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1 UZD-004

Dienvidlatgales pašvaldību 

teritoriju pilsētvides 

revitalizācija ekonomiskās 

aktivitātes paaugstināšanai

  VP3/RV3.1/U3.1.1;   

VP2/RV2.8/U2.8.1    

UZD-003, UZD-

005, UZD-006
2 473 969,45 169 049 1 869 995 2017.-2023.

Daugavpils novada pašvaldības 

degradēto teritoriju revitalizācija. 

Radītas darbavietas - 14. Piesaistītas 

investīcijas jaunu ražošanas formu 

attīstīšanai - 2192895 EUR apmērā. 

Degradēto teritoriju platību 

samazinājums, kā rezultātā  uzlabota 

publiskā infrastruktūra - apt.9,02 ha.

DND 

Attīstības 

pārvalde

Daugavpils pilsētas dome - 

vadošais partneris,  

Daugavpils  novada 

pašvaldība - sadarbības 

partneris

2 UZD-005

Dienvidlatgales pašvaldību 

degradēto teritoriju 

revitalizācija 

uzņēmējdarbības attīstībai

  VP3/RV3.1/U3.1.1;   

VP2/RV2.8/U2.8.1    

UZD-003, UZD-

004, UZD-006
1 120 470,04 213 555,74 906 914,26 2016.-2022. 

Lauksaimnieciskās pārstrādes un 

ražošanas zonu publiskās 

infrastruktūras izveide Daugavpils 

novada pašvaldības teritorijā, 

degradēto rūpniecisko teritoriju 

revitalizācija. Radītās darbavietas - 

21.Piesaistītas investīcijas jaunu 

ražošanas formu attīstīšanai - 948674 

EUR apmērā. Degradēto teritoriju 

platību samazinājums, kā rezultātā tika 

uzlabota publiskā infrastruktūra - apt. 

1,02 ha.

DND 

Attīstības 

pārvalde

Krāslavas novada dome - 

vadošais partneris, Dagdas 

novada pašvaldība - 

sadarbības partneris.

3 UZD-006

Daugavpils lidostai 

pieguļošo ražošanas un 

darījumu teritorijas 

infrastruktūras attīstība 

  VP3/RV3.1/U3.1.1;   

VP2/RV2.8/U2.8.1;     

VP2/RV2.9/U2.9.2

UZD-003, UZD-

004, UZD-005
5 500 000 825 000 (15%) 4 675 000 (85%) 2018.-2022.

Starptautiskās reģionālās lidostas 

„Daugavpils” teritorija sakārtota un 

pielāgota ražošanas un darījumu 

uzņēmējdarbības attīstībai.Radītās 

darbavietas - 46. Piesaistītās investīcijas 

uzņēmumu darbības paplašināšanai - 1 

milj. EUR. Degradēto teritoriju platību 

samazinājums, kā rezultātā tika 

uzlabota publiskā infrastruktūra - 56 ha.

DND 

Attīstības 

pārvalde

Daugavpils pilsētas dome - 

vadošais partneris

Nr.p.k

.

Atbildīgais 

par projekta 

īstenošanu

Sadarbības partneri

*sadarbības projekta indikatīvās summas daļa, kas attiecas uz Daugavpils novada pašvaldības administratīvo teritoriju

Pielikums: Daugavpils novada degradēto teritoriju grafiskais attēlojums (1.-7.attēls)

Finansējuma avots, EUR Projekta 

ieviešanas 

laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti, to 

rezultatīvie rādītāji

Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam

2.pielikums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.6.2. 

specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām". Latgales 

programmas ietvaros īstenojamās projektu idejas. (5.6.2.SAM)

Finanšu resursi un avoti: PB - pašvaldības budžets, VB – valsts budžets, ES – ES fondi, PL – privātie līdzekļi, CL – citi līdzekļi

Projekta idejas 

identifikators
Projekta ideja (nosaukums)

Atbilstība 

stratēģiskajam 

ietvaram

Papildinātība ar 

citiem 

projektiem 

Indikatīvā 

summa, EUR

Investīciju plāns 2021.-2023.gadam



4 UZD-007

Papildus projekts SAM 

5.6.2.: Pašvaldības ceļu 

/Vārpene – Ezerne- 

Šengeida (86-34);  Ezerne – 

Saulkalni (86-37); Ezerne-

Zemturi (86-36) pārbūve 

degradētās teritorijas 

revitalizācijai 

  VP3/RV3.1/U3.1.1;   

VP2/RV2.8/U2.8.1; 

UZD-003, UZD-

004, UZD-005
398 798,46 81 432,36 317366,1 2020.-2022.

Pašvaldības ceļa pārbūve degradētās 

teritorijas revitalizācijai. Projekta 

ietvaros tiks veikta “Daugavpils novada 

pašvaldības ceļa  (86-37)  “Vārpene-

Ezerne-Saulkalni”  pārbūve Skrudalienas 

pagasta degradētās teritorijas 

revitalizācijai”. Tiks pārbūvēts 

pašavldības ceļš 2,7 km garumā. 

Projekta ietvaros tiks pārbūvēts 

funkcionālais savienojums 

saimnieciskās darbības sekmēšanai SIA 

"AVANGARDEN" (LV41503037218) 

teritorijām /viesu nams, remontu 

darbnīca, z/s lopu novietne/ un 

zemnieku saimniecībām, kurs izmanto 

šo pašavlības ceļi savas saimnieciskās 

darbības nodrošināšani.

DND 

Attīstības 

pārvalde

Krāslavas novada dome - 

vadošais partneris

5 UZD-008

Pašvaldības ceļa (76-3, `2 

km) pārbūve 

uzņēmējdarbības atbalstam 

Nīcgales pagasta teritorijā

  VP3/RV3.1/U3.1.1;   

VP2/RV2.8/U2.8.1; 

UZD-003, UZD-

004, UZD-005
400000 2020.-2022.

Pašvaldības ceļa pārbūve degradētās 

teritorijas revitalizācijai

DND 

Attīstības 

pārvalde

Daugavpils pilsētas dome - 

vadošais partneris



PIELIKUMS

1.attēls  Luknas degradētā teritorija (Višķu pagasts)

2.attēls  Sventes degradētā teritorija (Sventes pagasts)

Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam
Investīciju plāns 2018.-2020.gadam

2.pielikums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzība 

un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām". Latgales 

programmas ietvaros īstenojamās projektu idejas. (5.6.2.SAM)



3.attēls  Tabores un Vecsalienas degradētā teritorija (Tabores,Vecsalienas pagasts)

4.attēls  Randenes degradētā teritorija (Kalkūnes  pagasts) 



5.attēls  Nīcgales degradētā teritorija (Nīcgales  pagasts) 

6.attēls  Skrudalienas degradētā teritorija (Skrudalienas  pagasts) 


