrūkstošās ceļa zīmes.                                                                                                                                                                                       

         Kopā ar pagasta pārvaldēm izstrādāta un izvērtēta vidējā termiņa  autoceļu attīstības programma 

2017. – 2019. gadam un iesniegta  domē apstiprināšanai. 

         Sagatavoti dokumenti un informācija 15 ceļu fonda komisijas  sēdēm, kurās tika izskatītas pagastu 

pārvalžu un pagastu  iedzīvotāju iesniegumi. Izskatītas sūdzības pašvaldības ceļu jomā un sniegtas atbildes. 

Novada domes sēdēm sagatavoti un iesniegti 19 lēmuma projekti par līdzekļu sadali, līdzekļu sadales 

precizējumiem un līdzdalību Eiropas līdzekļu apgūšanā.  

         Gada laikā vairāk kārt apkopota un sniegta informācija ceļu jomā Latgales plānošanas reģionam, 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas pašvaldību savienībai gan par pašvaldības, 

gan valsts ceļiem. 

          Darbs pie Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kurā īstenoti 4 projekti pašvaldības ceļu pārbūvei Dubnas, Kalupes, 

Sventes un Vaboles pagastos. 

           Darbs ar Daugavpils pašvaldības ceļu reģistru un tā aktualizāciju. 

 

8. Veikta 2017.gada augusta lietavās un plūdos bojāto pašvaldības infrastruktūras objektu apsekošana, seku 

novēršanai darbu apjomu noteikšanai. Sagatavots un iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā līdzekļu pieprasījums no budžeta programmas ”Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem“.  Piešķirtie 

līdzekļi 417883,00 euro apmērā, no kuriem 30153,00 euro pašvaldības līdzfinansējums, apgūti ceļu 

remontiem, dzīvojamās ēkas Salienas pagastā drenāžas sistēmas remontam.  Iesniegta VARAM atskaite 

par doto līdzekļu izlietojumu.  

 

9. Skolēnu pārvadājumi.      

Latgales plānošanas reģionam un VRAA sniegta apkopotā informācija par skolēnu pārvadājumiem 

Daugavpils novadā (maršrutu garumi, izmaksas, skolēnu skaits, kursēšanas saraksti, shēmas). Darbs pie  

skolēnu pārvadājumu  ieņēmumu un izdevumu tāmēm un maršrutu saskaņošanas. Veikts pašvaldības 

autobusu apkopojums. Darbs ar sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem Daugavpils maršrutu tīklā, 

izmaiņu saskaņošana. 

Izskatītas iedzīvotāju vēstules un sūdzības par sabiedrisko transportu un apsekojot sniegtas atbildes. 

 

10. Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldei sagatavoti un sniegti gada pārskati par autoceļiem, 

siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu.  



11. Savākta, apkopota un sniegta ikgada informācija Ekonomikas Ministrijai un Pašvaldību savienībai par 

situāciju saistībā ar siltumapgādes pakalpojumiem iedzīvotājiem Kalupes, Višķu, Naujenes, Kalkūnes, 

Sventes, Salienas un Nīcgales pagastos.  

        


