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REG-001

REG-002

REG-003

REG-004

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

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

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

Dienvidlatgales ūdens ainavu ceļš

VP2/RV2.8/U2.8.1

VP4/RV4.1/U4.1.2.;
VP3/RV3.1/U3.1.1,
VP3/RV3.1/U3.1.3

VP4/RV4.3/U4.3.8

VP4/RV4.1/U4.1.2.

6 000 000

16 450 000

3 600 000

720 000

Projekta plānotie darbības rezultāti, to rezultatīvie rādītāji

7
Panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes
uzlabošanu, atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajā vietā.
Projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras ekspluatācijas rezultātā
saražoto kompostu iespējams izmantot teritoriju apzaļumošanā vai citā
veidā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Kūdras apstrādes un inovatīvu kūdras produktu ražotnes izveide, kūdras
nozares inovāciju pētniecības centra izveide, lai nodrošinātu SEG
emisiju samazinājumu un lielāku pievienoto vērtību. Tiktu radītas augsti
kvalificētas un labi apmaksātas jaunas darba vieta - 52 (25 ražotnē, 15
pētniecības centrā, 12 jaunuzņēmumā inovatīvo produktu aprobēšanai,
virzīšanai tirgū), Veicināta Latgales reģiona ekonomiskā izaugsme,
palielinot investīciju apjoms reģionā

Dienvidlatgalē izveidots kopējs tūrisma piedāvājums, veicinot kultūras
un dabas vērtību teritoriju saglabāšanu, aizsardzību un attīstību,
paplašinot to saturisko piedāvājumu un rodot tiem jaunas funkcijas kvalitatīvu tūrisma piedāvājumu / Juzefovas muižas parks (DS Juzefovas
parks), Jaunsventes muižas parks (DS Jaunsventes parks), Medumu
muižas parks (DS Medumu parks), Červonkas muižas parks (AAA
Augšdaugava), Ilgas muižas parks (DL Ilgas), Bebrenes muižas parks,
Pilskalnes muižas parks (DL Pilskalnes Siguldiņa), Kalupes muižas parks,
Vaboles muižas parks, Krāslavas pils parks/
Atraisīts Dienvidlatgales ainavu kapitāla potenciāls, nodrošināta
nacionālo vērtību saglabātība un pieejamība nākotnē. Tas savukārt
pozitīvi ietekmē vietējo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina reģiona
ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī bioloģisko daudzveidību

Atbildīgais par projekta īstenošanu
(sadarbības partneri)
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DND Attīstības pārvalde, Daugavpils
pilsētas dome, SIA "Daugavpils ūdens"

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

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

DN pašvaldības aģentūra „TAKA” ,
Ilūkstes novada pašvaldība, Krāslavas
novada pašvaldība, Daugavpils
universitāte
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REG-005

REG-006

REG-007

REG-008

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

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

Mobilā aptieka

SIA “Grīvas poliklīnika” drošas
veselības aprūpes infrastruktūras
izveidošana, t.sk.
energoefektivitātes pasākumu
realizēšana pašvaldības ēkās

VP3/RV3.1/U3.1.1,
VP2/RV2.2/U2.2.5

VP1/RV1.1/U1.1.5,
VP1/RV1.1/U1.1.10

VP1/RV2.7/U2.7.1

VP1/RV2.7/U2.7.1

200 milj.

1 600 000

100 000

500 000

Nodrošināt platjoslas interneta savienojumu visā novada teritorijā, lai
atbalstītu pakalpojumu pieejamību un uzņēmējdarbību. Novada
attīstības centros būs pieejams platjoslas internets ar Eiropa 2020
stratēģijā noteikto ātrumu ne mazāku par 30 Mbit/s, kam jābūt
pieejamam ikvienam Eiropas Savienības iedzīvotājam. Tas veicinās gan
uzņēmējdarbības un e-komercijas attīstību, gan būs platforma izglītības
kvalitātes uzlabošanai, telemedicīnas attīstībai, tūrisma attīstībai un
viedo tehnoloģiju ieviešanai. Šī infrastruktūra veicinās attīstības plaisas
mazināšanos. Mazināsies darbaspēka migrācija, jo infrastruktūra ļaus
strādāt attālināti, tādējādi pieaugs Daugavpils novada pašvaldības
ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

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

Atbilstoši higiēnas normu prasībām aprīkotas un renovētas esošās vai
izbūvētas jaunas telpas Medumu skolas internātam vismaz 100
Daugavpils pilsētas un Daugavpils,
izglītojamajiem ar minimālo platību vismaz 700 m2 un ar atsevišķās
Ilūkstes, Krāslavas, Preiļu, Dagdas,
guļamtelpām 2-3 audzēkņiem un vismaz vienu apvienoto sanitāro
Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu
mezglu uz 2 guļamtelpām, kā arī mācību un interešu izglītības telpām.
novadu pašvaldības, Daugavpils novada
Papildus esošai, licencētas un akreditētas vēl vismaz 7 speciālās
Izglītības pārvalde, VSAC “Latgale”,
profesionālās izglītības programmas (ar garīgās attīstības
Daugavpils Universitāte, Dienvidlatgales
traucējumiem). Nodrošināts kvalificēts pedagoģiskais personāls. Skola ir reģiona izglītības iestādes, kas realizē
ieguvusi speciālās profesionālās izglītības attīstības centra statusu.
pamatizglītības 58 un 59 koda
programmas.
Novada iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja iegādāties
medikamentus, higiēnas un veselības stiprināšanas līdzekļus. Dažviet
samazinātā sabiedriskā transporta reisu skaita dēļ tas vispār nav
iespējams. Mobilā aptieka piegādās gan bezrecepšu medikamentus,
gan slimo cilvēku apkopes līdzekļus, dezinfekcijas līdzekļus, higiēnas
piederumus, gan arī pieņems pasūtījumus recepšu medikamentiem.
Mobilā aptieka būs aprīkota ar ātrgaitas interneta savienojumu, kas ļaus
pieņemt arī e-receptes.
Realizējot energoefektivitātes pasākumus, būs nodrošināta kvalitatīva
veselibas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, veicinot arī jaunu
ārstniecības personu piesaisti reģionam, rezultātā sasniedzot: 1)
iekštelpu mikroklimata un gaisa kvalitāte pēc nepieciešamajām
prasībām; 2) darbinieku un pacientu termiskais komforts; 3)
apgaismojuma līmenis saskaņā ar prasībām; 4) pieļaujamais trokšņu
līmenis; 5) enerģētiskās drošības nostiprinājums; 6) samazināts
elektroenerģijas un siltumenerģijas izmaksu apjoms; 7) arhitektoniski
izteiksmīgas ēkas izskats. 8) papildus medicīnisko iekārtu ievietošana
jaunajiem pakalpojumiem; 9) samazināsies vides piesārņojums.

DND Attīstības pārvalde

DND Attīstības pārvalde
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REG-009

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

VP3/RV3.3/U3.3.1,
VP3/RV3.1/U3.1.3

4 000 000

Degradēto teritoriju atgriešana ekonomiskajā apritē /revitalizēti ` 2 ha ,
izveidota transporta un loģistikas teritorija: noliktavu telpas no 8000m2
– 10 000m2 platībā, biroja un ofisa telpas, piebraucamie ceļi un asfaltēti
laukumi industriālajā teritorijā, nepieciešamās inženierkomunikācijas/.

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

